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APRESENTAÇÃO 

Os Anais do III Seminário Regional - Comércio, Consumo e Cultura nas Cidades reúne os trabalhos 

completos enviados ao evento, realizado em Sobral, no estado do Ceará, no campus da Universidade 

Estadual Vale do Acaraú – UVA, no período de 19 à 22 de junho de 2017. A primeira edição do Evento 

ocorreu na cidade de Campina Grande/PB, no ano de 2013, no campus da Universidade Federal de 

Campina Grande – UFCG. Já a segunda edição do evento foi na cidade de Natal/RN, ocorrendo no 

campus Natal, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, no ano de 2015. Na dinâmica 

urbana contemporânea é inegável o papel exercido pelas atividades comerciais e de serviços bem como 

do consumo na organização e produção do espaço nas cidades sejam elas pequenas, médias ou 

grandes metrópoles. A relevância dos estudos sobre a dinâmica das atividades de comércio e serviços 

tem suscitado uma agenda de trabalho de pesquisa em Instituições de Ensino Superior – IES de vários 

estados do Nordeste brasileiro, mas ainda não são amplamente divulgadas.  Nesse sentido, o evento 

buscou agrupar o apoio de vários Núcleos de Estudos, Laboratórios e Grupos de Pesquisa de diferentes  

universidades nordestinas a exemplo do Grupo de Pesquisa em Estudos Urbanos e Regionais – GPEUR, 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN; o Laboratório de Estudos Regionais – LER, 

da Universidade Federal de Alagoas – UFAL; o Grupo de Estudos Regionais e Urbanos – GERUR, da 

Universidade Federal do Piauí – UFPI; o Laboratório de Estudos Urbanos e da Cidade – LEURC, da 

Universidade Estadual do Ceará – UECE; o Grupo de Estudos Urbanos do Cariri – GEURB, da 

Universidade Regional do Cariri - URCA; e o Núcleo de Estudos Urbanos e Regionais – NEURB, da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA. A organização entende que o processo de expansão das 

IES no interior do território brasileiro foi intensificado na última década. Isso coloca em cena novos atores 

e desafios para a pesquisa, sendo essencial a descentralização de eventos científicos que possam 

oportunizar as discussões sobre temas e lugares até então restritos ao âmbito dos espaços 

metropolitanos. Essa compreensão justifica a alternância, a cada dois anos, da ocorrência do Seminário 

sempre intercalando suas edições entre as cidades médias nordestinas e suas Capitais. 

Virgínia Célia Cavalcante de Holanda 
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A CONFECÇÃO DO BORDADO E SUA PARTICIPAÇÃO NOS CIRCUITOS 

DA ECONOMIA: O DISTRITO DE SAPUPARA, EM MARANGUAPE – CE 

Gerlaine Cristina Silva Franco ¹ 

Alexsandra Maria Vieira Muniz ²

Samuel Tavares Pinheiro ³ 

Nara Gabrielle de Sousa Silva 4 

RESUMO 
Em uma sociedade capitalista, a forma que os homens interagem entre si e com a natureza atrelados ao desenvolvimento 

tecnológico dessa sociedade e sua divisão social do trabalho (re)produz espaços cada vez mais diferenciados. O objetivo 
desse artigo é analisar a confecção do bordado pelas bordadeiras da Confecção Dona Maria do Carmo e sua participação 
nos circuitos da economia; de forma a investigar a complexidade da atividade, desde a produção até a comercialização do 

bordado richelieu – tipo de bordado tradicional no município de Maranguape. Para tanto, o seguinte percurso metodológico 
foi traçado: levantamento bibliográfico; análise documental e estatística; trabalho de campo; elaboração de material 
cartográfico e tabulação de dados. Evidenciamos a interação do Setor Inferior da economia – aqui representado pela 
confecção do bordado richelieu por parte das bordadeiras da Dona Maria do Carmo – com o Superior – representado por 

empresas como a Água de Coco – e a forma como as bordadeiras encontraram em se inserir na sociedade de consumo por 
meio dessa atividade artesanal. A delimitação espacial para a realização desse estudo foi o distrito de Sapupara em 
Maranguape – CE onde a produção do bordado influencia na organização intra-urbana, impulsionando a criação de novos 

fixos e na dinâmica urbana pelos fluxos gerados. 

Palavras-chave: Indústria; Bordado; Comércio. 

1. INTRODUÇÃO

A Geografia se diferencia das demais Ciências Sociais pela forma como objetiva a sociedade. 

Essa objetivação se dá pelo estudo do espaço geográfico e sua organização, isto é, através da 

dimensão da totalidade social que fora construída pelo homem em razão da sua própria tentativa de 

existir. Nessa ânsia de existir do homem, o espaço geográfico é produzido e reproduzido pela forma 

com que se relacionam entre si e com a natureza por meio do seu trabalho social  (CORRÊA, 1986).  

É no sistema capitalista que ocorre uma constante transformação do espaço. Os d iferentes 

fixos construídos são vistos como meio de vida no presente (produção) e condição para o futuro 
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(reprodução); a complexidade espacial existente na sociedade de classes exige  a repetição das 

seguintes etapas: produção, circulação, consumo e controle/decisão. Segundo Coraggio (1979, apud 

CORRÊA, 1986) essas operações capitalistas resultarão em localizações fixas as quais entendemos 

como sendo conjuntos de formas; e em fluxos, que podem ser de pessoas e bens, etc.  

Ao que tange as etapas acima citadas, um importante fixo de produção é a indústria, por 

provocar mudanças espaciais ao desencadear fluxos de trabalhadores, capitais e mercadorias. É 

importante ressaltar que o processo de industrialização não se realizou de forma homogênea em todos 

os países, tendo como exemplo o Brasil, cujo processo se deu de forma tardia e diferenciada entre as 

regiões (SANTOS; SILVEIRA, 2002). 

Até meados de 1950, o lócus industrial era a antiga região Sudeste do Brasil, que 

compreendia os estados de São Paulo, Guanabara, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espirito Santo 

(GRUPO DA GEOGRAFIA DAS INDÚSTRIAS, 1963). Com o aprimoramento da tecnologia, a 

circulação intensa de informações e a globalização, formava-se um quadro peculiar que contribuiu para 

uma reorganização do território brasileiro, fruto da reestruturação do sistema capitalista. Segundo 

Gomes (2011) o termo reestruturação não significa imposição de uma nova estrutura,  mas um 

movimento de continuidade e descontinuidade, um processo dialético. Ainda segundo a autora, essa 

reestruturação só acontece quando as estruturas socioespaciais, que são necessárias à acumulação, 

tornam-se maneira de alavancar o crescimento, logo, a produção e a reprodução do capital. Nesse 

contexto as indústrias, até então localizadas em sua maioria nas regiões Sudeste e Sul do Brasil, vão 

em busca de novos espaços dotados de infraestrutura, mão de obra barata e matéria-prima. Assim, 

novos espaços são convocados a se adequarem as necessidades específicas da acumulação 

capitalista. 

No Nordeste, bem como no Ceará, o Estado atua como principal agente da reprodução do 

espaço, através de políticas de incentivos fiscais e das novas estruturas criadas para atender a essa 

demanda. A “guerra dos lugares” (SANTOS; SILVEIRA, 2002) surge no atual contexto, impulsionada 

pelas políticas de incentivos fiscais e redução de impostos para atrair indústrias, ou ainda, para evitar 

deslocamento das mesmas. 

A indústria no Ceará se caracteriza por três momentos distintos. A priori, se deu a partir dos 

ramos da Indústria têxtil, couro e óleos vegetais; o segundo momento é marcado pela 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, criada em 1959, graças às políticas 

nacionais de promoção do desenvolvimento Industrial que torna esta região palco de transformações 

espaciais; e por último em decorrência da reestruturação da economia mundial apontada 

anteriormente, que afetou também o país (AMORA, 2005). 
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No percurso da industrialização no Ceará, Fortaleza e os municípios de sua região 

metropolitana (RMF) despertam investimentos entre os agentes produtores. Notadamente na terceira e 

atual fase da industrialização no espaço cearense, é a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) o 

espaço do Estado que mais atrai investidores, apesar do discurso da política de industrialização 

estadual de descentralizar as atividades produtivas e criar emprego nas cidades mais distantes da 

capital e na zona rural. A RMF emprega 1.029.352 de pessoas, sendo 18% do total no setor industrial 

(IPECE, 2014). 

Segundo Santos (2015), há em Fortaleza e em sua Região Metropolitana uma pulverização 

da Indústria de confecção, intensificado nos municípios como Maranguape , Caucaia, Maracanaú e 

Pacatuba. O mesmo autor afirma que essa indústria de confecção na RMF se enquadra nas condições 

globais de produção, circulação e venda de mercadorias, tanto na escala local como na global. É, 

portanto, um importante segmento para o emprego de uma mão de obra que busca melhores 

condições de sobrevivência na cidade. (SANTOS, 2015)  

Refletindo sobre a dinâmica industrial nos municípios que fazem parte da RMF nos 

deparamos com as relações construídas com a confecção do bordado no distrito de Sapupara, 

Maranguape – CE, onde essa atividade desempenha marco importante na história de seus habitantes.  

 A existência de uma “Indústria do bordado” em Sapupara, corresponde a nossa concepção 

de que o contexto visitado é marcado por processos, ao mesmo tempo, independentes e dependentes 

de um todo, ou seja, a Indústria do bordado corresponde à faceta do “todo articulado” do sistema 

capitalista com os processos produtivos das bordadeiras em Maranguape. Pudemos perceber a 

intrínseca relação entre a produção e comercialização do bordado na dinamização e influência 

organizacional de Sapupara, bem como do Município como um todo .  

Dentre as confecções disponíveis no lócus de nosso estudo, nos detivemos sobre a 

Confecção de Dona Maria do Carmo (CDMC), localizada no Distrito de Sapupara no município de 

Maranguape – CE. A nomeação dessa confecção se deu devido Dona Maria do Carmo ser considerada 

umas das bordadeiras mais antigas do município e influenciar, cada vez mais, mulheres a trabalhar na 

produção do bordado. O critério de escolha dessa confecção se dá pela intensa produção e 

comercialização do bordado richelieu, através do trabalho em cooperação, por mais de quarenta 

bordadeiras da CDMC – advindas de diversas localidades de Maranguape, incluindo principalmente 

Tabatinga, Cajazeiras, Jardim, Vassoura e outros –, cujo resultado final de seus produtos se 

direcionam à diferentes locais do estado, incluindo a capital Fortaleza, como também em outras partes 

do país; e ainda, pelo fato da mesma demonstrar intrínseca relação entre os circuitos da economia: o 

inferior, a qual a mesma se insere, e o superior representado por diversas empresas.  
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Para a realização desse estudo o seguinte percurso metodológico foi traçado: Levantamento 

bibliográfico em sites e bibliotecas; análise documental e estatística, com dados buscados em órgãos 

como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Federação das Indústrias do Estado do 

Ceará (FIEC); trabalho de campo; elaboração de material cartográfico; e tabulação dos dados. 

O objetivo principal desse trabalho é, portanto, analisar a confecção do bordado pelas 

bordadeiras de Dona Maria do Carmo no distrito de Sapupara em Maranguape-CE, e a participação 

desta confecção nos circuitos da economia; de forma a investigar a complexidade da atividade desde a 

produção até a comercialização do bordado richelieu; e ainda, demonstrar a influência da CDMC na 

organização intra-urbana do município pela criação de novos fixos e ao impulsionar vários fluxos. 

2. O BORDADO SAPUPARENSE E A PRODUÇÃO ESPACIAL DO MUNICÍPIO

Maranguape já fazia parte da RMF antes da instituição pela Lei Complementar nº 14, de 6 de 

junho de 1973, que criou as primeiras regiões metropolitanas no Brasil. A Região Metropolitana de 

Fortaleza (RMF) era inicialmente constituída pelos municípios de Fortaleza, Caucaia, Maranguape, 

Pacatuba e Aquiraz. 

Dos dez municípios com maior PIB em 2011, dentre os que  fazem parte da RMF, 

Maranguape (7º) destaca-se atrás de Fortaleza (1º), Maracanaú (2º), Caucaia (3º), Eusébio (4º), São 

Gonçalo do Amarante (5º), Horizonte (6º). Com um PIB de R$802.652 contra R$87.982.450 do Estado. 

Já o Produto Interno Bruto, segundo a Estrutura Setorial enquanto em 2001 o destaque era para 

Indústria com 51,3%, seguido dos Serviços com 44,8% e da Agropecuária com 3,9%. Em 2011 o 

destaque fica para o setor de Serviços com 63,18%, seguido da Indústria com 32,21% e da 

Agropecuária com 4,61%, tendência que já era uma realidade na escala estadual com preponderância 

dos serviços.  

Em Maranguape, há indústrias têxteis, de confecção, de alimentos, de calçados, com 

destaque para a representatividade da Dakota (estando também com outra unidade em Russas) que 

emprega, neste município, cerca de 1700 pessoas diretas.  

A produção do bordado é uma tradição no município de Maranguape onde "há um total de 

690 indústrias, sendo as indústrias têxteis e de confecção: Têxtil Itajaí do Nordeste, Hope do Nordeste, 

Micrel Benfio Têxtil, Banana Nanica Indústria de Confecções, Arte Modas, Rosa de Sarom" (MUNIZ, 

2016:18) 

Muniz (2014) analisa a dinâmica industrial têxtil e de confecção no espaço cearense e 

metropolitano em que destaca dentre outras coisas a importância da produção industrial e têxtil e de 
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confecção na produção espacial de Maranguape. Dentre as indústrias têxteis cearenses da primeira 

metade do século XX, já aparece desde 1924 a indústria Maranguape do Grupo J.  Macedo. Dentre as 

indústrias do ramo têxtil presentes em Maranguape na década de 1960, temos: Induchenil em 1966 de 

Perboyre Quinderé e Chenille do Nordeste S/A (Chenosa) em 1967 do Grupo Collares. Dentre 

Indústrias Têxteis ativas nas décadas 1970 em Maranguape temos a Tapetelene em 1975, do Grupo 

Collares. Já dos anos de 1990 até nossos dias temos a Micrel Benfio  (1991) de Jeová Colares Júnior. 

Analisando dados do IPECE dentre as Indústrias de Transformação ativas por principais 

gêneros, segundo os municípios da RMF em 2012 a Têxtil e de confecção em Maranguape somavam 

um total de 250. 

Para elucidar a discussão acerca da produção do espaço urbano maranguapense a partir da 

produção, circulação e consumo do bordado, destacamos como objeto de estudo a Confecção de Dona 

Maria do Carmo (CDMC). Esta escolha se deu a partir da percepção da importante representatividade 

que esta possui no município e Estado do Ceará. 

2.1. A Confecção Dona Maria do Carmo (CDMC) e seu papel na organização intra-urbana 

É no Distrito de Sapupara (Mapa 1) a cerca de 9 quilômetros da sede municipal de 

Maranguape, que se localiza a Confecção Dona Maria do Carmo, formada por mais de 40 bordadeiras 

residentes em diferentes bairros no Município de Maranguape  (Tabatinga, Alto João Grande, Jardim, 

Cajazeiras, Vila Nova e Vassouras). Com o diferencial de produzir bordados, esta possui fundamental 

importância para movimentar a economia do município, através da atração de turistas e 

comercialização da produção em diversas escalas.  
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Mapa 1: Distrito de Sapupara, em Maranguape - CE 

Fonte: Franco; Pinheiro; e Silva (2017). 

A confecção aqui enfocada está diretamente associada ao ramo da Indústria têxtil do 

vestuário e artefatos de tecidos, que segundo dados do RAIS/CAGED (2014) emprega 62.775 pessoas 

no estado, sendo mais de duas mil pessoas empregadas no município de Maranguape.  

A opção pelo distrito de Sapupara se justifica por apresentar-se como a localidade onde 

ocorre a maior produção, valorização, procura por produtos e representatividade de bordadeiras em 

Maranguape. A confecção se localiza na Avenida Tabatinga, nº 2276, próximo à rodovia estadual CE-

065, que liga as cidades de Fortaleza, Maracanaú, Maranguape, Palmácia, Pacoti, Guaramiranga, 

Mulungu e Aratuba.  

Dentre as produções artesanais da CDMC destaca-se o richelieu, um bordado de grande 

importância para a região por sua qualidade de exprimir uma tradição local, bem como por possuir um 

grande valor comercial, destacando o município no cenário nacional e sendo fomentador da criação de 

empregos. Este tipo de bordado originalmente é associado ao tecido de linho branco (Figura 1), 

todavia, atualmente ele é bordado em vários artigos, em tons e cores que realçam ainda mais sua 

beleza e excelência. A respeito do bordado richelieu, SILVA (2012) afirma:  
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É um bordado vazado e o que se sabe sobre sua denominação é que foi um tipo de bordado 
muito utilizado como adorno pelo Sr. Cardeal de Richelieu que fazia parte da corte do Rei 
Luís XIII na França, daí a designação de Bordado de Richelieu. A base para a elaboração do 
richelieu são, principalmente, os tecidos de linho fino, por suas características que cooperam 

para a perfeição do acabamento. Atualmente, por ser muito apreciado, o richelieu pode ser 
aplicado em artigos de cama e mesa e em peças de vestuário, como é muito utilizado no 
acabamento de vestidos de noivas. (SILVA, 2012, p. 1-2) 

Figura 1 – Richelieu em peça de vestuário. 

Fonte: Franco (2015). 

O bordado sapuparense está diretamente ligado a duas vertentes. A primeira permeia em 

torno de sua importância cultural, seu valor simbólico que se reflete na identidade de um determinado 

grupo social. A segunda é reflexo de seu valor de mercado às múltiplas relações surgidas a partir do 

desempenho dessa atividade e as possibilidades advindas de sua comercialização.  

2.2. Etapas da produção do bordado Richelieu na CDMC 

Como forma de compreender o processo produtivo do bordado  richelieu na CDMC, se faz 

necessário conhecer as etapas executas para tal. No início do processo têm-se a elaboração do 

desenho do bordado em papel vegetal. Na etapa seguinte é realizada a perfuração do contorno do 

desenho com alfinete. Na terceira etapa faz-se o decalque do desenho no tecido, que consiste na 

transferência do desenho para o tecido. Seguido pela seleção das cores do bordado, montagem do 

tecido no bastidor, execução do bordado na máquina de costura, recorte das partes vazadas do 

desenho, acabamento, lavagem, secagem e finalização passando a peça a ferro, respectivamente.  

Posteriormente a fase de produção das diversas mercadorias, a distribuição e venda se dão 

de forma particular. Obedecendo a demanda, a produção é destinada para todo o território nacional em 

razão, principalmente, do reconhecimento do trabalho conquistado por Maria do Carmo, sendo também 

a bordadeira mais antiga na região.  

Apesar de seguir a lógica de organização cooperativa, a CDMC vincula-se as especificidades 

do sistema capitalista. O entendimento das múltiplas relações nesse sistema nos leva ao entendimento 

que existe uma “Indústria do Bordado”, que representa para nós as múltiplas articulações no 
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desempenho dessa atividade, que vão desde os sujeitos envolvidos, a circulação e venda do richelieu 

à reprodução da vida e transformação espacial a partir dos fluxos gerados desse circuito. 

Posto isto, pode-se observar como se dá o processo de produção, circulação e 

comercialização do bordado richelieu e como este influencia na reprodução da vida e produção 

espacial maranguapense, atuando como indutor de fluxos para os complexos circuitos que participa. 

Diante disto, consideramos essencial atentar para a importância da participação da mulher no 

processo de produção do bordado richelieu na CDMC.  A respeito do desempenho da mulher e o 

trabalho artesanal Fajardo; Calage; Joppert (2002, p. 20) afirmam que “o artesanato faz com que 

passem a acreditar em sua capacidade de trabalhar e criar. É também uma forma de capacitação em 

ofícios alternativos, que ajudam a complementar a renda familiar” demonstrando novas possibilidades 

de manifestar a vida e possibilidades no convívio familiar, onde outrora, apenas o homem era 

considerado o mantenedor do lar. 

Com relação às bordadeiras que fazem parte da CDMC notamos que estas vêm em sua 

maioria de famílias com condições financeiras simples. A produção do bordado na CDMC é realizada 

de uma forma flexível quanto a localização e tempo e, para as bordadeiras, essa flexibilidade significa 

uma ausência de demarcação da jornada de trabalho, caracterizado pela associação entre o trabalho 

com o bordado e o trabalho doméstico. No Brasil, cada vez mais a inserção da mulher no mercado de 

trabalho (seja o formal ou informal) favorece a fonte de renda familiar e o trabalho realizado no 

ambiente doméstico corrobora para isso, visto que essas mulheres, em sua maioria, têm filhos. A 

inserção da mulher nessa prática é importante pela renda gerada, assim como pelo forte vínculo afetivo 

atrelado a ela, haja vista se tratar de uma atividade transmitida por gerações, o que demonstra o seu 

caráter cultural. 

3. PARTICIPAÇÃO DA CDMC NOS CIRCUITOS DA ECONOMIA: DA PRODUÇÃO À

COMERCIALIZAÇÃO. 

3.1. A teoria dos circuitos da economia urbana 

No século XX muitos dos países do Terceiro Mundo entraram em um intenso processo de 

urbanização e, também, de metropolização, caracterizando o período da chegada de indústrias e 

modernização de etapas de seus processos produtivos. No cerne dessa nova realidade urbana e 

social, surgiu a necessidade de formulação de interpretações teóricas sobre o processo de urbanização 

do Terceiro Mundo e suas características, assim como para fazer frente à transposição de teorias 

elaboradas para o mundo desenvolvido às realidades dos países subdesenvolvidos.  
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Na década de 1970, Milton Santos sistematiza e apresenta a teoria dos circuitos da economia 

na qual empenhou-se em entender quais as consequências espaciais do processo de modernização 

tecnológica aplicado às cidades dos países de terceiro mundo. Afirma-se a partir de dois circuitos da 

economia urbana: de um lado, um circuito superior composto por atividades tecnologicamente 

modernas; e, de outro lado, um circuito inferior composto pelas atividades que adotam soluções 

tecnológicas não modernas, recentes ou passadas (SANTOS, 1978). O autor atenta também para o 

fato de que os circuitos não constituem sistemas fechados, mas subsistemas interdependentes entre 

os quais estabelecem-se relações de complementaridade e competição (SANTOS, 1978).  

Por meio da teoria dos dois circuitos da economia urbana, as possibilidades de satisfação das 

necessidades, baseada numa sociedade típica dos países subdesenvolvidos, acabam criando 

diferenças quantitativas e qualitativas no consumo. Percebe-se, assim, a causa e o efeito da existência 

de diferentes circuitos de produção, de distribuição e consumo nas cidades desses países.  

Deste modo, para Montenegro (2012), as atividades urbanas e a população a elas 

associadas são distinguidas em função dos diversos graus de tecnologia, capital e organização que 

utilizam. Quando estes são altos, trata-se do circuito superior, incluindo sua porção marginal; quando 

são baixos, trata-se do circuito inferior. Montenegro (2012), descreve:  

O circuito superior - composto pelos bancos, comércio e indústria de exportação, indústria 
moderna, serviços modernos, atacadistas e transportadores - é o resultado direto das 
modernizações que atingem o território. O circuito inferior, por sua vez, compreende o 

resultado indireto da modernização e constitui-se de formas de fabricação não-capital 
intensivo, serviços não modernos fornecidos a varejo, comércio não moderno e de pequena 
dimensão, voltados sobretudo ao consumo dos mais pobres (MONTENEGRO, 2012, p. 09). 

Ambos os circuitos econômicos, definidos por Santos (1978), são derivados do processo de 

modernização tecnológica e estão inter-relacionados, uma vez que compartilham a gênese, os 

agentes, os insumos. Segundo Santos (1978), os circuitos instituem entre si relações de 

complementaridade. Adverte, contudo, que as complementaridades não eliminam a concorrência e as 

hierarquias, sobretudo do circuito inferior que, em realidade, é dependente do circuito superior.   

A teoria dos circuitos se propõe a romper com o paradigma dicotômico da oposição entre 

moderno e tradicional, capitalista e não-capitalista, assim como da consideração exclusiva do aspecto 

da produção, que não leva em conta as esferas da distribuição, do consumo e do emprego.   

3.2. O bordado e sua produção industrial nos moldes da acumulação flexível 

O comércio e o consumo são elementos relevantes para a sociedade capitalista e 

estabelecimento do processo de organização do espaço. De acordo com Corrêa (1986), a organização 
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espacial, depende da forma como homem se relaciona entre si e com a natureza por meio do seu 

trabalho social. O autor aponta que “A organização espacial, ou seja, o conjunto de objetos criado pelo 

homem e dispostos sobre a superfície da terra, é assim um meio de vida no presente (produção), mas 

também uma condição para o futuro (reprodução). ” (CORRÊA, 1986, p. 55). 

Em uma sociedade capitalista, a reprodução dos muitos segmentos sociais se dá através de 

diversos meios, em que sua organização espacial refletirá tanto a natureza de classes da produção e 

consumo de bens duráveis (materiais), como a dominação exercida sobre a relação entre essas 

classes que emergiram das relações sociais relacionadas à produção.  

Segundo Santos (1978), os espaços, no período técnico científico-informacional, são 

requalificados para atender aos interesses dos atores hegemônicos da economia, da cultura e da 

política e, consequentemente, são incorporados às novas correntes mundiais. Desta maneira, os locais 

especializados na produção mercadorias para o circuito inferior passam a ser integrados, na lógica 

capitalista da economia globalizada. 

Ao tentar entender a confecção do em Maranguape, Silva (2009) identifica que esta é uma 

prática histórica que acompanha a vida da cidade, desde a chegada dos primeiros colonizadores 

portugueses que trouxeram a prática dos bordados à mão e do richelieu. Silva (2009) afirma que: 

O bordado surgiu nessa região com o povoamento lusitano, a partir do século XIX, e 
atualmente compõe o patrimônio histórico e cultural da cidade. Ao longo do tempo, a 
produção do bordado se tornou a atividade mais comum da região, passando a ser alvo de 

grandes investimentos por parte do governo e de instituições privadas. Hoje a organização 
do processo produtivo por meio da formatação de cooperativas e associações na região é 
uma constante, caracterizando os reflexos do sistema industrial de produção no modo de 
fazer artesanato (SILVA, 2009, p. 49). 

Destarte, o bordado do município tem cada vez superado a esfera das atividades cotidianas 

para adentrar nos espaços da vida econômica alterando a dinâmica urbana em Maranguape. Assim, 

entra em cena um pano de fundo, tecido pelas mãos das pessoas mais humildes e também pelas 

pessoas mais abastadas do município, que constroem regularmente os circuitos da economia urbana.  

Nesse contexto de inserção do artesanato em novas relações de consumo, este passa a 

atuar de formas distintas, considerando a significações e identidades que lhes são destinadas. O 

bordado, uma tipologia do artesanato, deixa de ser um simples re sultado das práticas dos artesãos e, 

agora, visa atender aos desejos e valores da sociedade capitalista, tendo sua produção orientada para 

um comércio de luxo, apoiadas por novas práticas economicistas favorecidas pelo processo de 

reestruturação produtiva. Muniz; Silva; e Costa (2011) afirmam que:  
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Em linhas gerais, a reestruturação produtiva, calcada na produção flexível, propiciou uma 
reorganização do processo de gestão da produção e da força de trabalho, com novas 
práticas gerenciais, uma nova lógica de produção de mercadorias, o desenvolvimento de 
novas tecnologias e a descentralização produtiva, com a terceirização ou as relocalizações 

industriais” (MUNIZ; SILVA; COSTA, 2011, p. 16). 

Ao tentar relacionar o modo de produção flexível com a prática do artesanato, Canclini (1983) 

reconhece que os artesãos que desenvolvem atividades manuais não estão fora da lógica do sistema 

capitalista e muito menos realizam de maneira depreciativa. De acordo com ele, “as peças de 

artesanato podem colaborar para a revitalização do consumo, por introduzirem na produção industri al e 

urbana, a um custo muito baixo, desenhos originais e o diferencial simbólico” (CANCLINI, 1983, p. 65) 

Assim sendo, no distrito de Sapupara, o bordado se destaca. Muito embora essa atividade 

seja marcada pela tradição lusa, as bordadeiras do Município  deram características bem nordestinas a 

esse bordado, pelas cores vivas e os desenhos autênticos inspirados na fauna e flora regionais.   

O bordado sapuparense está diretamente ligado a duas vertentes. A primeira permeia em 

torno de sua importância cultural, seu valor simbólico que se reflete na identidade de um determinado 

grupo social. A segunda vertente é condicionada por seu valor de comércio, as múltiplas relações 

surgidas a partir do desempenho dessa atividade e as possibilidades advindas de sua comercialização. 

A mundialização da economia e o sistema capitalista vigente fazem do bordado sapuparense, 

portanto, produto inestimável por atender a necessidades diferenciadas de consumidores na 

atualidade. Isso está no fato dele agregar valor cultural e simbólico a mercadoria, como bem explicitado 

por Diva Mercedes, coordenadora do Programa de Artesanato do SEBRAE/CE durante os anos de 

2001 a 2006: “O que diferencia a aceitação do trabalho de um artesão dos demais, é o apelo comercial 

voltado para a cultura local; logo, [continua] é necessário manter a diversidade no artesanato de 

maneira que se resguarde as suas características como bem cultural . ” (GALVÃO, 2006, p. 22). 

Como bem exposto por Diva Mercedes fica evidente a importância dos trabalhos artesanais 

frente a menção que se tem de tais produtos no mercado atual. Especificamente sobre o artesanato, 

Canclini (1983), ao atentar para o modelo de acumulação flexível vigente afirma que a produção 

artesanal na contemporaneidade é uma “necessidade do capitalismo”, pois assim como os outros tipos 

de manifestações populares, ela desempenha funções na reprodução social e na divisão do trabalho 

atuando de maneiras diferentes dentro do sistema. 

3.3 A participação do bordado da CMDC nos circuitos da economia 

O valor de comércio do bordado é alto, tendo em vista que sua produção artesanal lhe 

confere valor pela exclusividade. Para que as bordadeiras possam produzir o  richelieu, a compra da 

matéria-prima, tecidos e linhas, é feita em Fortaleza por Nívea Neves, nora de Dona Maria. As sacolas 
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de embalagem são compradas em Maranguape. Durante o processo produtivo do  richelieu na CDMC 

observamos que as ferramentas utilizadas são de cunho tradicional ou rudimentares, em que se 

sobressai realmente na produção do richelieu é a habilidade e destreza das artesãs. Se faz necessário 

ressaltar que todos os bordados podem ser trabalhados em máquina rudimentar, entretanto nem 

sempre podem ser feitos em máquina industrial, a exemplo do richelieu aqui discutido.  

Com relação a produção do bordado, observamos que esta é feita de forma flexível em 

relação ao processo de produção e ao tempo, sendo, geralmente, realizados nas residências das 

bordadeiras. Somente na fase de finalização das peças as bordadeiras se reúnem na Confecção Dona 

Maria do Carmo. A prestação de contas do que foi produzido e dos lucros acontece aos sábados.  

Na distribuição e venda das peças acontece a conexão entre os dois circuitos da economia 

urbana. Uma parcela dos produtos permanece no circuito inferior, tendo como consumidores alguns 

turistas advindos, principalmente, do Maranhão e Piauí, e também de Fortaleza, através de vendas 

diretas. Outra parte insere-se no circuito superior a partir da encomenda de marcas como, por exemplo, 

a Água de Coco, da estilista Liana Thomaz, na qual as bordadeiras não possuem controle sobre a 

mercadoria e não têm conhecimento do preço que suas peças são vendidas.  

No processo de articulação entre produção e comércio é preciso destacar a importância da 

propaganda. No tocante ao meio de divulgação na CDMC, a única identificação sobre o produto é um 

cartão de contato de dona Maria do Carmo que vai em uma sacola simples ao consumidor. Isso ocorre 

porque, diferente da lógica atual, as produtoras entendem que o produto que está sendo vendido não 

seja elas e sim o richelieu, e assim, o produto torna-se mais relevante que a ‘marca’. Também não há 

grandes preocupações com a embalagem como pontuado anteriormente. Já ao adentrar o circuito 

superior, as propagandas ganham alcance global através de sites de revenda na internet. 

Como resultado de nossas análises sobre a confecção do bordado em Maranguape 

embasado nos circuitos da economia urbana, evidenciamos a relação entre produção de confecção, 

circulação da mercadoria e venda. Desse modo, percebe-se que a CMDC, mesmo que atrelada a uma 

outra lógica de organização, se entrelaça às especificidades do sistema capitalista. O entendimento 

das múltiplas relações nesse sistema nos leva ao entendimento que ex iste, portanto, uma “Indústria do 

Bordado”, que representa para nós as múltiplas articulações no desempenho dessa atividade . 

Destacamos os sujeitos envolvidos, as articulações e comercialização do richelieu gerados, a partir da 

produção espacial, no distrito de Sapupara, em Maranguape, como fatores característicos e 

preponderantes para a dinâmica dos circuitos da economia urbana.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A busca por compreender de que maneira uma atividade como a confecção do bordado, que 

à primeira vista pode ser considerada simples por ser tradicional, intervém concretamente na produção 

espacial de uma cidade, nos pôs diante de uma realidade que vai além da escala local. Santos (1978) 

destacou que os circuitos da economia urbana não se excluem, todavia se integram na produção do 

espaço econômico e social. Do richelieu produzido artesanalmente nas casas das bordadeiras aos 

produtos de grife que desfilam em passarelas de moda e são comercializados nacional e 

internacionalmente, pudemos entender como a supramencionada relação entre os circuitos se 

estrutura e dinamiza econômica e socialmente o espaço urbano de Maranguape, ao passo que 

proporciona a geração de emprego e renda a partir da inserção da Mulher no mercado de trabalho, e, 

por conseguinte, na sociedade de consumo.  
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RESUMO 

O artigo tem como objetivo antecipar algumas reflexões teóricas e metodológicas ocasionadas pela 
pesquisa que está sendo feita sobre as festas no município de Graça-CE, mais especificamente as 
festas de reis na comunidade de Caraúbas, partindo, especialmente, da “casa do tirador”. Dentre 
outras questões pensamos as dinâmicas nas disputas pelo território. Realizamos registros videográfico 
e de áudio na pesquisa de campo do reisado no ano 2016. A pesquisa se encontra em andamento, 
mas já demonstra que as festas desenvolvem uma geografia detentora de espacialidades vivas e 
múltiplas, constituídas por práticas culturais, definindo territórios que não podem ser entendidos como 
estáveis e definitivos. O território das festas de reis desenvolvem práticas cotidianas no espaço, 
compreendem dinâmicas sociais criadas pelas pessoas em um movimento de territorialização. Este 
movimento pode ser visto em suas dinâmicas sinergéticas constituídas por tensões entre agências 
múltiplas. Com base em experiência inicial da pesquisa passamos a compreender a importância das 
escalas microssociais para pensar direcionamentos conceituais que visam contribuir 
metodologicamente para estudos que possam compreender a territorialização como agências de várias 
subjetividades. A “casa do tirador” vai ser o elemento empírico que vai servir como ponto de partida 
para as reflexões teóricas e metodológicas aqui expostas.  

Palavras-chave: Cultura. Festa. Território. 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS: A CASA DO TIRADOR

O presente texto objetiva demostrar algumas interpretações teóricas e metodológicas sobre as 

agências individuais na territorialização do espaço, tendo como foco as Festas de Reis do município de 

Graça/CE, mais especificamente, o distrito de Caraúbas. Ademais, um dos propósitos de nossa 

pesquisa, é realizarmos leituras sobre o espaço, paisagem e território em questão, tendo como foco 

1  Mestrando em Geografia pela UVA. E-mail: jarbasgeografia@hotmail.com.br 
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aqui os entendimentos culturais dos indivíduos envolvidos na formação da festa, partindo da “casa do 

tirador”. Isto quer dizer que, como pesquisadores, não vamos dizer o que eles são, mas tentar traduzir, 

usando a linguagem própria do campo em que atuamos, a forma como os nossos interlocutores 

entendem suas construções práticas, suas intencionalidades, suas tensões e suas diferenças, fazendo 

este recorte geográfico. 

O quadro teórico e metodológico a ser aqui exposto, é resultante de experiência 

compartilhada com os moradores de Caraúbas (Figura 1) nas brincadeiras de reisados nos primeiros 

dias do ano de 2016. O distrito está a noroeste do município de Graça. Para chegar à localidade é 

preciso percorrer uma estrada carroçável de aproximadamente quatro (4) quilômetros entre Graça e 

Caraúbas. Sintetiza-se esse ensaio com a pergunta: O que é a casa do tirador? Essa é questão que 

permeia essa breve análise, pois a casa do tirador está atrelada a uma série de dinâmicas culturais. A 

mobilidade e fixação ou movimento de territorialização da/na casa do tirador cria um série de práticas e 

significados. É ponto de partida e de entrada, demarca, cria identidade e um lugar de vivências. Dessa 

forma, uma interpretação do território acontece por meio das nossas vivências nos lugares do território 

e dos depoimentos cedidos pelos nossos interlocutores (BONNEMAISON, 2002).  

Figura 1: Mapa de organização espacial nas proximidades da casa do tirador de reisado em Caraúbas
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A casa tem uma edificação comum com três quartos uma cozinha americana (cozinha 

conjugada com a sala), uma sala e um armazém de estoques de alimentos que já teria sido um “ponto” 

de comércio, mas “por conta do movimento do comércio e barulhos” foi mudado para o lado de fora do 

clube de festas que fica a mais ou menos trinta metros da casa. Essa distância da casa evita contatos 

com agitações das farras do final de semana, o momento em que as pessoas realizam performances 

exageradas como dançar e “beber até cair” (BAKHTIN, 1987). Mais essa garantia de privacidade na 

festa de reis é praticamente deturpada com movimentação de “entra e sai” na casa do tirador por 

vizinhos, personagens2 e visitantes. É uma agitação que diverte os caretas antes de saírem para as 

brincadeiras com celular tocando músicas de forró, integrantes “batendo” tambores e pessoas 

“pragateando”3. Todavia, os acompanhantes ficam a espreita observando, nem todos entram na 

agitação, já os caretas riem, recitam seus poemas, etc..  

O Gerson Sousa é o dono da casa, a casa do tirador. Reside em Caraúbas, desde sua 

infância. Sua família é composta por cinco pessoas: ele, a esposa, duas filhas e um filho. Ele qualifica 

seu trabalho como autônomo, apesar de algumas vezes se dizer agricultor por documentação, e assim 

gostaria de ser aposentado. Uma “bodega”, o comércio, e fretes de um carro garantem o sustento da 

família. É também organizador de festas na localidade, festa do caju (em outubro), festejos do 

padroeiro Santo Antônio (em junho) e festas de reis (em janeiro). Os homens da localidade costumam 

viajar para estados do sudeste em busca de melhores qualidades de vida. Segundo o narrador, foi 

através do trabalho que Gerson em sua viagem para o Rio de Janeiro conseguiu comprar um carro e 

construir “o união clube de Caraúbas”. O clube é uma quadra murada, cimentada e com um palco. É 

nesse espaço que acontecem as três festas, mencionadas acima. Normalmente tem apresentações de 

bandas famosas (bandas que se destacam no cenário do forró no Ceará) e bandas locais. Através das 

conversas-observações no trabalho de campo, foi visto muita atenção por parte dos moradores na 

manutenção desse equipamento. Além disso, é considerado um legado para a comunidade, já que 

sedia todos os eventos público do local.  

Mesmo em situação financeira pouco privilegiada, Gerson Sousa procura encontrar soluções 

para continuar fazendo a festa de reis, como ele mesmo narra:  

Devido essa crise a gente está passando muitas dificuldades financeiras. A gente prossegui 
com essa tradição porque a cada dia que passa os contratos dos caretas vão aumentando e 

2  Os personagens do reisado são chamados de caretas dentre as quais existem mensageiros de santos 
reis, peregrinos e foliões, mas se tratando das festas de reis de Caraúbas – Graça/CE é a primeira designação. A divisão do 
reisado apresenta uma família formada pelos Caretas (mascarados) e tem como chefe casal de velhinhos, criadores de 
animais, que dividem os filhos nas profissões Magarefe, Poeta e Vaqueiro ou magarefe (abatedor de boi) que procura um 
boi fugitivo de uma fazenda do sertão nordestino, o boi e burrinha. A respeito da burrinha e boi as suas presenças nos 
reisados são justificadas por se tratarem de animais que estavam no dia do nascimento do menino Jesus. 

3  Sem definição precisa suponhamos que os pragateados do reisado, pelo som que se propaga, 
denunciam um tipo de dança com passos que imitam o galope de um cavalo. 
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sobre isso ai. Sobre os contratos de bandas está muito caro não sei como vai ficar mais na 
frente isso. A gente vai ter que fazer uma reavaliação para ver como é que vai ficar, vai 
permanecer essa tradição (SOUSA, (depoimento), 2016). 

Gerson fala de uma espécie de vaidade existente nos personagens, em virtude de outros 

tiradores despojarem poder aquisitivo favorável para pagar personagens com preços maiores e com 

vantagens de serem contratados anualmente. Essa evidência, contudo, é uma influência negativa para 

aqueles que mesmo “sem poder” querem continuar fazendo reisados, em que se presume existir 

resistências dos “caretas de brincar por menos”, com cachê menor. Referindo-se ao pagamento dos 

personagens, ele afirma:  

[...] Hoje, no caso das pessoas que são mais caros o magarefe, o poeta, o casal de velho, o 
boieiro são acima. Hoje esses destaques que eu falei magarefe, poeta e velho é em torno de 
700 reais por os seis dias os caretas que na facha 400 a 500 reais. Nessa facha ai. Não sei 
como é que vai ficar mais para frente porque eu acho que não vai ter mais condições porque 
a gente fazer 5 ou 6 casas por dia. Os cinco dias dá 25 casas ai ver ai que o tiramento por 
esse ano sai em média 150 reais cada casa ai não dá para arrecadar o dinheiro, não dá para 
cobrir a despesa, apesar da despesa que tem em casa na casa do dono do reisado. 
(SOUSA, (depoimento), 2016).  

A narrativa não é apenas uma história de vida, demostra-se preocupação com a parte 

econômica de fazer o reisado. Essas tensões acontecem por meio de práticas culturais induzidas por 

um sistema de ações dos personagens e responsáveis, traduz uma produção territorial com 

articulações existentes entre as dimensões sociais, econômicas, culturais, subjetividades e 

objetividades do território (SAQUET, 2013).  

Prosseguindo, a casa do tirador fica próxima a uma bifurcação de uma estrada que interliga 

Caraúbas a outras localidades. Sua frente fica ao lado do clube de festa, de uma escola, um campo de 

futebol e de casas de alguns vizinhos. A casa é preparada durante o ano inteiro para receber e 

“hospedar” os caretas, visitantes, apreciadores da festa e, no momento do trabalho de campo, o 

pesquisador. A casa não é efetivamente harmônica, como por exemplo, carros são estacionados em 

frete casa. A atitude para quem estaciona talvez fosse conveniente, porém, inconveniente, pensando 

nos motoristas das localidades vizinhas que usam o mesmo trecho interditado por alguns automóveis 

estacionados. Em resposta a essas atitudes alguns motoristas buzinam incessantemente ao se 

locomoverem lentamente em pequenas frações da estrada.  

A propagação da sonoridade das buzinadas notificam manifestações corpóreas no espaço da 

festa. Alguns gestos notados nessa ocorrência e noutras, levar as mãos aos ouvidos, danças e 

bebedeiras, orientam reflexões sobre tensões nas relações que motivam as territorialidades.  
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Sobre a casa, Sousa (2016) fala que: 

[...] durante os seis dias, aquele grupo ali se torna uma família, ai todo mundo na casa do 
tirador do reisado eles fazem como se fosse a casa dele. Fica todo mundo bastante à 
vontade com se tivesse em casa. Eles almoçam na casa do tirador do reisado, outras vezes 
eles são chamados para almoçar em outra casa porque sempre tem as promessas, as 
pessoas fazem as promessas para dar um almoço, para dar uma janta e para colocar a 
brincadeira também do reisado. Mas a casa representa isso, represento como se fosse sua 
própria casa durante aqueles seis dias (SOUSA, (depoimento), 2016). 

Para Sousa (2016) “a casa é apta a recebê-los os seis dias”. A casa é o local de agências 

que devem facilitar o andamento das atividades desenvolvidas na festa, como: os caretas partem 

desse ponto de apoio para participarem de banquetes oferecidos por moradores da localidade. A oferta 

de comida se dá em função de algum credo religioso ou mesmo para ajudar nas despesas do tirador. E 

também marcam o início das apresentações4 pela vizinhança, em outras localidades e municípios 

circunvizinhos. Além de reduto de muitas práticas, a casa funciona como ponto de referência já que 

alguns integrantes do reisado não ficam todo tempo hospedados, pois ao encerrarem suas 

apresentações voltam de moto para suas residências para só no dia seguinte retomarem para a casa 

do tirador.  

As relações de que se estabelecem na casa do tirador é tratada como “se fosse uma família”. 

Exatamente como uma família, existem relações (não) amistosas. Até certo ponto, podemos notar 

essas relações nos acompanhantes, principalmente aqueles que são considerados pelos integrantes 

do reisado de jurados. Não seria a figura de um jurado que avalia o desempenho dos integrantes, mas 

sim aquelas pessoas que opinam e analisam alguns trechos das apresentações. Os acompanhantes 

são pessoas que já foram componentes dos reisados ou simplesmente participam por simpatizarem. 

Alguns deles vivenciam diretamente o reisado, dormem na casa do tirador e até ajudam nos afazeres 

da casa, tais como: servir comida, na lavagem de roupas, na limpeza da casa, etc.. Aqueles que 

acompanham para fazer análises dos reisados são, muitas vezes, temidos pelos caretas, pois suas 

análises identificam fragilidades nas cantorias5 de porta; erros nas falas rimadas, versos rimados ou 

poesias; rimas fora do contexto do reisado e outros. Os acompanhantes, portanto, funcionam como um 

4  As apresentações acontecem em ordens dramatizadas, ou seja, primeiro musicas e pragateados, em seguida 
velha e velha fazem suas cantorias, na sequencia caretas ficam de frente falando um para o outro de afobações que são 
capazes, mata-se o boi, o diplomata da família, o poeta, chega para resolver a questão do marte de seu animal, ele discute 
sabedoria com o magarefe até conseguir convence-lo a ressuscitar o boi. Quando boi volta a vida a festa aumenta é quando 
a burrinha no salão para concluir a festa, na despedem agradecem e saldam adeus até o ano seguinte. E assim vai se 
repetindo em diferentes residências.  

5  Cantorias ou canções são músicas de louvor em homenagem a crenças ou mesmo para pedir 
permissão para adentrar residências e fazerem suas apresentações. 
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sistema de controle para que a festa tenha uma certa coerência com valores cultuados enquanto 

tradição.  

Por mais que as críticas possam subsidiar correção de fragilidades do grupo, são entendidas 

como uma demonstração de sabedoria suprema e que ironicamente eles “caretas experientes” pouco 

sabem do ofício. Essa maneira de agir com criticidade em alguns momentos desestabiliza parte do 

grupo, já que tais posturas também são julgadas como enfadonhas. Em outros momentos, as críticas 

equilibram o grupo por acertar detalhes que poderiam passar despercebidos. Os integrantes passam 

uma temporada preparando poesias e encenações para o reisado, críticas em meio ao trabalho, muitas 

vezes não são bem vindas.  

Francisco Farias (2016) conta que sua experiência nos reisados, é: 

[...] filho de um dos maiores poetas de reisados da região e o meu histórico de reisado vem 
da minha família, do meu pai que brincou por 40 (quarenta) anos em reisados e eu 
acompanhava sempre ele desde criança nas andanças dos reisados e continuei gostando 
embora nunca tenha brincado, mas tenho participado muita das vezes até ajudando alguns 
caretas com alguns pequenos versos que a gente consegue fazer e aprendi também com 
meu pai e é mais ou menos isso a minha história dentro do reisado. (FARIAS, (depoimento), 
2016) 

A fala dele ressalta a dimensão de construção de autoridade que ele pretende possuir. Fazer 

questão de dizer que sua experiência faz parte de uma tradição familiar ressalta esta necessidade de 

fortalecer uma condição de sábio. Além disso, em comum a Gerson Sousa (2016), Farias (2016) é um 

comerciante que também viajou para o sudeste em busca de qualidade de vida. Depois de passar 

alguns anos no Rio de Janeiro conquistou alguns bens materiais, casa própria e o próprio comércio que 

é a fonte de renda da família. Quando retornou para Graça, voltou a acompanhar reisados. Ele 

pertence a uma família de tradicionais brincantes dos reisados, inclusive, coloca seu pai como um 

poeta de renome. Apesar de entender que está ajudando na criação de versos ou poesias, sugestões 

nem sempre são bem vindas, como dito anteriormente. O acompanhante Francisco Farias (2016) relata 

a estadia dos reisados na casa do tirador: 

Eles sempre ficavam mais não com a obrigação do pessoal ficar lá. Eles ficavam que aquele 
ponto era a casa do reisado, sempre tinha aquele ponto de ficar não obrigatoriamente como 
os caretas lá porque não se brincava “didia”, “didia” ou cada um ia dormir ou tinha suas 
atividades e ai não necessariamente era aquele compromisso. Não existia parte financeira, 
também não existia o compromisso de você está lá obedecendo àquela pessoa porque você 
está recebendo pagamento. Não existia o contrato como hoje é firmado o preço tal, você vai 
por tal, por tanto, não existia essa parte. (FARIAS, (depoimento), 2016) 

Farias (2016) demostra que a casa serve como ponto apoio dos personagens, mas sem 

obrigatoriedade de habitarem os seis dias de festa. Essa experiência permite entender que em outros 
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momentos (se referindo ao passado), segundo ele, o reisado tinham poucos interesses econômicos, 

aconteciam por solidariedade. As pessoas sensibilizadas com o tirador doavam recursos para o 

acontecimento da festa. E os personagens, os caretas, “brincavam” de reisados porque gostavam de 

manter vivas essas práticas culturais. Então, pagamentos de “ofertas” ou contratos pouco existiam ou o 

poder aquisitivo dos tirados não permitia ser extravagante nos gastos. É um passado utópico. Não é 

um fato. É um passado que fala de um presente ou futuro que ele deseja. É uma espécie de 

manifestação de revolta contra uma monetarização da festa e, ao mesmo tempo, um lamento. 

Percebemos que a responsabilidade com a festa é dividida. Moradores de outras localidades 

e de Caraúbas ajudam como podem, doando uma galinha, um quilo de arroz ou até mesmo brincando 

de graça. Os contratos “caros” que incomodam Gerson Sousa, noutros reisados vivenciados por Farias 

(2016), a brincadeira ficava resumida a dedicação dos personagens na elevação da qualidade do 

reisado e na capacidade de atrair curiosos, e o contrato não era obrigatório. Farias (2016), também, por 

não reconhecer a obrigatoriedade da estádia dos personagens na casa do tirador, a obediência ao 

tirador ficava a cargo dos caretas, pois trabalhavam e/ou desempenhavam outras atividades durante o 

dia, e só chegavam à noite para cumprir apresentações. Embora o narrador coloque suas experiências 

baseadas no passado, elas são bem vivas na sua fala, ao afirmar existência festiva das práticas de 

doação em dinheiros, em oferendas de almoços na casa de vizinhos, e mesmo na sua participação 

anualmente nos reisados (re)inventando suas experiências (WAGNER, 2010).  

O Sr. Carlito, morador da sede do município, trabalha com agricultura familiar ou roçada.  

Questionado sobre a sua trajetória nos reisados, afirmou não saber ao certo quando iniciou, mas conta 

que “faz bastantes anos que eu comecei brincando”. A sua trajetória de vida na brincadeira é definida 

por uma rigidez hierárquica de personagens, como se fossem fases para atingir o que ele faz 

atualmente que é a “velha”. Primeiro teria brincado de careta, depois de magarefe e de velho por uns 

cinco reisados. Em seguida dedicou-se “a profissão de brincar de velha”. O profissionalismo é 

entendido pelo respeito ao aprimoramento de canções e poesias que são cantadas e recitadas pelos 

“brincantes”. Segundo o narrador, para assumir o papel de velha nos reisados, é preciso ser bem 

humorado para engendrar interações e situações em que o público se divirta e dê rizadas. Ele afirma 

que “as pessoas gostam do seu [...] trabalho e é um prazer trabalhar no reisado”6. Quanto a suas 

vivências na casa do tirador, Sr. Carlito afirma que:  

[...] ali tem primeiramente que fazer uma latada7, a casa fica cheia de gente como você viu 
na Pirituba no Sr. Mariano, para o pessoal ficar a vontade e é bastante animado, ali se 

6  Sobre a aceitação dos personagens vamos abordar noutro momentos dos nossos trabalhos. As 
questões de um personagem ser mais aceitos que outros e disputas por posições no grupo. 
7   Cobertura de palha, mesmo que alpendre. 
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chama a casa do reisado durante os seis dias. Todo mundo entra, todo mundo come, todo 
mundo bebe e é aquela animação até o dia 6 (seis) é aquela animação e é todo mundo 
animado. Não tem desunião com ninguém, não tem um careta que estranhe o outro é tudo 
na santa paz. Acho que é o melhor dos santos reis que é milagroso. 

O narrador estaria de tal forma contando características da casa do tirador. É claro, 

ressaltando a necessidade de se fazer a “latada” que, na sua avaliação, falta. Em algumas casas de 

tiradores são erguidas coberturas de madeira e palhas de babaçu – a latada –, é uma área destinada 

ao encerramento das festas de reis, também serve para estacionar carros e uma parte destinada as 

mesas de um bar. É importante ressaltar que se refere à casa do Sr. Mariano que foi tirador de reisado 

em 2015 e onde um dos articulistas fez uma pesquisa sobre a influência da religiosidade da festa no 

espaço geográfico (MORAES, 2015). Neste trabalho, a nomenclatura usado para o local era, e ainda 

se continua usando assim, “casa do tirador”. Não obstante, o Sr. Carlito não se refere como tal, mas 

como “casa do reisado”. Ao nos incluir na sua fala, lembra que sabemos de alguns detalhes porque 

participamos de outro reisado na localidade de Pirituba. Não tão diferente da alusão à casa do tirador, 

a casa do reisado há uma ideia de animação e expressão religiosa. Em contrapartida, esse recorte do 

espaço é configurando com relações que nem sempre são harmoniosas, pois apenas algumas pessoas 

se dedicam efetivamente, enquanto outras só “curtem” e ousam comer, beber e dançar em meio à 

festividade.  

Desse jeito, as práticas culturais contadas pelos narradores aparecem como força de 

entendimento geográfico com pluralidades e diversidades, pois se retroalimentam da festa de reis 

fazendo das práticas culturais subjetivas e coletivas criarem territorialidades num complexo dinâmico 

do espaço. Desse modo, as nossas interpretações devem permitir vários entendimentos possíveis e 

flexíveis sobre as territorialidades (SOUZA, 2012). 

As vivências narradas denotam inventividade e criatividade para além da rotina sêxtupla da 

festa de reis, afinal ela engloba pessoas, objetos e movimento que partilham valores e práticas plurais 

que programam a propagações de especificidade suscetível a territorialidades pelo cotidiano mesmo 

após o tempo da festa. Sendo assim, a festa desvencilha de sentido pleno em que o seu tempo estaria 

resumido a uma culminância da festa. 

Esse pensar é um desafio teórico-metodológico cada vez mais premente, no campo científico 

da disciplina de geografia. Se aceita esse desafio com intuito de dispor de interpretações plurais das 

dinâmicas territoriais de “dentro dos casos” considerando seletivamente relações espaço-territoriais. A 

festa de reis foi aqui tratada enquanto manifestação cultural capaz de criar múltiplas práticas culturais 

no espaço geográfico que movimento continuado que intensifica a territorialização. Por enquanto, neste 

ensaio, nos restringimos à casa do tirador a fim de tornar inteligível um recorte do território da festa de 
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reis. Vale a pena agora viajarmos por reflexões teóricas e metodológicas que surgem desta 

experiência. 

ALGUNS CONCEITOS 

Entende-se que existe uma distinção entre o espaço e território, de modo que o espaço é 

totalitário e o território surge nas relações que acontecem no espaço. Em análise a obra de Raffestin, 

Saquet (2007), reflete sobre a abordagem relacional sobre o território. Ele acrescenta que a abordagem 

territorial tem que reconhecer as articulações existentes entre as dimensões sociais do território 

(economia-política-cultura), a natureza exterior ao homem, o histórico e a multiescalaridade de 

processos territoriais. Além disso, podemos pensar o território como uma negociação, nem sempre 

pacífica, de interações orientadas por interesses diversos por parte dos sujeitos envolvidos.  

Haesbaert (1988) compreende que há uma identidade territorial, ela é uma identidade social 

definida fundamentalmente através do território. As relações de “apropriação” que se dão, tanto no 

campo das ideias, quanto no da realidade concreta, o espaço geográfico constitui parte fundamental 

dos processos de identificação social (RAFFESTIN,1993). Acrescentamos que esta identidade não é 

estável, nem mesmo consensual, mas se concretiza, por mais que pareça contraditório, pelo desejo, ou 

seja, é uma potência. De fato é um lugar desejado, articulado ao espaço e ao território, fundado em 

uma história e experiências próprias também desejadas. DELEUZE e Guattari (1997) entende o 

conceito de desejo como agenciamento de um conjunto de elementos que constituem o contexto da 

identidade supostamente referente. Não se deseja uma identidade, mas uma série de elementos que 

formam um conjunto relacional que se articula com um lugar, à posição, ao interesse e à imagem que 

estão “ao redor” do “ser” desejado, o reforçando. Corrêa (2004) ainda chama atenção que o território e 

suas territorializações, tem um continuum, acrescentamos, não linear, com dimensões sociais políticas, 

econômicas, funcionais e concretas aos aspectos simbólicos e culturais. Portanto, não podemos falar 

de território como algo definido, mas uma corrente com fluxo indefinido, em construção, em movimento 

e em constante tensão. 

O território em seus movimentos em busca da identidade, também produz a paisagem. Para 

Santos (2006) a paisagem se apresenta através de suas formas, “criadas em momentos históricos 

diferentes, porém coexistindo no momento atual” (SANTOS, 2006, p. 67). Esse entendimento é 

remetido aos processos de mudanças e anseios relacionados aos interesses dos sujeitos envolvidos. A 

paisagem e o território são compartilhados por meio de cores, ruídos, luz, movimento, experiências 

múltiplas, tendências de consolidações de possíveis estabilidades e, ao mesmo tempo, oscilações que 

qualificam os lugares (BONNEMAISON, 2002). Acresce que a complexidade desse conceito nos coloca 
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em um desafio metodológico e ontológico de pensar a paisagem como construção constante 

sustentada na pessoalidade presente nas relações, no trabalho, no bairro, na rua e na casa. A 

paisagem não é “fixa”, mas sim, “móvel”, pois é descortinada por práticas humanas quase 

imprevisíveis.  

A festa é uma prática que acontece no tempo e no espaço engendrando significados e 

práticas culturais. A geografia cultural que está sendo construída sem estabilidade e previsibilidade 

desponta como orientação de ações e, acrescentamos com a reflexão de Claval (2010), condição para 

a construção e significação das espacialidades agenciadas pelas pessoas. Entretanto, não é um 

resultado de relações perfeitamente identificáveis que constroem objetos sólidos, valores e práticas 

que podem ser identificadas e padronizadas como culturais. A geografia cultural em construção é um 

movimento que se negocia no cotidiano nas relações entre agências em tensão. Pensar a festa de reis 

não é eleger rotinas abstratas que se referem a “costumes” e práticas usuais. Não se refere a folclore 

também. Se referem a ações orientadas por interesses distintos no cotidiano. Não é possível pensar a 

festa como enquadrada em um campo especial, apesar de ouvirmos alguns interlocutores tentarem 

classificá-la como religiosa, mas também permeada por práticas políticas, econômicas, jogos de 

interesses, dentre outros aspectos que vão bem além do estritamente religioso. 

As interpretações iniciais deste artigo sobre a festa congregam leituras à Maia (2011) que 

ressaltam a dinamização do cotidiano do lugar e das pessoas, atividades e transformações no tempo e 

no espaço, como elementos de espetacularização (DEBORD, 1997). Estes elementos 

espetacularizados também podem ser entendidos, como nos ilumina Geertz (GEERTZ, 1991), como 

um signo no contexto de um sistema de signos, ou uma imagem em um campo de imagens múltiplas. 

Isso quer dizer que durante a festa, assim como acontece em tempos diferentes do cotidiano, as 

dinâmicas que são acionadas pelos diferentes agentes individuais não são previsíveis, como já dito, e 

não são circunscritas a um período específico ou local delimitado de forma precisa, impedindo ao 

pesquisador formular um sistema sólido que possa explicar de forma exata a festa, pensando sua 

temporalidade e espacialidade em si mesma, sem contextualizá-la em outras temporalidades e 

espacialidades, exceto nas reflexões abstratas, arbitrárias e genéricas onde não aparecem as práticas 

subjetivas, a sociabilidade e as agências como motivadoras de outras temporalidades e espacialidades 

que estão além daqueles delimitados para o acontecimento em foco.  

No acontecimento da festa e, para além dela, há uma tensão constante entre temporalidades e 

espacialidades acionadas por diferentes agentes envolvidos como planejadores, executores, 

administradores, público, financiadores, objetos e cores que podem provocar conflitos entre as 

necessidades, tanto de preservação de determinadas simbologias e práticas quanto de modificações, 

no acontecer e em momentos anteriores e posteriores à data marcada da festa. As histórias faladas e 
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praticadas são múltiplas e não correspondem exatamente a versão da História genérica e superficial 

que geralmente é contada, como se o acontecido fosse uma repercussão de uma rotina. O espaço 

também comporta estas tensões entre práticas diferentes e não pode ser entendido de forma isolada. 

O acontecimento em si faz parte de algo mais amplo que ele. 

Como já dito, entendemos também que, pensar o cotidiano, não seria elaborar sistemas 

abstratos de rotinas estáveis. Para Santos (1994), o tempo do cotidiano compartilhado é o tempo plural 

ou tempo dentro do tempo. Afirma também que é exatamente no lugar e no cotidiano que o teatro 

obrigatório das ações ganham o domínio da liberdade. É no lugar e no cotidiano onde encontra-se a 

multiplicidade de perspectivas, de coisas e de ações. Isso faz perceber que a dimensão pragmática das 

narrativas e ações individuais que encontramos e nos encontram no cotidiano não devem ser 

esquecidas, mesmo que o narrador ou agente não seja um técnico ou um gestor acompanhado de seu 

poder/saber conferido por um diploma universitário e por representações que designam uma 

autoridade. Neste caso, a valorização da subjetividade do “ser humano comum” ou morador indistinto, 

passa a ser importante, pois é ela que vai orientar as ações, criar lugares e dar mobilidade ao espaço. 

Nesta lógica, ele deixa de ser visto como “ser humano comum” ou morador indistinto, e passa a ser o 

protagonista na construção dos espaços e tempos. Para pensar as narrativas e ações dos diferentes 

sujeitos no cotidiano, é importante entender que, falar e agir de forma interessada e flexível, 

adaptando-se ao contexto de situação em que cada um está vivendo no momento em que deve falar e 

agir, não pode ser visto de forma separada da análise do que foi feito e falado. É nesta perspectiva que 

a pesquisa pretende trabalhar com narrativas e práticas individuais registradas com recurso 

audiovisual, pensando o espaço e o território rompendo visões genéricas sobre seu morador e a festa, 

pensando o espaço como um complexo de perspectivas, ações e imagens múltiplas que se misturam 

com outras, tanto aquelas que fazem parte do espaço delimitado da cidade, tonando-se território, 

quanto aquelas vindas de fora, provocando encontros e desencontros no cotidiano. 

O nosso estudo teórico e empírico acontece por meio de dimensões culturais, no intuído de 

aprender ou desaprender com a experiência. Voltando-se para o cotidiano da pesquisa, entendemos 

que, sobretudo, o pesquisador escreve sobre experiências. Compartilhar com os habitantes do lugar 

suas experiências do lugar/mundo, como diria Carlos (2007), permite uma revisão epistemológica que 

coloca em cheque a visão de ciência rígida que mostra muito mais o resultado de uma certa “vaidade” 

do pesquisador enquanto supostamente dono de uma saber competente e verdadeiro, em detrimento 

de outros saberes. Os lugares expressos a partir dos corpos em movimento e suas memórias vão ser 

entendidos nesta pesquisa como expressões de experiências bastante complexas, fluidas, muito mais 

vinculadas a contextos e situações do que as invariantes generalistas. Todos estes saberes vão 
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interagir na produção das diferentes formas de expressão dos resultados da pesquisa através de 

textos, fotografias e, possivelmente, um documentário. 

A mistura entre tradições do campo da etnografia, da geografia, da história oral, da 

antropologia visual e das experiências dos interlocutores, está promovendo uma reflexão matizada em 

metodologias plurais que podem representar discursos que remetem à crítica socioeconômica, cultural, 

políticas, das dinâmicas territoriais locais. 

Deixar-se afetar pela experiência de campo é a característica básica da vivência no trabalho 

etnográfico (GOLDMAN, 2006). O pesquisador não é aquele que registra objetivamente o "real" e 

explica suas leis. A atividade de pesquisa é mais humana do que isso. Há uma sinergia não planejada 

entre os diferentes agentes em ação no processo de pesquisa. O texto e, no caso de outros produções 

pensadas para esta pesquisa, o filme e as fotos, apesar de serem dirigidos e redigidos pelo 

pesquisador, que dá ênfase a determinados aspectos, edita citações, direciona sua narrativa e monta a 

sequência de imagens, é resultado de um conflito de intenções e ações de diferentes sujeitos 

presentes na vivência de campo. O pesquisador é afetado por essa experiência e, a partir dessa 

afecção, cria sua perspectiva e direciona sua análise (FREITAS, 2016). 

No caso deste artigo, as experiências videográficas e imagens fotográficas não aparecem aqui, 

mas forma essenciais para composição do texto, como método e fonte. Como já mencionado, a 

pesquisa empírica reporta-se ao município de Graça, mais especificamente as Festas de Reis na 

comunidade de Caraúbas. Esta é uma comunidade que sediou a festa de reis em 2016 no município 

referido. Mas lembramos que ela anualmente muda de comunidade ou de residências, normalmente 

está atrelada a promessas por devoção a Belchior, Gaspar e Baltazar que são considerados pelas 

pessoas santos reis do oriente. Quando a promessa é cumprida surgem outros tiradores 8 de reisados, 

responsáveis por organizar esse evento, que contratam novamente integrantes para o ano seguinte. 

Os acompanhantes normalmente se tornam tiradores de diferentes comunidades e residências. O 

reisado no caso da comunidade de Extremas, outra comunidade do mesmo município, está 

acontecendo desde 2011, na mesma residência e mesma comunidade. Quanto a localização “não é 

uma regra”. O tirador, com cumprimento da promessa, resolveu dar continuidade sem intenções 

devocionais. Essas festas acontecem nas mais variadas condições sociais de residências (a casa) até 

balneários (clubes de festa). Assim, as festas de reis em Graça como objeto de estudo movimenta a 

população das comunidades, ruas e bairros. Além disso, os resultados preliminares demostraram que 

as festas desenvolvem uma geografia detentora de vida e de múltiplos significados e práticas culturais.  

8  Tirador é uma  função dos reisados de Caraúbas e de outras localidades de Graça. “Tirar um reisado” é 
o mesmo que organizar o reisado, logo a pessoa responsável por um reisado em um ano é o “tirador” ou dono do “reisado”.

38



Anais do III Seminário Regional Comércio, Consumo e Cultura nas Cidades. ISSN: 2318-048X. http://srccc.com.br. 

ANALISANDO A FESTA E SUAS DINÂMICAS CULTURAIS: QUESTÕES DE 

MÉTODO 

Diferentes disciplinas no campo das humanidades sugerem diversas abordagens relacionadas 

às dinâmicas ritualistas e festas. No seio da sociedade, a cultura compreende marcas espaço-

temporais que apresentam significados e agências variadas. É justamente um objeto de estudos de 

muitos pesquisadores que se debruçam sobre um leque de possibilidade em constante movimento. 

Pretende-se aqui ir além de perspectivas generalistas que ficam presas a ideia de que a festa 

referida é tradicional, independente da definição que se crie para o termo, e descrever considerando 

detalhes fundamentais na paisagem que superam este tipo de registro. Considera-se pertinente 

expandir a nuance cultural para experiências de campo que compreendam as dinâmicas espaciais a 

partir de práticas vivenciadas pelo pesquisador enquanto afectos. Práticas estas que (in)diretamente 

fazem parte de algumas pesquisas no campo da geografia. Não se trata de uma mera descrição, é 

uma descrição densa, onde o pesquisador tem a oportunidade de compor uma sinergia entre conceitos 

distantes da experiência, aprendidos no trabalho de campo, nos termos dos interlocutores, e conceitos 

próximos da experiência, próprios do campo de atuação dos pesquisadores (GEERTZ, 1997).  

É claro não se defende o desuso ou se desvaloriza outras perspectivas geográficas. Tampouco 

defendemos estudos descritivos de expedições geográficas. A proposta é se apropriar daquilo que o 

campo vai nos fazer aprender, nos dizendo o que podemos explorar. Para isso, qualquer filiação 

partidária a uma corrente de pensamento ou autor central seria prejuízo, já que, ao aprender, o 

pesquisador passa por uma desterritorização de seus saberes e certezas, tendo que buscar se libertar 

de prisões que o obrigue a não se deixar afetar. A condição do pesquisador deixa de ser aquela de 

sábio e passa a ser de aprendiz que já possui uma experiência de vida, um domínio da linguagem 

própria de seu campo de formação, mas precisa aprender mais. 

Nos termos de Geertz (2008) e Dardel (2011), o pesquisador precisa interpretar a experiência 

do trabalho de campo levando em conta a vida do homem e o meio, e detalhar significados e práticas 

sociais que lhe são inerentes, entendendo que estas são plurais, pouco estáveis, mutantes e 

construídas no contexto de relações de poder e conflito. As transformações sociais são influenciadas 

por demandas criadas pelos modos de produção da vida e ressignifica o mundo ao seu redor em 

diversas ordens e ambientes culturais. O país, o estado, a cidade, o território, o bairro, a rua e o 

individuo em suas relações produzem práticas culturais e significados sobre a vida em variadas 

escalas, espacialidades e temporalidades.  
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Por demais, a proposta é de problematizar. Nesse sentido, não se pode perder de vista o 

esforço epistemológico/metodológicos no tocante a ciência para com a cultura. Aos antropólogos, 

historiadores, filósofos, sociólogos e geógrafos, a cultura como uma recriação constante e pouco 

estável ou previsível de experiências vividas, possibilita interpretações de dentro dos casos, o que nos 

possibilita pensar a escala mais particular, o contexto, como inflexão e, ao mesmo tempo, constituinte 

do mundo. O trabalho aqui proposto serve para estudar significados dos lugares em escalas variadas, 

mesmo que o campo de atuação do pesquisador seja uma pequena comunidade. “Para ler e escrever 

a cultura ordinária, é mister reaprender operações comuns e fazer da análise uma variante de seu 

objeto” (CERTEAU, 2008, p.35). Os seus significados podem estar ancorados nas ideias de heranças e 

tradições, mas também voltados para criatividade da vida nos lugares. E espaço e o tempo são parte 

integrante do processo elementar de aportes que identificam o passado, presente e futuro como 

primordial para a cultura.  

Ressaltamos que a festa de reis de Caraúbas será conceituada a partir de experiências com 

narrativas, paisagens e imagem produzidas com os atores que compõe a festa em relação com o 

pesquisador, atentando para um jogo criativo das experiências de vida em coletividade. Assim, a 

memória da pesquisa não vai ser somente resquício monumental para outros tempos futuros, ela se 

envolve no próprio contexto vivido do território e tenta ser expressão de afecções. Para abordar essa 

temática de uma forma introdutória focaremos aqui nas relações entre saberes narrados e teórico-

metodológicos. Tentando repensar alternativas capazes de encontrar formas didáticas e norteadoras 

de trabalhar esse conhecimento. Isso se deve em função do material videográfico e entrevistas 

transcritas que temos a esse respeito.  

A videografia, nesse cenário, revela possibilidades e aplicações dos conceitos de 

territorialidades, cotidiano e festas de reis, a fim de, com eles, realizar uma interpretação daquilo que 

experimentamos no campo, de modo a transformar pressuposições “englobantes” da cultura das festas 

de reis em interpretações inventivas. No entanto, isso somente se justifica se compreendemos a 

invenção como um processo que ocorre de forma objetiva, por meio de aprendizados das maneiras 

pelas quais as vivências nos permitem compreender a festa de reis e as limitações dessa 

compreensão, e não como uma espécie de livre fantasia (WAGNER, 2010). Da mesma maneira as 

práticas culturais da festa de reis são reinventadas cotidianamente em uma totalidade objetiva das 

afecções entre as pessoas, a casa e o território (SANTOS, 2006). 

Na pesquisa, estamos constantemente aprendendo sobre a festa de reis. A sua maneira de 

ser não depende de uma dimensão recortada do espaço, pois as territorialidades aparecem desde 

grandes a pequenos recortes espaciais. O enfoque sobre a questão do território, será a partir da 

perspectiva do lugar. Os lugares podem ser casas, ruas e bairros, onde se maturam relações próximas 
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ou pessoalidades. Nesses lugares, as práticas fazem parte da lógica de contradições e vivências 

(CERTEAU,1996). As pessoas são interlocutoras que atribuem uma propriedade a esses lugares 

reafirmando práticas que compõe as práticas culturais.  

Por enquanto, reafirma-se que as territorialidades se manifestam nas práticas cotidianas em 

diversos espaços de Caraúbas, tais como: dentro e fora de residências, em clubes de festas, em 

salões destinados aos reisados e na casa do tirador. Segundo Corrêa (2004) esses movimentos de 

territorialização criados por meio de processos sociais concretizam o território constituído por 

territorialidades. Ressalta, ainda que o território é sempre efetuado por funções sociais. Essa 

compreensão é também fundamentada em uma perspectiva de território móvel, uma concepção de 

poder transportada de um lugar a outro, uma mobilidade de poder simbólico que está constantemente 

ocorrendo, portadora de particularidades que dizem respeito ao desenvolvimento do território humano, 

encarado, como uma forma de controle de ação. É justamente esse movimento de territorialização 

criado nas práticas cotidianas que elaboram uma continuidade cheia de significados. Territorialidades 

que abordaremos no tópico a seguir. 

TERRITORIALIZAÇÕES, NARRATIVAS E A “CASA DO TIRADOR DE REISADOS” 

Pensando essa experiência empírica em Caraúbas, é que o conceito de festa passou a ser 

uma categoria importante para análise. Apresentamos como objeto de estudos a festa específica de 

reis neste local, para pensar e problematizar o conceito de festa, flexibilizando sua compreensão.  Para 

fortalecer esse ensaio, usamos as narrativas de três figuras importantes dos reisados: Gerson Sousa, 

que é tirador de reisados e organizador de festas; Francisco Farias, comerciante do município de 

Graça; e o Sr. Carlito, que é um brincante, cuja função atualmente é a de “velha”. A escolha se deve a 

proximidade de um dos articulistas com essas pessoas, fruto de outras festas de reis que participou 

como acompanhante ou admirador. Um ponto presente também nas narrativas é a tentativa de 

enaltecer a cultura dos reisados com idealizações de responsabilidade e seriedade. Entretanto, 

escutamos e dialogamos com narradores para dar visibilidades relacionais a aspectos (não)contados. 

Antes de reunir interpretação sobre casa do tirador, achamos pertinente realizar algumas 

reflexões teóricas e metodológicas. Iniciamos o debate sobre a memória porque as principais fontes por 

nós usadas são pessoas e delas seus depoimentos que relatam suas vivências nos reisados. Nesse 

sentido, como diria Nora (1993), a memória é a vida sempre carregada por grupos vivos e ela está em 

permanente transformação, aberta a lembranças e esquecimentos, inconscientes de suas deformações 

sucessiva, vulnerável a todos os usos e manipulações, de longas latências e de repentinas 

revitalizações. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente. Porque é 
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afetiva e mágica, a memória não se acomoda a detalhes que confortam. Ela se alimenta de lembranças 

vagas, telescópicas, globais ou flutuantes, particulares, sensível a todas as transferências, cenas, 

censuras ou projeções (NORA, 1993).  

Então, isso é claro, Nora (1993) fez uma profunda reflexão sobre a memória, aplicando-a a 

ideia de mutável, pois a vida é constante. Assim, a memória vai estar em qualquer lugar de forma 

concreta, no espaço, nos gestos, imagens e objetos. De um lado, a experiência é marcada pela 

condição global capaz de engendrar transformações continuadas no presente, com realces de marcas 

do passado e desejos futuros. De outro, as possibilidades de comunicar as vivências na sociedade 

ampliam a delicadeza interpretativa. Ressalta-se, dessa forma, a memória criativa das pessoas a 

respeitos da festa de reis em diferentes ponderações contínuas. 

Paul Claval (2014) ressalta, em um apontamento geral e panorâmico, algumas das instâncias 

espaciais e temporais das festas. Têm significado comunitário e, em termos rituais, marca uma quebra 

na vida cotidiana, revelando-se em tom de espetáculo em suas espacialidades e pessoas envolvidas. 

Mas também ganha uma aproximação com os elementos seculares e alimenta jogos de poderes entre 

instituições, religiosos, comerciantes e outros. Trata-se de eventos passados, mas prescreve vidas 

futuras com espaço de comunicação por excelência que sustenta uma paisagem que reconhece um 

centro fixo. Para Claval (2014) ambiente festivo, ao promover o encontro de pluralidades culturais, 

intervém na maneira de viver e perceber o mundo. Assim, a vida parece ser outra, os problemas 

pessoais temporariamente desaparecem e a festa se expande na comunidade, gerando outro cenário 

emocional. A festa, de modo geral, carrega consigo uma narração histórica que evidencia a dinâmica 

social das pessoas que ali residem, seja de rejeição, ou aceitação. “Aqui mesmo, hoje, de tal modo, a 

festa invade a vida e, de repente, parece que tudo é ela – quando há “crise” ou mesmo por causa disso 

– ou parece que em tudo há uma dimensão que pode ser vivida como festa” (BRANDÃO, 2010, p. 19).

Segundo Brandão (2010), os novos modos de viver os festejos e redescobrir formas antigas 

da festa não acontecem somente por meio da descontinuidade da rotina. Para ele, é uma ideia de 

transgressão e exagero, mas não chega a romper o cotidiano. Duvignaud (1983) a considera, a festa, 

capaz de romper o cotidiano, ou seja, uma espécie de desagregação temporária com dramatização 

que conspira contra o cotidiano. Ele, Duvignaud (1983), ancorado na ideia de ruptura do cotidiano 

acresce que a festa tem um alcance que implica em um transe, no qual tem expressão mais frequente, 

a intensidade de uma natureza descoberta por intermédio das suas manifestações extremas. De 

encontro a essas perspectivas, Amaral (1998) entende que a festa “promete” a união de diversidades, 

é um meio de viver e celebrar em coletividade a cultura. Ademais, o tempo da festa pode ser apontado 

como um princípio classificatório: no limite, tudo é festa durante “o tempo da festa”, o que faz dela um 

fato social. Uma multiplicidade de relações de diversas naturezas (AMARAL, 1998, p. 40).  
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Interpõe-se que as festas atualizam mitos, como revivem e colocam em cena a história do 

povo, contada sob seu ponto de vista. Ela é, como vimos, desde a colonização, um dos lugares 

ocupados pelo povo, talvez uma de suas primeiras conquistas, e nela se vê e se representa em papéis 

ativos (AMARAL, 1998). E, dessa maneira, constatamos com perguntas ou mesmo conversas e 

práticas, como são vinculadas as dinâmicas territoriais. Estas práticas não acontecem desvinculadas 

dos eventos culturais e tampouco das narrativas criadas pelas pessoas.  

Corrêa (2013) reflete sobre festa do candomblé usando a concepção de “festa de 

participação”. Participação é um conceito usado por Duvignaud (1983) para pensar o envolvimento da 

comunidade na festa e privilegiar a questão do festejar sob uma leitura das lendas, dos mitos e dos 

gestos. Já para essa autora, as relações coletivas produzidas na festa criam arranjos espaciais. 

Acrescentamos que esses mesmos arranjos espaciais criados pelas festas podem ser pensados em 

normativas em ordem social. No tempo da festa as pessoas se rebelam em ações que permitem a 

existência de regras, por exemplo, um brincante de reisados ou personagem tem um determinado traje 

que o uso não é generalizado para todas as pessoas. O exemplo atesta que, ao mesmo tempo, em que 

a festa ordena alguns aspectos outros também são desordenados.  

Para a compreensão dos diferentes aspectos dessa complexidade em relação a 

interpretações sobre festa, visto por alguns como rupturas, por outros como pertinentes as práticas 

cotidiano, ou ainda como multiplicidade de olhares geográficos articulando óticas sobre dominação, 

apropriação, poder, relações, (des)organização, (des)ordem, coletividade e práticas, pensar a categoria 

cotidiano, ajuda a superar a ideia de que a festa de reis seria um momento de ruptura.  

Os agentes constituidores do território da festa são os seguintes: a) moradores locais (cerca 

de uma dezena de famílias); b) comerciantes (em diversos gêneros, seja relacionado à mercearia 

religiosidade ou não); c) acompanhantes (são “parentes” dos personagens ou do tirador, etc.); d) outros 

visitantes (aqueles que participam da festa por diversos motivos, como, o lazer). Por demais, escalas 

espaciais da localidade e os agentes constituidores do território relevam uma descrição-reflexão dos 

conteúdos das festas com interpretação interdisciplinares. Para tanto, a partir do saber geográfico, 

podemos entender que a cultural da festa se distingui do puro “espetáculo” momentâneo (CORRÊA, 

2013). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os movimentados de transformações criados pelos reisados na cidade de Graça não se sabe 

ao certo quando iniciou ou pouco nos interessa sua origem, mas os grupos de reisados estão sendo 

43



Anais do III Seminário Regional Comércio, Consumo e Cultura nas Cidades. ISSN: 2318-048X. http://srccc.com.br. 

acompanhados por um dos articulistas desde 2011, embora no começo seja apenas por admirar a 

rotina folclórica. Após adentrar, no mesmo ano, no curso de geografia da Universidade Estadual Vale 

do Acaraú/UVA, algumas reflexões surgiram amparadas na religiosidade das festas de reis (MORAES; 

SOUZA; MARIA JUNIOR, 2014; MORAES; SOUZA, 2015). Foi um olhar de “fora dos casos”. 

Inquietações a respeito da pluralidade do espaço da festa, mesmo após a conclusão da graduação, 

levaram questões para o mestrado em geografia na mesma instituição. Dentre as questões que 

surgiram, como as pessoas se entendem no cotidiano em festa? É, em questões dessa grandeza, que 

percebemos a possibilidade de interpretar a festas sob a ótica nossa e dos outros, das pessoas que 

vivenciam a festa o ano inteiro no cotidiano e a percebem para além dos períodos que culminam. Então 

experiências estão promovendo interpretações das dinâmicas territoriais de “dentro dos casos” 

considerando relações sociais que caracterizam e demostram tensões.  

As festas de reis foram aqui tratadas enquanto manifestações culturais capazes de criar múltiplas 

práticas culturais no espaço geográfico que movimentam e intensificam a dinâmica do território, sendo 

merecedoras de maiores e melhores reflexões geográficas. Por enquanto, neste artigo, nos 

restringimos a “casa do tirador” a fim de tornar inteligível um recorte da realidade vivida no território da 

festa de reis. É um desafio teórico-metodológico cada vez mais premente, porém no campo científico 

da disciplina da história, antropologia, sociologia e geografia esse desafio é aceito a dispor de 

interpretações que não sem prendam a rotinas. Estudos iniciais que realizamos sobre as festas de reis 

(município de Graça-CE) no âmbito da geografia, embora responda a estudo de caso, pode servir para 

o entendimento embora reconheçamos que ainda há muito a pensar sobre o conhecimento destas

práticas de escalas varias do espaço geográfico, sempre incluindo as agências individuais dos corpos 

no espaço. 
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AS REPERCUSSÕES DO PROGRAMA BOLSA 

FAMÍLIA (PBF), NA CIDADE DE ALCÂNTARAS/ CE

Bertoni Vasconcelos Diogo¹ 

Virgínia Célia Cavalcante de Holanda² 

RESUMO 
O presente artigo tem como principal objetivo analisar as transformações socioespaciais na cidade de Alcântaras/CE, com a 
implantação do Programa Bolsa Família (PBF). O referido município está localizado sobre a Serra da Meruoca, região 
Noroeste do estado do Ceará, a 268 Km da Capital do Estado, Fortaleza. O município conta com uma população de 10. 771 
habitantes. A cidade surgiu em torno da capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, construída em 1908. Em suas 
décadas de história, Alcântaras passou por significativas mudanças; já pertenceu a Sobral, Massapê e Meruoca. No ano de 
1957 foi elevada a categoria de Município. O que tem se observado nas duas últimas décadas é uma aceleração das 
alterações socioespaciais no espaço urbano, desdobramento do Programa Bolsa Família, que passou a contribuir com 
mudanças de hábitos de consumo dos moradores de Alcântaras. 

Palavras-chave: Transformações socioespaciais; Programa Bolsa Família; Alcântaras/CE. 

INTRODUÇÃO 

A cidade de Alcântaras/CE está localizada na porção noroeste do Ceará, pertence ao grupo 

de 29 cidades da microrregião Sobral/ Ibiapaba, limita-se ao Norte com  Meruoca, Moraújo e Massapê; 

ao Sul Coreaú e Sobral; ao Leste Meruoca e ao Oeste Moraújo e Coreaú, distante a 268 Km de 

Fortaleza capital do estado (Figura 01).  Alcântaras era conhecida inicialmente como Sítio São José, e 

posteriormente São José dos Alcântaras, em 20 de dezembro de 1938, pela Lei n° 448, passou a se 

chamar definitivamente de Alcântaras.  
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A realização deste artigo apresenta questionamentos sobre a importância do Programa Bolsa 

Família (PBF) e suas contribuições para a economia do município com desdobramento na dinâmica 

socioespacial da cidade. Para se entender as transformações socioespaciais fizemos um paralelo entre 

os valores injetados pelo Programa Bolsa Família e os novos alimentos que estão presentes na mesa 

dos alcantarenses. 

Figura 01- Mapa de localização de Alcântaras/CE. Fonte: IBGE, 2010. 

Para capturar as mudanças nos hábitos dos alcantarenses, lançamos mão do método da 

história de vida, um dos métodos que compõem o campo mais amplo da pesquisa qualitativa e mais 

especificamente da história oral, constitui-se como um dos instrumentos fundamentais das ciências 

humanas. 

 As entrevistas foram feitas com a autorização dos entrevistados. Para as entrevistas 

selecionamos apenas as mães. Um dos motivos para a escolha das mães é porque o cartão  PBF fica 

sob a responsabilidade das mulheres. O intuito é fazer uma comparação com o alimento que as mães 

consumiam quando eram crianças, com a alimentação de seus filhos, para constatar se há alguma 

mudança nos hábitos alimentares. Para esta etapa foram entrevistadas 40 mães que moram em 

diversos pontos da cidade de Alcântaras/CE. 
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Perguntamos as mães, por exemplo: se elas moravam na cidade ou no interior? Como era a 

vida na infância? Com a casa era organizada? Na escola onde estudavam tinha merenda? Qual sua 

comida predileta? O que elas desejavam comer e não podiam? (ou por que não tinham ou por falta de 

dinheiro?); o que comem agora e se elas usam o dinheiro do Bolsa Família para comprar alimentos? 

Na hora de comprar os alimentos qual o critério que elas usam na escolha? 

 Costa (2014, p. 21) em seu estudo sobre as transformações e permanências nos hábitos 

alimentares das idosas no Amazonas, reforça que: 

Entendermos que a transformação dos hábitos alimentares é uma interessante 
variável que permite analisar de forma conjunta, urbanização, economia, saúde e meio 
ambiente, e, por isso, é uma variável ímpar para se compreender o processo de rápida 

transformação que ocorre no estado do Amazonas. 

Os hábitos alimentares não são apenas uma necessidade fisiológica do corpo, eles também 

podem fornecer elementos que revelam as transformações socioespaciais que ocorrem numa 

sociedade. O individuo visto como um ser racional, dependendo das circunstâncias econômicas ou 

climáticas, tem a possibilidade de escolher o alimento e a forma como vai ingeri-lo, para transforma-lo 

em energia para o bom funcionamento do seu corpo. 

A geografia da alimentação permite integrar analises de saúde, cultura, economia e urbano 

em um só tema, por isso, mostra-se de suma importância para compreender os processos sociais em 

rápida transformação (COSTA  &  SCHOR,  2013). 

Por meio da geografia da alimentação é possível analisarmos das transformações que as 

populações vêm passando. O modo como às populações se alimentam, podemos compreender, dentre 

outros, os fatores culturais e econômicos no qual estão inseridos. Para um melhor detalhamento dessa 

dinâmica, busca-se realizar uma análise de como o Programa Bolsa Família tem contribuído para as 

transformações socioespaciais que estão acorrendo na pequena cidade de Alcântaras/CE. 

UM PANORAMA NACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda, está presente em todos os 

estados da federação, atendendo famílias que estão em situação de pobreza e extrema pobreza. Um 

programa do governo federal que busca garantir que famílias em situação de vulnerabilidade e pobreza 

tenham o direito à alimentação e o acesso à saúde e educação. 

Em todo o país, segundo dados da Caixa, o Bolsa Família atende mais de 13, 9 milhões de 

brasileiros, o que demonstra o grande número de famílias brasileiras que se encontram em situação de 
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vulnerabilidade e que dependem do benefício. Em abril de 2016, foram transferidos uma grande soma 

em dinheiro em todo o país. 

Segundo os dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome            (MDS) 

na região Centro-Oeste do país, somando o valor repassado em abril de 2016 nos três estados mais o 

Distrito Federal chega a R$ 104.004.562,00 as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. Na 

região Norte o repasse chega a R$ 314.484.967,00. Nos estados da região Sudeste chega a R$ 

520.761.654,00. Nos três estados da região Sul o valor chega a R$ 131.185.759,00. No Nordeste o 

repasse chega a R$ 1.167.481.708,00. Cabe destacar que os estados que mais receberam o repasse 

do governo federal foram Bahia e São Paulo. 

A Bahia lidera entre os estados brasileiros com maior número de famílias beneficiárias do 

Programa Bolsa Família. Em abril de 2016 o estado recebeu R$ 297.897.496,00. Em todo o estado são 

1.837.668 famílias beneficiárias do Bolsa Família, o que representa 38,67% da população do estado. O 

estado de São Paulo é o segundo, sendo repassado em abril de 2016 o valor de R$ 207.507.458,00. 

Em todo o estado são 1.438.777 famílias beneficiárias do Bolsa Família, o que representa10,45% da 

população do estado. 

O número de famílias que recebe o beneficio do Programa Bolsa Família vem crescendo em 

todo país,  de janeiro de 2004 a janeiro de 2016 várias famílias foram inscritas no programa. São 

famílias que passaram a ter acesso à alimentação, saúde e educação, tendo em vista que um dos 

principais intuitos do programa é garantir que essas famílias em situação de vulnerabilidade possam ter 

acesso a direitos básicos. 

Segundo os dados do Brasil Sem Miséria, de junho de 2011 a janeiro de 2016, foram 

incluídas em todos os Estados da Federação e no Distrito Federal 1.799.812 famílias no Programa 

Bolsa Família. 

De junho de 2011 a janeiro de 2016 a região Sudeste do país é a que teve o maior número de 

famílias beneficiárias do programa, com 672.519 famílias, tendo o estado de São Paulo com o maior 

número de famílias beneficiárias. Em segundo lugar, a região Nordeste com 653.272 famílias, sendo a 

Bahia o estado brasileiro com maior número de famílias contempladas.  

No Nordeste do país, em 2016 foram contabilizadas 7.009.045 famílias beneficiarias do Bolsa 

Família. Depois da Bahia com maior número de beneficiários vem o estado de Pernambuco com 

1.134.200 famílias beneficiárias, ou seja, 37,92% da população do estado. O Ceará é o terceiro estado 

com 1.058.559 famílias, o que equivale a 39,83% de sua população. 

De junho de 2011 a janeiro de 2016, no Ceará foram incluídas no Bolsa Família 98.144 

famílias. Desde o lançamento do Brasil Sem Miséria, saíram 2.125.382 pessoas da extrema pobreza no 

estado. Em abril de 2016, em todo o estado cearense eram 1.058.559 famílias recebendo o benefício. 
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Em termos gerais, o Bolsa Família nos municípios brasileiros tem uma cobertura de 

3.156.416 municípios, o que representa um grande número de famílias em situação de pobreza e 

extrema pobreza em todo o país.  

Em Alcântaras, segundo os dados do Brasil Sem Miséria, o total de famílias beneficiárias do 

Bolsa Família em abril de 2016 era de 1.184, o que representa 79,14% do total estimado de famílias do 

município com o perfil de renda do programa; sendo transferido nesse mesmo período o valor de R$ 

172.569,00 para as famílias alcantarenses. 

O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE 

O Bolsa Família é um programa que foi instituído pelo Governo Federal em outubro de 2003. 

O programa visa integrar as pessoas que estão fora do alcance das políticas sociais e que se 

encontram em situação de extrema pobreza, conforme já mencionado. Em Alcântaras, do contingente 

populacional de 10.771 residentes, apresenta no ano de 2016 que 2.174 pessoas se encontram em 

situação de extrema pobreza, com renda domiciliar per capita abaixo de R$ 70,00. Ou seja, 20,2% da 

população do município viviam em situação de extrema pobreza; sendo que 1.900 pessoas, 87, 4%, 

viviam na área rural e 274 na sede do município, o que corresponde a 12,6%. A sede conta 2.994 

habitantes, ou seja, 27% da população do município residem na cidade. Mas o programa acaba por ter 

desdobramento na cidade, situação que analisaremos em nosso trabalho.  

Para serem cadastradas no programa, as famílias devem participar de ações no 

acompanhamento de saúde e do estado nutricional dos filhos, que devem ainda estar matriculados na 

escola e os pais acompanhando a sua frequência; atitude em contrário corre o risco de perder o 

benefício.  

Conforme os registros de fevereiro de 2016 do Cadastro Único e com a folha de pagamentos 

de abril do mesmo ano, no município de Alcântaras tem: 2.620 famílias registradas no Cadastro Único 

e 1.184 famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. 

O Cadastro Único é um conjunto de informações sobre as famílias brasileiras que se 

encontram em situação de pobreza ou extrema pobreza. Com base nessas informações os governos 

Federal, Estadual e Municipal são capazes de identificar as famílias vulneráveis e implantar políticas 

públicas capazes de promover a melhoria em suas vidas.  No programa só devem ser cadastrados as 

famílias de baixa renda, com ganho de até meio salário mínimo por pessoa, ou que a renda mensal da 

família não passe de três salários mínimos. 

O cadastro único não fica restrito apenas para o Bolsa Família; diversos programas e 

benefícios do Governo Federal também utilizam as informações do Cadastro Único como critério para a 

seleção das famílias junto ao Programa Minha Casa, Minha Vida; Bolsa Verde – Programa de Apoio à 
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Conservação Ambiental; Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); Programa de Fomento 

às Atividades Produtivas Rurais; Carteira do Idoso; Aposentadoria para pessoa de baixa renda; 

Programa Brasil Carinhoso; Programa de Cisternas; Telefone Popular; Carta Social; Pró Jovem; Tarifa 

Social de Energia Elétrica; Passe Livre para pessoas com deficiência; Isenção de Taxas em Concursos 

Públicos. 

O Bolsa Família é gerido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS) em parceria com os estados e municípios. O cadastramento das famílias e atualização da base 

de dados do Cadastro Único é feito pelas prefeituras. Com base nestas informações o MDS seleciona 

as famílias que receberão o benefício. Por tanto, para poder ser beneficiado, é preciso que as famílias 

preencham o perfil exigido, conforme as exigências e as informações presentes no Cadastro Único. 

Essas informações são a base de todos os dados, pois é a partir delas que é traçado o perfil e as 

condições econômicas que se encontram as famílias, para então poder ter o direito ao benefício do 

governo federal.  

As informações do Cadastro Único são atualizadas no máximo a cada dois anos. Essas 

informações permitem saber: quem são, onde moram, o perfil de cada um dos membros das famílias e 

as características de seus domicílios. 

É por meio dessas informações que as famílias cadastradas passam a receber o benefício do 

governo federal. No município, conforme os valores repassados pelo Bolsa Família, o programa se 

torna a principal fonte de renda das famílias alcantarenses. 

Os recursos transferidos pelo programa do governo federal teve um expressivo aumento 

nesses doze anos, sendo 2013 o ano de maior transferência de recursos no município, com R$ 

3.073.460 ( três milhões setecentos e três mil quatrocentos e sessenta reais ).  

Nesses doze anos de programa, a soma dos recursos transferidos pelo Bolsa Família teve 

um aumento de 166, 89%, um aumento bastante significativo,  chegando a ultrapassar as cifras dos 

três milhões em um único ano. Os impactos desse programa na economia do pequeno município de 

Alcântaras são grandes, afetando direta e indiretamente no padrão de vida local.  Com esses recursos 

as famílias beneficiárias passaram a ter acesso a novos hábitos de consumo, que passam a fazer parte 

da vida dos alcantarenses e principalmente moradores da área urbana.  

As transformações socioespaciais na cidade de Alcântaras também ocorrem por meio dos 

novos padrões de consumo, como alimentos industrializados e em conserva, acesso a aparelhos 

eletroeletrônicos, calçados, roupas, cosméticos e a produtos farmacêuticos. 

Costa ( 2014, p. 21 ) em seu estudo sobre as transformações e permanências nos hábitos 

alimentares das idosas no Amazonas, reforça que: 
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Entendermos que a transformação dos hábitos alimentares é uma interessante variável que 
permite analisar de forma conjunta, urbanização, economia, saúde e meio ambiente, e, por 
isso, é uma variável ímpar para se compreender o processo de rápida transformação que 
ocorre no estado do Amazonas.  

Os hábitos alimentares não são apenas uma necessidade fisiológica do corpo, eles também 

podem fornecer elementos que revelam as transformações socioespaciais que ocorrem numa 

sociedade. O individuo visto como um ser racional, dependendo das circunstâncias econômicas ou 

climáticas, tem a possibilidade de escolher o alimento e a forma como vai ingeri-lo, para transforma-lo 

em energia para o bom funcionamento do seu corpo. 

DaMatta ( 1984, p. 57 ) A comida vale tanto para indicar uma operação universal o ato de 

alimentar-se  quanto para definir e marcar identidades pessoais e grupais, estilos regionais e nacionais 

de ser, fazer e viver.  

Cada povo tem suas crenças e seus costumes; o modo como eles consomem ou como eles 

têm acesso a esses alimentos revelam sua história e suas transformações ao longo do tempo. As 

transformações e permanências nos padrões alimentares podem indicar as complexas mudanças 

sociais; podemos entender que a passagem de uma dieta tradicional para uma dieta com produtos 

industrializados é um indicativo das alterações causadas pela globalização.  

 Visando esse segmento de consumidor, comerciantes vem instalando seus pontos de 

comércio nos locais próximos aos dois únicos pontos de saque do Bolsa Família, que são: O ―Caixa 

Aqui‖ e a ―Lotérica‖. Nos dias de pagamento do benefício, o centro comercial da cidade fica repleto de 

pessoas. 

Os terrenos próximos aos locais onde são sacados o benefício foram rapidamente 

valorizados. Nas proximidades da ―Caixa Aqui‖, ao sul da cidade, a 50 metros do centro da cidade na 

Rua Gerônimo Cunha, popularmente conhecida como rua do cemitério; era conhecida pelo seu pouco 

movimento. A rua, diz Carlos (1996, p. 86), se coloca como dimensão concreta da espacialidade das 

relações sociais num determinado momento histórico, revelando nos gestos, olhares e rostos, as pistas 

das diferenças sociais. 

Na Rua Monsenhor José Furtado, que fica a 500 metros do centro da cidade, no bairro Bela 

Vista, logo após a construção da lotérica passou por consideráveis transformações, ocasionadas 

principalmente pelo surgimento de pontos comerciais no entorno da lotérica.  

Os surgimentos desses novos pontos comerciais na Rua Monsenhor José Furtado confirmam 

o aumento de consumidores. Os comerciantes são atraídos para esses pontos exatamente pela

presença de potenciais consumidores de seus produtos. Os pontos comerciais são lojinhas, 

mercearias, barbearias, pizzarias, lanchonetes, quitandas, mercadinhos, farmácias. São pontos 

estratégicos, que visam um público, que em geral consomem produtos de baixo custo. O espaço 
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urbano das cidades pequenas também se modificam com o aumento de áreas de atividades comerciais 

e de serviços. 

Cabe destacar também que a remodelação desses novos espaços não podem ser explicados 

apenas com a presença de novos pontos comerciais e na presença de potenciais consumidores. Para 

que isso ocorra é preciso infraestrutura, que possibilite a circulação de pessoas e mercadorias.  

Sánches (2010, p. 48) explica que: 

Na escala da cidade, as intervenções baseadas nas ―parcerias publico- privadas‖ constroem 
novas centralidades, polos de atração que redimensionam o fluxo das pessoas e reordenam 
o consumo. Elas podem ser interpretadas como a expressão do movimento que transforma o
espaço em mercadorias, produzindo o consumo do espaço. 

Para que esse fluxo de pessoas e mercadorias se viabilize é preciso à ação do puder público. 

Na cidade de Alcântaras essa presença do poder público pode ser notada principalmente na abertura 

de novas vias, afim de favorecer a circulação de  pessoas, a exemplo da avenida  Virgílio Távora, que 

liga o bairro Bela Vista ao centro da cidade. 

 As novas formas de ação no espaço acabam criando nas cidades espaços cada vez mais 

homogêneos, caracterizados principalmente pela forte presença de novos valores culturais e novos de 

hábitos de consumo. Os espaços das cidades acabam sendo transformados pelas novas 

especializações, o que ocasiona novas formas de inclusão e exclusões de grupos sociais. 

Os lugares privilegiados passam a ser objeto de consumo, tornando-se mercadoria, ou seja, o 

espaço urbano passa a ser objeto de consumo. O urbano em poder dos promotores de vendas assume 

o valor de mercadoria, valor de troca, de consumo, de desejo. Não é mais um terreno ou um imóvel que

está a venda, mas sim uma parcela do espaço urbano com valor de troca e venda, e é essa mercadoria 

que passa a fazer parte do modo de vida dos moradores da cidade de Alcântaras/CE. 

O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA VIDA DOS ALCANTARENSES  

O Bolsa Família na cidade de Alcântaras funciona como principal fonte de renda dos 

munícipes, uma vez que o benefício é a única fonte de renda para a maioria das famílias.           O 

programa tem como objetivo ajudar as famílias em situação de extrema pobreza, com renda mensal de 

até R$ 120,00 por pessoa. Um programa que busca associar o benefício financeiro ao acesso a direitos 

básicos ao cidadão conforme já mencionado.  

Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), a soma 

dos recursos transferidos pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC) e pelo o Bolsa Família no 

município de Alcântaras em 2015 foi de R$ 4.101.363,72, o que representa 56, 50% do valor 

transferido pelo o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que foi  R$ 7. 259. 283, 33.  
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Pinto (2008, p.83) afirma que uma cidade, pode ser compreendida a partir do uso de seu 

espaço. O entendimento de como o uso do espaço é explorado pelos seus agentes é determinante 

para entendermos a dinâmica socioespacial da cidade. 

Em Alcântaras, 92,90% das crianças e jovens de 6 a 17 anos, estão cadastradas no 

Programa Bolsa Família e têm acompanhamento da frequência escolar. A média nacional é de 86,70%, 

o que evidencia que o programa tem um amplo alcance no município.

Na área de saúde o município também supera a média nacional, onde o acompanhamento 

das famílias com crianças de até 7 anos ou gestante cadastrados no programa chega a ser 80,07%, 

sendo que a média nacional é de 73,90%. Na educação, no ano de 2013, o município informou ao 

Ministério da Educação que 707 crianças do Bolsa Família estavam matriculadas em 16 creches do 

município, sendo suplementado pelo MDS a quantia de R$ 96, 031,43 destinado as creches.  

Um dos principais intuitos do programa é associar a transferência do benefício financeiro ao 

acesso a direitos sociais básicos: saúde, alimentação, educação e assistência social. A fim de garantir 

maior agilidade e reduzir a burocracia para a liberação do dinheiro o programa foi unificado a outros 

benefícios sociais do governo federal (Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, e Auxílio Gás).   

As principais atividades econômicas no município são o comércio e serviços. O principal 

empregador de mão de obra formal é a prefeitura municipal. No município são bastante visíveis as 

deficiências existentes nas cidades pobres e pequenas do Nordeste; problemas como o desemprego, 

desigualdade na distribuição de renda e infraestrutura. 

AS INFLUÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA CIDADE DE 

ALCÂNTARAS- CE 

O Bolsa Família também paga benefícios para gestantes e nutrizes. Em todo o estado, 

conforme os dados de abril de 2016 eram 24. 165 famílias que recebem o benefício variável para 

gestante (BVG) e 21.722 famílias que recebem o benefício variável nutriz (BVN). Em Alcântaras, são 

39 famílias que recebem o benefício para gestante (BVG) e 32 que recebem o benefício variável para 

nutriz ( BVN ). 

A partir de 2003, no processo de evolução das políticas sociais no Brasil, inicia-se um novo 

momento histórico no país. Amplia-se o conceito de desenvolvimento, colocando a questão social, a 

fome, a pobreza em pé de igualdade com as questões de ordem econômica. 

De 2014 a 2015, a soma de recursos transferidos pelo Programa Bolsa Família teve um 

aumento de 166,89%. Em 2004 foi repassado o valor de R$ 867.755; em 2015 o valor estava na casa 

dos milhões, com R$ 3.315.978 repassados para as famílias do município, o que implementa um 
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acréscimo na economia local, aumentando o consumo de produtos, alimentando novas oportunidades 

de comércios, atraindo lojas e novos serviços para o centro da cidade.  

Para sacar o benefício, os contemplados se dirigem ao centro da cidade de Alcântaras, local 

com maior concentração de comércios, de pessoas, é onde estão localizados os pontos de saque do 

benefício. O centro da cidade acaba sendo o local de maior concentração de distintas classes sociais.  

Lopes (2010, p. 88) ressalta que: todavia, a coexistência de distintas classes sociais no 

mesmo espaço — uma das características do espaço urbano — não ocorre apenas nas grandes 

cidades, como se poderia depreender. A autora explica que, a coexistência de distintas classes sociais 

ocorre também nos espaços menores, embora as distâncias entre estas classes não sejam tão grande 

quanto nos grandes centros. 

AS MUDANÇAS NACIDADE DE ALCÂNTARAS COM O PBF 

A serra da Meruoca está dividida em dois municípios, com Meruoca ao Leste e Alcântaras a 

Oeste; serra que primitivamente era reduto dos tapuias reriús; eram índios de língua -travada e 

resistente ao contado com o europeu. Escolheram  como estratégia viver na serra, era uma forma de 

resistência ao contato com o homem branco. 

 Segundo Araújo (1979, p. 22) para os reriús ter acesso ao alimento: descem a fazer suas 

correrias pelos campos a caça e ao mel não comem carne humana, bebem pouco.  A forma como os 

primeiros habitantes da serra da Meruoca adquiriam seus alimentos já diz muita coisa a seu respeito. 

Era preciso percorrer longas distâncias, descendo a serra até o sertão para caçar algum animal 

selvagem, contando apenas com o auxílio de ferramentas rusticas, como arco e flecha. 

No ano de 1884, Antonio Bezerra, a mando do presidente da província organizou uma 

comissão pelo interior do Ceará, no qual registrou importantes informações de cada povoado por onde 

passou, onde descreve a importância da serra da Meruoca para Sobral. Bezerra                  (1915, 

p.299), a serra da Meruoca abastece a comarca e pontos adjacentes de farinha de mandioca, algum

açúcar e cereais; e em diversos lugares se planta largamente algodão, tabaco, mamona, etc. 

A produção agrícola na serra da Meruoca foi importante para o abastecimento dos povoados 

circunvizinhos.  Para as famílias dos agricultores de Alcântaras e Meruoca, o trabalho na roça era sua 

única fonte de renda. A agricultura foi por muito tempo a base econômica do município de Alcântaras; o 

alimento dos alcantarenses era fruto do seu trabalho na lavoura. 

No município, de acordo com os dados disponibilizados pelo IBGE, os produtos de Lavoura 

Temporária que se destacam são os seguintes: feijão, mandioca, milho e cana- de- açúcar. Na Lavoura 

Permanente, temos: a banana, a castanha de caju, o mamão, a manga, o café e a laranja. No ano de 
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2015, no município, a produção de mandioca foi de 170 toneladas; de milho foram 126 toneladas e 191 

toneladas de feijão. 

 A produção agrícola no município ainda é muito presente na vida dos alcantarenses. No 

entanto, boa parte do que é produzido no município não é consumido pelos produtores, sendo boa 

parte do que é produzido destinado para a venda nas das cidades vizinhas, abastecendo as feiras de 

Coreaú e Sobral. Se por um lado a produção local registra uma boa produção no cultivo de alimentos, 

por outro lado podemos constatar a presença de alimentos industrializados na mesa dos 

alcantarenses, como: massas, biscoitos, doces, laticínios, sucos, refrigerantes, alimentos enlatados e 

congelados. São alimentos que são práticos, já estão prontos, facilitando o seu consumo. 

Em meados da década de 1940, em seus estudos sobre a fome no Brasil, Josué de Castro 

(1984, p.186) afirma: 

Já no Nordeste, a quase inexistência de comunicações práticas com as grandes cidades do 
litoral afastou sempre o leite sertanejo. O leite, a manteiga e o queijo do sertão ficaram sendo 
até hoje produtos integrantes de consumo local, elementos integrantes da dieta do sertanejo. 

O que vemos hoje, é que os produtos de consumo local não estão tão presentes na mesa do 

nordestino, que os produtos de consumo local estão sendo substituídos por produtos industrializados 

(Figura 02). Uma diversidade de alimentos passou a fazer parte do cardápio dos nordestinos. A 

disponibilidade e o acesso a esses tipos de alimentos são principais indicadores que estão 

estreitamente associados à renda familiar. 

Figura 02: Produtos congelados e em conserva. Fonte: DIOGO, Bertoni Vasconcelos ( 2016 ). 
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Para comprovar se está tendo uma mudança nos hábitos alimentares, com a substituição dos 

produtos in natura pelos produtos industrializados, resolvemos fazer uma pesquisa, tendo como 

referencia os alimentos que estão sendo consumidos pelas famílias que recebem o beneficio do PBF, 

residentes na cidade de Alcântras/CE. Serão apresentados dois gráficos para comparar como era 

alimentação das mães e como é atualmente a alimentação de seus filhos; com base nas respostas 

poderemos comparar diferentes épocas e contextos sociais, como também constatar se na alimentação 

das famílias beneficiários do PBF passou por algumas mudanças, conforme veremos nos dados a 

seguir. 

  Gráfico 01- Almoço das mães quando crianças 

      Elaboração: DIOGO, Bertoni Vasconcelos Fonte: Pesquisa de Campo (2016 ). 
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       Gráfico 02- Almoço dos filhos 

 Elaboração: DIOGO, Bertoni Vasconcelos Fonte: Pesquisa de Campo (2016 ). 

No almoço que era servido as mães, todas as entrevistadas responderam que comiam 

apenas seis tipos de alimentos quando criança: o frango caipira, ovo, macaxeira, arroz, feijão e farinha 

de mandioca. Não consta a presença de nenhum alimento industrializado, ou seja, os produtos 

consumidos pelas mães na sua infância eram oriundos da agricultura familiar.  

No almoço dos filhos dos podemos constatar a presença de dezessete tipos de alimento em 

suas refeições, ou seja, onze a mais do que a refeição dos seus pais, como: frango de granja, batata 

frita, empanado de frango, mortadela, salsicha, suco artificial, suco, refrigerante e o macarrão. Nota-se 

também que houve uma pequena queda no consumo da macaxeira, do frango caipira e da farinha de 

mandioca. O que se manteve estável foi o consumo do feijão e do arroz, permanecendo os mesmos 

números em ambos os gráficos. É importante ressaltar que na alimentação que é servida atualmente 

temos uma grande presença de produtos industrializados; mais do que os produtos in natura.  A 

alimentação que era servida as mães quando crianças já não é a mesma que é servida aos seus filhos. 

Segundo DaMatta (1996, p. 220): 

Alimento tem uma referencia universal, comida tem um significado local, servindo como 
código para marcar identidades sociais ( churrasco é comida de gaúcho; arroz, de chinês; 
feijoada, de brasileiro em geral etc. ) e situações especiais ( no almoço de domingo servimos 
um cozido; para uma visita uma galinha assada cai bem etc. ) 
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Conforme as palavras do autor, alimento e comida são códigos sociais que expõe a 

identidade social de seus consumidores. Ao compararmos a alimentação dos pais e dos seus filhos 

notamos uma significativa mudança em suas alimentações. Por tanto, podemos interpretar essas 

mudanças como alterações em suas identidades sociais. Na alimentação dos pais, comprovou-se a 

presença apenas alimentos in natura; já na alimentação dos seus filhos encontramos uma alimentação 

mais diversa, com alimentos in natura e o predomínio de alimentos industrializados. 

A análise do urbano na cidade de Alcântaras, tendo como analise as transformações nos 

hábitos alimentares dos beneficiários do Programa Bolsa Família é essencial para que se possa 

entender sua dinâmica socioespacial. É oportuno dizer que a presença de produtos industrializados e 

da agroindústria, como o frango industrializado, a salsicha, a mortadela, o macarrão instantâneo miojo 

podem ser traduzidos que a cidade de Alcântaras está inserida na dinâmica nacional. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As ideias desenvolvidas neste artigo partiram dos questionamentos sobre as transformações 

causadas pelo Programa Bolsa Família nos últimos anos. Constatamos que o Programa Bolsa Família 

evidencia os diferentes interesses e possibilidades dos agentes sociais na produção do espaço urbano 

alcantarense. 

 Essa dinâmica se confirma quando os beneficiários do programa se deslocam de suas casas 

para o centro da cidade para fazer o saque do seu beneficio. São famílias que estão em situação 

pobreza e extrema pobreza que passam a ter acesso a direitos básicos. Podemos destacar também 

que o programa representa um apoio significativo para a alimentação das famílias alcantarenses.  

Através dos recursos transferidos pelo governo federal as famílias beneficiárias passaram a 

ter acesso a novos hábitos de consumo. Essa mudança nos padrões de consumo se confirma na da 

presença de diversos produtos no centro da cidade, como: produtos industrializados, em conserva; 

aparelhos eletroeletrônicos, roupas e cosméticos. Os impactos desse programa na economia de 

Alcântaras são inquestionáveis, afetando direta e indiretamente no padrão de vida local, que por sua 

vez refletem a estrutura da desigualdade social existente no município.  

 Em Alcântaras, segundo os dados do Brasil Sem Miséria, o total de famílias beneficiárias do 

Programa Bolsa Família em abril de 2016 era de 1.184, o que representa uma cobertura de 79,14% da 

população do município. Os recursos repassados pelo programa funcionam como principal fonte de 

renda para os alcantarenses, uma vez que o benefício é a única fonte de renda para as famílias do 

município.  
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Como se percebe, o Bolsa Família tem uma expressiva contribuição na economia do 

município, que posteriormente passa a ter reflexos também na configuração espacial da área urbana. 

Podemos constatar que há uma descentralização no centro da cidade, onde os comerciantes, acabam 

migrando para pontos afastados do centro da cidade, atraídos pela proximidade dos pontos de saque 

do Bolsa Família, pelos baixos preços dos pontos comerciais e principalmente pela forte presença de 

potenciais consumidores. 

Por tanto, constatamos que os impactos do programa Bolsa Família como sendo um 

programa eficaz na redução da pobreza, com efeitos positivos na melhoria das condições de vida das 

famílias alcantarenses, contribuindo na qualidade de vida e bem-estar da população.  
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CIDADE, COMÉRCIO E VIOLÊNCIA URBANA NO BAIRRO 

ITARARÉ NA CIDADE DE TERESINA (PI). 

Francisco Jean da Silva Araújo1 

Antonio Cardoso Façanha2 

RESUMO 

Este artigo tem como objetivo geral analisar as mudanças provocadas pela violência urbana no 
cotidiano dos pequenos comerciantes do bairro Itararé em Teresina-PI. O referido trabalho buscou 
verificar as principais mudanças que o medo da violência urbana tem provocado no cotidiano dos 
pequenos comerciantes, identificando as medidas de segurança adotadas por eles para minimizar os 
crimes de roubos e furtos em seus estabelecimentos. Os procedimentos de investigação foram 
baseados na pesquisa bibliográfica realizada através de consultas em livros, artigos científicos e fontes 
pesquisadas em websites referentes à temática, além da realização de entrevistas com cinco 
comerciantes, escolhidos aleatoriamente, com o objetivo de conhecer de perto, tais mudanças. Como 
resultado, constatou-se que embora as práticas criminosas sejam, por vezes, inevitáveis, algumas 
medidas são adotadas como, por exemplo, o uso de grades de ferro nas portas de entradas dos 
estabelecimentos comerciais, evitando que pessoas estranhas adentrem o comércio, em alguns 
estabelecimentos, essas grades são colocadas nos horários do dia que os comerciantes avaliam como 
sendo mais perigoso. Outra medida que muitos comerciantes adotam é fechar o comércio naqueles 
horários onde as ruas ficam pouco movimentadas, ou seja, no intervalo entre 12h:00mim às 14h:00mim 
e depois das 21h:00mim.  

Palavras-Chaves: Cidade, Comércio, Violência urbana, Medo. 

Introdução 

O aumento da violência criminal no espaço urbano é um fator notável nas últimas décadas. 

As pesquisas sobre violência urbana nas cidades brasileiras têm demonstrado que nos últimos anos as 

taxas de homicídios, roubos e furtos vêm crescendo a cada dia, paralelo a isso, o Estado, através das 

políticas de segurança pública não tem se mostrado eficiente enquanto mecanismo de controle e 

combate a criminalidade. Para Abramovay (2015, p. 20), “O Brasil, que conseguiu enfrentar temas 

1 Mestrando em Geografia pela Universidade Federal do Piauí – UFPI/PPGGEO. E-mail: Jhearaujoufpi@gmail.com 
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complexos como a inflação, a mortalidade infantil e a fome, mostram-se inerte frente à calamidade dos 

homicídios”. 

Refletir sobre a dinâmica da criminalidade urbana não é um exercício fácil, pois, embora 

esteja presente no cotidiano das pessoas, a violência urbana é um fenômeno complexo de ser 

analisado e compreendido, pois a sua análise envolve múltiplos elementos. Mesmo se tratando de algo 

complexo, as discussões sobre violência urbana encontra-se presente no âmbito das ciências politicas, 

sociais, médicas, jurídicas, na mídia, e no dia a dias das pessoas. “Está cada vez mais presente na 

mídia e na vida real: nas ruas, em casa, no trabalho e na escola” (QUEIROZ, 2002, p. 97).  

Para entender a dinâmica social das cidades é preciso considerar a violência urbana como 

fenômeno que se reflete nas relações sociais, produção e organização do espaço urbano e no 

comportamento das pessoas, portanto, no modo de vida urbano. Dentro desse contexto, como morar 

na cidade e ter que conviver com medo dos crimes e dos criminosos? Que medidas devem ser 

adotadas para tentar evitar os crimes? De que forma o medo da violência urbana tem influenciado no 

cotidiano das pessoas e nas atividades profissionais que elas desenvolvem?  Portanto no modo de vida 

urbano? São algumas questões que precisam ser refletidas.  

A proposta dessa pesquisa foi refletir sobre as mudanças, no cotidiano dos pequenos 

comerciantes do Itararé, provocadas pela violência urbana, procurando identificar como ocorrem essas 

mudanças preventivas e quais são as medidas de segurança adotadas pelos comerciantes para 

minimizar os riscos de roubos e furtos em seus estabelecimentos comerciais. O termo “pequenos 

comerciantes” ou “pequenos lojistas independentes” foi usado por Vargas (2000). Para o Autor, esses 

agentes são caracterizados pela ausência de visão empresarial, pelo baixo nível de instrução ou 

qualificação, pouca preocupação com espaço físico da estabelecimento, bem como, por sua resistência 

as mudanças, por apresentarem um perfil conservador.  

O texto está estruturado da seguinte forma: primeiramente foi feita uma breve discussão 

sobre a cidade e a dinâmica da violência urbana. Nesse contexto, destacou-se o crescimento da 

população urbana do Brasil, o aumento constante da criminalidade nas cidades brasileiras e a cultura 

do medo que permeia os centros urbanos. No segundo momento, foi feita uma discussão sobre o 

bairro Itararé, destacando o processo de ocupação e dinamismo do bairro, caracterizando seus 

aspectos sociais, econômicos, culturais e de infraestrutura. No terceiro, foi feito uma discussão sobre 

as mudanças no cotidiano dos pequenos comerciantes do Itararé, provocadas pela violência urbana. 

Os procedimentos de investigação foram baseados na pesquisa bibliográfica realizada 

através de consultas em livros, artigos científicos e fontes pesquisadas em websites referentes a 

estudos sobre cidade, dinâmicas dos bairros e violência urbana no Brasil, além da realização de 

entrevistas com cinco comerciantes do bairro, escolhidos aleatoriamente, com o objetivo de conhecer 
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de perto, as principais mudanças que eles adotam na sua atividade cotidiana, para evitar ou minimizar 

as práticas delituosas. 

1. Cidade, urbanização e violência urbana no Brasil.

O crescimento das cidades é um fenômeno que acontece em várias partes do mundo, no 

Brasil após a década de 1950, a urbanização vem se consolidando desde a década de 1970, década, 

em que a população dita urbana ultrapassa em número a rural. “Entre 1940 e 1980, dá-se verdadeira 

inversão quanto ao lugar de residência da população brasileira. Há meio século (1940), a taxa de 

urbanização era de 26,35%, em 1980 alcança 68,86%” (SANTOS, 2008, p. 31). No caso brasileiro, 

esse processo, aconteceu de forma rápida e sem um planejamento adequado o que gerou vários 

problemas estruturais, sociais e ambientais, fazendo com que a cidade se tornasse um lugar de 

conflitos: 

A cidade, especialmente a grande cidade de um país periférico ou semiperiférico (países 
periféricos, semiperiféricos e centrais), é vista como um espaço de concentração de 
oportunidades de satisfação de necessidades básicas materiais (moradia, saúde...) e 
imateriais (cultura, educação...), mas, também como um local crescentemente poluído, onde 
se perde tempo e se gastam nervos com engarrafamentos, onde as pessoas vivem 
estressadas e amedrontadas com a violência e a criminalidade (SOUZA, 2005, p. 21-22). 

A organização espacial das cidades não acontece por acaso, a parcela de solo urbano que é 

ocupado por cada um obedece a uma lógica mais ampla derivada de sistemas políticos, sociais, 

sobretudo, econômicos previamente organizados. A sociedade constrói o espaço segundo seus 

interesses, mas sabe-se que os interesses das classes dominantes se sobressaem. Os interesses do 

capital são atendidos, em detrimento das necessidades sociais, o que gera as desigualdades sociais e 

a ineficiências das políticas públicas que originam muitos problemas urbanos. Vários são estes como a 

falta de estrutura das cidades para atender as necessidades de seus habitantes, como as de saúde, 

educação, saneamento básico, transporte, moradia, emprego, lazer, falta de segurança, dentre outras. 

Para Rodrigues (2002, p. 82), “os problemas urbanos, entre os quais a violência, são decorrentes da 

expansão da população urbana, expansão essa que não é acompanhada de infraestrutura e dos 

equipamentos de serviços coletivos necessários à criação da urbanidade. 

Ainda dentro dessa dinâmica de organização sócioespacial urbana nas cidades, é importante 

reafirmar que a ocupação do solo urbano, geralmente, ocorre de forma desordenada, empurrando a 

maior parcela da população, “os pobres” para os espaços periféricos da cidade. Essas áreas periféricas 

são representadas por favelas, cortiços, conjuntos habitacionais, coincidem com os espaços onde os 

índices de violências urbanas são maiores.  
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Nesse contexto, a cidade é palco de contradições sociais e espaciais que de certa forma 

influencia diretamente ou indiretamente nas dinâmicas criminais, como aponta Rodrigues (2002, p. 80): 

“[...] lugares onde há mais violência coincidem com os espaços que foram ocupados pelos pobres: 

favelas, cortiços, conjuntos habitacionais distantes e sem infraestrutura”. No entanto, é importante 

salientar que cada cidade tem a sua dinâmica sócioespacial urbana, o que faz a violência urbana em 

São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, não apresentar as mesmas semelhanças da violência em 

Teresina. 

A violência e o crime são temas cada vez mais debatidos no cenário nacional e regional 

brasileiro, pois com a mesma intensidade com que as sociedades se desenvolvem ambos crescem, se 

propagando em diferentes escalas espaciais e atingindo variados segmentos da população, o que é 

refletido nos índices: 

No Brasil, entre 1991 e 2000, houve um aumento significativo no número de homicídios. 
Enquanto em 1991 o número de homicídios foi de 30.750 casos, em 2000 esse número 
apresentou uma elevação de mais de 40%, chegando a 45.919 casos. [...] para aquela 
população entre 15 e 24 anos de idade o aumento foi ainda maior, se 1991, o número de 
homicídio, envolvendo jovens na faixa etária dos 15 aos 24 anos foi de 10.092 casos 
alcançando 32,82 % do total, em 2002 essa faixa etária respondeu por 38,68% do total de 
mortes por homicídios, alcançando o dramático número de 17.762 mortes [...], uma média de 
quase 50 jovens assassinados por dia (SILVA; SILVA, 2005, p. 61). 

Embora dentro do debate sobre violência urbana os termos violência e crime sejam 

colocados em algumas situações como sinônimas, apresentam significado diferente. Crime é um ato 

contrário à lei, praticado por seres humanos, já violência entre seus múltiplos conceitos, segundo 

Melara (2008) está em tudo que pode imprimir sofrimento ou destruição do corpo humano, bem como o 

que pode degradar ou causar transtorno a sua integridade psíquica. 

Uma distinção de fundamental importância para este estudo é [...]. Crime é qualquer infração a 
lei. É, portanto, um julgamento de uma ação com base em argumentos legais. Considerar a 
violência como sinônimos de crime e reduzir a discussão apenas aqueles atos que a lei prevê. 
A violência é uma noção mais ampla e mais sutil. Além disso, a confusão não se justifica 
também pelo fato de que nem todos os crimes são necessariamente violentos (MELARA, 
2008, p. 26). 

Nos dias atuais a violência urbana nas cidades brasileiras tem gerado um clima de 

insegurança, medo, intranquilidade e vulnerabilidade das pessoas. “A insegurança moderna em suas 

várias manifestações, é caracterizada pelo medo dos crimes e dos criminosos. [...] a insegurança e a 

ideia de que o perigo está em toda parte são inerentes a essa sociedade” (BAUMAN, 2009, p. 16). 

As cidades brasileiras, sobretudo as capitais, tem se caracterizado como um espaço cada vez 

mais permeado pela a violência urbana nas suas diversas formas de manifestação. As pesquisas sobre 

violência urbana e segurança pública no Brasil tem mostrado ano a ano que as taxas homicídios umas 
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das vertentes mais temidas da violência urbana vêm crescendo a cada dia. Os meios de comunicações 

e dados oficiais, evidenciam essa escalada crescente como podemos constatar no gráfico 01. 

Gráfico 1- Homicídios violentos no Brasil: 2010 – 2014 

Fonte: Anuário brasileiro de segurança pública do Brasil 2015 

Observando o gráfico 1 é possível constatar que em um intervalo de cinco anos os números 

de assassinatos saltam de 43.684 homicídios no ano de 2010 para 53.240 mortes em 2014, 

caracterizando um aumento de quase 10.000 (dez) mil homicídios num intervalo de cinco anos. 

Esses dados apontam para um problema social urbano preocupante, tendo em vista ainda 

que as medidas e políticas públicas nacionais, estaduais e municipais, não se mostram eficientes no 

controle ou na minimização da violência urbana no Brasil. Diante desses números, a sensação que 

aflora é a de que o Estado, enquanto instituição responsável pela garantia da integridade físicas e 

patrimoniais das pessoas, está inerte diante da complexidade desse problema. 

Uma das consequências desse problema é a “cultura do medo” disseminada nas pessoas 

que habitam o ambiente urbano. Dentro dessa perspectiva, a cidade se transformou em um ambiente 

onde as pessoas vivem amedrontadas, inseguras, e com medo da violência urbana. 

Vivemos na era dos ataques à integridade física e à propriedade pessoal, pelo uso da força ou de 
coação. Cada vez mais, a violência associa-se ao medo de viver nas grandes cidades, onde tudo 
muda vertiginosamente e todos são incógnitos. Ninguém se conhece; mudou o estilo de vida de 
morar nas grandes cidades. Esse medo tem similar na história do medo do desconhecido, do ermo, 
e da coação. Mas o medo que perpassa a vida, hoje, é diferente, pois trata-se do medo do roubo, da 
morte, das drogas, dos lugares ermos, de perder o pouco ou o muito que cada um tem 
(RODRIGUES, 2002, p. 77). 

 Enquanto as classes sociais, média e alta podem investir em sistemas de segurança 

privados, e se organizar no espaço geográfico de forma segregada em seus condomínios fechados, as 

classes menos favorecidas economicamente “famílias com baixo poder aquisitivo”, que representam a 

maior parcela da população urbana, por sua vez, encontram-se segregadas em bairros periféricos, 
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contam somente com o sistema de segurança pública oferecido pelo Estado. “Para as pessoas 

desprovidas de recursos econômicos, culturais ou sociais (de todos os recursos, exceto da capacitação 

de realizar trabalhos manuais), a proteção só pode ser coletiva” (BAUMAN, 2009, p.17). 

É notório, portanto a relação que se estabelece entre a produção espacial da cidade e a 

criminalidade. Seja pela forma que o medo da violência tem influenciado as pessoas que podem pagar 

e escolher seu local e forma de moradia, seja na desvalorização de alguns espaços que ficam 

conhecidos como “violentos”, seja na mudança de comportamento das pessoas em relação aos 

espaços públicos nas cidades, ou ainda pelo modelo estrutural das edificações urbanas, que são 

representadas por muros, que cercam e isolam as casas, condomínios, escolas, escritórios, escolas, 

entre outras. 

Hoje é uma cidade feita de muros. Barreiras físicas são construídas por todo lado: ao redor 
das casas, dos condomínios, dos parques, das praças, das escolas, dos escritórios. [...] A 
nova estética da segurança decide a forma de cada tipo de construção, impondo uma lógica 
fundada na vigilância e na distância (CALDEIRA apud BAUMAN, 2009, p. 38). 

Dentro dessa perspectiva, pensar a cidades, considerando toda a sua dinâmica 

sócioespacial, desprezando o fenômeno da violência urbana, é negligenciar um agente que está 

presente no dia a dia das pessoas, influenciando de varias formas no modo de vida urbano. 

2. O bairro Itararé: ocupação, infraestrutura, aspectos sociais e econômicos.

Uma das maneiras de formação dos bairros e ocupação do solo urbano se dá através de 

projetos pensados e elaborados pelos órgãos públicos e/ou privados, ou seja, pelos agentes legais: 

União, Estados, Municípios e Particulares. Para Araújo (2014), “Esses agentes interferem diretamente 

na configuração do espaço das cidades, eles agem conjuntamente com os promotores imobiliários que 

se encarregam basicamente de vender as construções dos agentes produtores do espaço”. Outra 

maneira está relacionada à ocupação irregular de áreas urbanas, geralmente, por famílias de baixa 

renda, que após ocupar ilegalmente o solo, começam a reivindicar a legalização dos imóveis e a cobrar 

dos órgãos públicos infraestrutura como pavimentação das ruas, energia elétrica, água, entre outros 

serviços. 

O nascimento do bairro Itararé, que se encontra localizado na zona Sudeste de Teresina, 

conforme figura 1, está ligado à política de construção de conjuntos habitacionais iniciada nas décadas 

1970 e 1980 pelo Governo Federal. Nesse período foram construídos vários conjuntos habitacionais, 

direcionados as famílias de baixa renda, em diferentes zonas da cidade. “Esse período foi marcado 
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pelo espraiamento de conjuntos habitacionais em toda a cidade, principalmente em direção ao corredor 

sul, reflexo do revigoramento das Companhias de Habitação (COHABs)” (FAÇANHA, 1998, p. 67). 

Figura 1. Localização do bairro itararé 

Fonte: Lima (2010). 

É nesse contexto, que é construído o conjunto Itararé I, com 3.040 habitações, configurando 

dessa forma, o maior conjunto habitacional criado naquele período, conforme quadro 1. Segundo 

Façanha (1998), a construção do Itararé I, foi muito importante para a expansão da zona leste da 

cidade. Para Lima (2010) é partir desses conjuntos que inicia um processo de ocupação de áreas 

adjacentes.  

Quadro 1. Habitações construídas pela COHAB-PI na década de 70 

Conjuntos Ano Zona Nº de Casas 

Cristo Reis 1975 Sul 92 

Stande-tiro 1977 Sul 40 

São Pedro 1977 Sul 66 

Bela Vista I 1977 Sul 912 

Ampliação do Pq. Piauí 1977 Sul 500 

União 1977 Norte 80 

Saci 1978 Sul 2.034 

Itararé 1978 Leste 3.040 
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São Pedro 1979 Sul 109 

DER 1979 Sul 70 

Primavera 1979 Norte 100 

Fonte: Façanha (1998). 

Em 1980, dando continuidade a política habitacional, foi construída o conjunto habitacional 

Itararé II com 4.254 unidades. Com essa ampliação, o conjunto habitacional Itararé I, teve seu nome 

mudado para Dirceu Arcoverde I, em homenagem ao então govenador Dirceu Arcoverde.   

 [...] em 1980 foi construído o conjunto habitacional Itararé II, com 4.254 unidades. Esse 
conjunto é uma segunda etapa do primeiro que, construído como conjunto Itararé, teve seu 
nome mudado para conjunto habitacional Dirceu Arcoverde I, em homenagem ao governador 
de mesmo nome (LIMA, 2010, P. 109).  

 O nome de Itararé que ainda hoje é chamado por muito moradores, sobretudo, os primeiros, 

está ligado a localização do bairro que se deu em uma área que pertencia a uma fazenda Itararé de 

propriedade de Pedro de Almendra Freitas. Essa fazenda onde o bairro foi construído representava um 

latifúndio pouco produtivo. 

O bairro ocupa uma área que pertencia à Fazenda Itararé, de Pedro de Almendra Freitas, daí 
seu nome (a sede desta fazenda localizava-se na área do atual bairro São João - Eldorado 
Country Clube). A palavra Itararé, de origem tupi, significa curso subterrâneo das águas dum 
rio através de rochas calcárias. O bairro abrange, ainda, terras pertencentes ao Sítio São 
Raimundo Nonato, de José Camilo da Silveira. Após a construção do conjunto Dirceu 
Arcoverde (I, em 1977, e II, em 1980), da COHAB, tornou-se o bairro mais populoso de 
Teresina (SEMPLAN, 2016, p. 2). 

  A construção dos conjuntos Itararé I e II, que posteriormente foram denominados Dirceu I e 

II, tinha como objetivo expandir a cidade e afastar os pobres que habitavam a zona Centro da cidade. 

 [...] os conjuntos Itararé I e II foram construídos para atender na época, a uma necessidade 
imediata: afastar os pobres, que moravam debaixo da ponte, áreas de riscos e os 
funcionários públicos de salários mais baixos, das áreas nobres da capital; também se 
apresenta com propósito de expandira cidade, promovendo a especulação imobiliária, 
valorizando as terras localizadas entre a zona urbana de Teresina e os conjuntos (LIMA, 
2010, p. 110).   

Embora a população do bairro Itararé, que hoje compreende os conjuntos habitacionais 

“Dirceu I e II”, tenha sofrido com a falta de infraestrutura no início de sua ocupação, atualmente o 

Itararé ou “Dirceu” como é conhecido simbolicamente pelos moradores da cidade, representa o bairro 

mais populoso da cidade, e se destaca como porta de entrada ou acesso para os outros bairros da 

zona sudeste. Hoje, o Dirceu se destaca na zona Sudeste em vários aspectos estruturais: (sistema 

viário de transporte, serviço bancário, comércio, saúde, educação, cultura e lazer). 

O bairro Itararé se destaca também na zona Sudeste pela densidade populacional, no 

entanto essa população vem reduzindo as poucos como podemos observar no gráfico 2.  

70

http://srccc.com.br/


Gráfico 2- Evolução da população do bairro Itararé 

Fonte: Prefeitura Municipal de Teresina/SEPLAN/2016 

Embora em 2010, a população do bairro representasse 4,88% da população total da cidade 

Teresina, percebe-se através do grafítico, um comportamento populacional decrescente. É possível 

denotar que entre os anos de 1991 a 2010, a população reduziu em 8.844 mil habitantes em números 

absolutos ou 8,1% em dados percentuais. Para Lima (2010), o bairro Itararé foi o único, na zona 

sudeste da cidade, que reduziu sua população. “Acreditamos que o fato do bairro Itararé ter diminuído 

sua população [...] enquanto os demais bairros que compõem a zona sudeste aumentaram, se deve a 

mudança de uso do solo no bairro, principalmente nas Avenidas Jose Francisco de Almeida Neto e 

Avenida Joaquim Nelson” (LIMA, 2010, p. 122). Essas duas avenidas se destacam por apresentar um 

dinamismo comercial muito grande, composto de pequenas e grandes lojas conforme figura 2.  Na 

visão desse autor, as residências localizadas nessas duas avenidas, tornaram-se pontos comerciais e 

os moradores migraram para outros bairros da cidade, gerando como consequência a redução da 

população do bairro.  
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Figura 2. Avenidas Jose Francisco de Almeida Neto 

Fonte: pesquisa direta Dez/2016. 

Com relação ao sistema viário de transporte, o bairro conta com um serviço regular, com 

destaque para várias linhas de ônibus coletivos e ainda conta com o transporte urbano ferroviário que 

começou a funcionar, comercialmente, em Teresina em 1991.  De acordo com Lima:  

A área é bem servida de transporte público ao todo, são 58 veículos coletivos, distribuído em 
11 trajetos que passam pelo bairro. Além disso, o bairro também é servido por transporte 
ferroviário. Desde que foi criado, começou operar comercialmente em 1991, o Metrô de 
Teresina vem se consolidando como um meio de transporte de grande alcance social, 
possibilitando o deslocamento diário de milhares de pessoas, a um custo muito baixo por 
passagem (2010, p. 125; 126).     

Com relação à educação, o bairro apresenta uma boa estrutura educacional. O bairro dispõe 

de estabelecimentos de ensino públicos e privados, contemplando dessa forma todos os níveis de 

educação, do ensino infantil ao ensino superior. Segundo os dados da Prefeitura Municipal de Teresina 

– SEPLAM (2016), O bairro Itararé dispõe de 23 escolas públicas organizadas da seguinte forma: 15

Escolas Estaduais, 07 escolas municipais e até um Campus da Universidade Estadual do Piauí. Essa 

estrutura contempla o atendimento pré-escolar, ensino fundamental, médio e superior.  

O atendimento a saúde, embora não satisfaça a todos os anseios da população local, a 

região do Itararé se destaca em relação aos outros bairros da zona sudeste, por apresentar um 

Hospital Público, uma Maternidade e alguns postos de atendimento do Programa Saúde Da Família. 

Lima (2010) destaca que o Hospital “Dirceu Arcoverde” é também um Pronto Socorro de Atendimento 

Emergencial, que a maternidade (Wall Ferraz) tem uma capacidade total de 91 leitos e que o Programa 

Saúde Da Família – PSF tem um total de 7.691 famílias cadastradas. Além dessa rede de saúde 

publica, o bairro conta ainda com clinicas particulares. “O bairro conta com clinica particular com 
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atendimento nas áreas Clinicas Médicas, Patologia Clinica/Medicina Laboratorial, Radiologia e 

Diagnostico por imagem” (LIMA, 2010, p. 124). 

O Teatro João Paulo II construído em 13 de agosto de 2005, localizado na Avenida Joaquin 

Nelson, é um importante espaço cultural do bairro.  Mantido pela Fundação Municipal de Cultura 

Monsenhor Chaves, além de ser um local de apresentação artística e cultural, “é usado para atividades 

como curso de violão, flauta doce, dança contemporânea para criança, pré-adolescentes e jovens, 

teatro físico dramático, pintura e desenho, estamparia e reciclagem, pintura em tecido [...]” (LIMA, 2010, 

p. 128).

O comércio, representado por pequenos, médios e grandes comerciantes, é a principal 

atividade econômica do bairro. Embora o bairro disponha de grandes supermercados, o que movimento 

o comercio são as empresas de pequeno porte, representadas por microempreendedores, como

podemos constatar no gráfico 3. 

Gráfico 3 - Percentual de empresas formais por porte - ano 2015 

Fonte: Prefeitura Municipal de Teresina/SEPLAN/2016 

 O gráfico mostra o domínio dos MEI - Microempreendedores Individuais, MICRO e das EPP-

Empresas de Pequeno Porte na atividade comercial do bairro, elas juntas, representam 91% de toda 

atividade comercial. No ano de 2015, um levantamento feito pela Prefeitura Municipal de Teresina, 

através da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação, constatou que de um total de 2.523 

empresas existente no bairro, 1.418 atuam no setor de comércio. Isso representa que 56,2% das 

empresas do bairro estão inseridas na atividade comercial. O bairro conta ainda com dois mercados 

públicos, um localizado do Dirceu I e o outro no Dirceu II. Lima (2010) destaca que nesses dois 
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mercados são comercializados “produtos de origem hortifrutigranjeiros, com uma periodicidade diária” 

(LIMA, 2010, p.126). A dinâmica comercial no bairro tem atraído o setor de serviço, entre eles podemos 

destacar a instalação de duas agencias bancarias, uma do Banco do Brasil, localizada na Avenida Jose 

Francisco de Almeida Neto, simbolicamente, conhecida como Avenida Principal do Dirceu, e uma 

agência da Caixa Econômica Federal, na Avenida Joaquim Nelson. “[...] o bairro Itararé, dentro da 

estrutura urbana de Teresina, passa a ser uma área privilegiada, contando com duas agências 

bancarias” (LIMA, 2010, p.129). 

No âmbito da segurança pública, a zona sudeste dispõe de 03 (três) Distritos Policiais, duas 

Delegacias Especializadas, sendo uma delegacia da mulher e uma delegacia de combate ao roubo e 

furto de veículos – (POLINTER). Somado a isso, a zona conta ainda com um Batalhão da Polícia 

Militar, como mostra a figura 3. 

Figura 3 – Localização dos Batalhões, Distritos e Delegacias na zona Sudeste 

Fonte: Google Earth pro, 2016. Elaborado por Araújo, Jan/2017. 
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De acordo com o mapa, é possível constatar que está dentro do perímetro do bairro o 8º 

Batalhão, o 8º Distrito Policial, a Delegacia da Mulher e a POLINTER. Portanto, dos 07 (sete) órgãos de 

segurança pública que dispõe a zona Sudeste, somente o 21º e 24º Distritos Policiais e Cavalaria da 

PM estão localizados em outros bairros. É importante destacar, que essa condição privilegiada do 

bairro em contar com essa estrutura de segurança publica, não tem trazido uma sensação de 

segurança para a população, uma vez que a onda de homicídios, roubos e furto no bairro tem 

provocado transtorno e medo à população, sobretudo, o pequeno comerciante, que tem se tornado 

alvo constante de roubos e furtos.   

3. Discussão dos resultados

Durante a pesquisa de campo, subsidiada pelas entrevistas, procuramos conhecer  um pouco 

sobre perfil dos pequenos comerciantes do bairro, o que foi possível evidenciar que eles, geralmente, 

são formados por  pessoas com idade acima de 40 anos e que estão na atividade comercial há 

décadas. De uma amostra de 05 comerciantes entrevistados, todos estão a mais de 10 anos 

trabalhando em seus pequenos comércios, isso evidencia que, mesmo com o medo da violência 

urbana somada as dificuldades enfrentadas do dia a dia, não pensam em abandonar a atividade 

comercial.  

Outro fator investigado foi se os estabelecimentos comerciais já foram alvos de práticas 

criminosas (roubo ou furto). O que se constatou, foi que todos os cinco comerciantes já foram vítimas 

da violência urbana. Geralmente, os roubos, acontecem com emprego de arma de fogo e uso da 

violência por parte dos agressores. Segundo o Código Penal (1940), no seu Art.157, o crime de “roubo” 

que muitos denominam simbolicamente dede “assalto”, é caracterizado quando alguém subtrai coisa 

alheia móvel “para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de 

havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”. Já o furto, de acordo com 

Art.155 é caracterizado quando alguém, agindo dissimuladamente e sem o emprego da violência ou 

grave ameaça, “[...] subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel”. 

Durante as entrevistas, evidenciou-se que todos os entrevistados foram roubados pelo menos 

uma vez, o que denota uma realidade preocupante enfrentada pelos comerciantes.  Dentro desse 

contexto um relato de um dos comerciantes nos chamou atenção, pela quantidade de vezes que ele já 

foi roubado, furtado e até baleado pelos assaltantes: 

[...] eu já tô no ramo de comercio há 11 anos, e não vou largar, pois já tô velho de mais pra 
procurar outro ramo, nesses onze anos que luto com comércio, já fui assaltado 06 (seis) 
vezes, e arrombaram o meu comercio 04 quatro vezes. Em um dos assaltos, os dois 
meliantes entraram e não contaram conversa [...], foram logo atirando, fui baleado no braço, 
mas sobrevivi e estou aqui na luta, não vou abandonar meu comercio. 
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   Essa transcrição denota o cotidiano, não só dos comerciantes do Itararé, mas das pessoas 

que habitam a cidade de Teresina. Um estudo recente feito pela Secretaria de Segurança Publica do 

Piauí no ano de (2013), constatou que no referido ano, foram cometido 12 (doze) homicídios violentos 

naquele bairro. Esse índice fez o bairro ocupar a quinta posição no ranque dos quinze bairros mais 

violentos de Teresina, ficando atrás somente de Santa Maria da Codipi, Santo Antonio, Promorar e Alto 

da Ressureição. 

Diante de toda essa problemática, procurou-se investigar as medidas de segurança adotadas 

pelos comerciantes para tentar minimizar os roubos e furtos. Entre as principais medidas adotadas está 

o uso de grades na entrada dos comércios como podemos constatar na figura 4.

Figura 4 – Comércios cercados por grades 

Fonte: pesquisa direta Dez/2016. 

A figura destaca dois esmaecimentos comerciais diferentes. Essa grade de proteção, 

segundo os comerciantes, não evita os assaltos, mas minimiza. Dos cinco comerciantes, somente um 

não usa grade, pois alega que ficaria constrangido em não deixar o cliente entrar no seu 

estabelecimento, no entanto, esse mesmo comerciante, já foi roubado duas vezes. Outro comerciante, 

após ser roubado com uso de arma de fogo e emprego de violência, decidiu não abrir mais as grades 

de seu estabelecimento, ou seja, todo e qualquer cliente é atendido do lado de fora. 

Outras mudanças estão relacionadas a comportamentos. Todos os entrevistados costumam 

fechar o comercio no intervalo das 12h: 00min às 14h: 00min, pois alegam que as ruas ficam pouco 

movimentadas, e os ladrões procuram efetuar seus roubos nesse horário. Muitos afirmam que fecham 
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cedo da noite, pois temem ser alvo dos assaltos. Dentro dessa discussão um comerciante fez o 

seguinte relato: 

Eu mesmo tenho muito medo de ser assaltada, por isso quando passas das 06h: 00min da 
tarde eu baixo as grades e fico atendendo o povo sem abrir as grades, se for um conhecido 
eu abro as grades pra atender, mas quando dá 09h: 00min da noite, fecho as portas do 
comércio [...] nunca se sabe o que pode acontecer [...]. 

Buscou também, dentro dessa discussão, avaliar o trabalho da Polícia Militar e Polícia Civil, 

enquanto aparelhos de segurança pública do estado, com a missão de combater todas e quaisquer 

práticas criminosas, conforme gráfico 4. 

Gráfico 4 – Avaliação do trabalho das polícias – Militar e Civil 

Fonte: pesquisa direta 2016. 

A maioria dos comerciantes considera regular o trabalho das duas polícias, no combate a 

criminalidade no bairro, no entanto, reclamam da demora dos policias no atendimento as ocorrências, 

afirmam que a polícia sempre chega atrasada quando é solicitada. Um dos comerciantes, em tom de 

descontração, afirmou “a policia até que aparece quando é chamada, mas só chega uma hora depois 

do acontecido, os bandidos já tão em casa deitados”. Outro Comerciante ressalta a importância de um 

efetivo maior no policiamento nos bairros, “É preciso mais rondas nos bairros, a gente quase não ver 

viatura circulando nas ruas do bairro, eles só andam nas avenidas principais, que são asfaltadas”. 

Interrogados se a chegada dos grandes supermercados ao bairro como “Comercial Carvalho” 

causou algum prejuízo com relação a vendas, dos 05 (cinco) entrevistados, 04 (quatro) afirmaram que 

não perceberam quedas nas vendas com essa chegada, uma vez que as pessoas fazem as pequenas 

compras nos comércios de pequeno e médio porte e as grandes compras nesses supermercados de 

maior porte. Dentro da dinâmica da concorrência comercial, um dos comerciantes, acredita a chegada 

dos grandes comerciantes não decreta a falência ou decadência dos microcomércios, para ele: 
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[...] as pessoas vão ao comercial carvalho fazer as grandes compras, mas as pequenas 
compras eles fazem nos pequenos comerciantes, pois miguem vai enfrentar filas grandes 
para comprar uma pasta de dente, 1 (um) kg de açúcar [...], por isso, eu vejo que sempre vão 
existir os grandes e os pequenos comércios [...] há espaço para os dois.  

 Dentro dessa nova dinâmica comercial, caracterizada pela chegada das grandes redes de 

Hipermercados até os bairros, é importante destacar que as relações de confiança, amizade, e 

solidariedade estabelecidas entre o cliente e o pequeno comerciante, contribui de forma significativa 

para sobrevivência dos pequenos estabelecimentos comerciais no bairro. De acordo com Ortigoza 

(2007, p.107): 

Muitas das tradicionais formas comerciais (comercio de bairro: feiras, armazéns, bazares), 
sobrevivem, pois permite relações de confiança, sociabilidade, solidariedade. Estes 
sentimentos de vínculo e de identidade são contrapontos de um formato considerado antigo, 
mas que são capturados pelo mercado e passam a permitir de muitos pequenos 
estabelecimentos.  

Portanto, os grandes supermercados que chegaram ao bairro Itararé, na visão dos 

comerciantes, não têm acarretado problemas. O maior problema enfrentado pelos comerciantes tem 

sido o medo da violência urbana que, de certa forma, tem provocados mudanças estruturais e 

comportamentais em suas atividades cotidianas. 

Conclusão 

A violência urbana que atinge as cidades brasileiras tornou-se um problema generalizado, 

pois está presente em todo território nacional. Esse fenômeno em suas várias formas de manifestação 

transformou-se em um dos principais problemas sociais que as médias e grandes cidades enfrentam 

hoje. “A violência que atinge cidades brasileiras deixou de ser um fenômeno localizado e ganhou status 

de problema nacional” (QUEIROZ, 2002, p. 98). 

A violência urbana não está segregada a um determinado espaço, mas presente, em maior 

ou menor escala, em todas as cidades, em todos os bairros, em todo aglomerado urbano. Esse 

fenômeno tem provocado um clima de insegurança, medo, intranquilidade e vulnerabilidade nas 

pessoas que habitam as cidades, independentes de classe, gênero e raça, embora as classes menos 

favorecidas, estejam em maior vulnerabilidade. Para Rodrigues (2002), vivemos na era dos ataques à 

integridade física e ao patrimônio pessoal, pelo uso da força, da violência e da coação. “Cada vez mais, 

a violência associa-se ao medo de viver nas grandes cidades” (RODRIGUES, 2002, p. 77).  

Os comerciantes não estão imunes a essas práticas delituosas, conhecem bem o que é 

conviver com a insegurança e com medo constante de serem abordados por criminosos, que além de 

subtrair valores em dinheiro ou outro bem de valor econômico, agem com violência, colocando em risco 
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a própria vida desses lojistas. Para Bauman, “A insegurança moderna em suas várias manifestações, é 

caracterizada pelo medo dos crimes e dos criminosos” (2009, p. 16). 

Dentro desse debate, subsidiado pela pesquisa de campo, verificou-se que os pequenos 

comerciantes têm se tornado vítimas de roubos e furtos em seus estabelecimentos comerciais. 

Destacam a violência urbana como o principal problema enfrentado por eles, e que o medo dos 

criminosos é algo presente na sua atividade cotidiana. Constatou-se também que embora eles 

acreditem que a qualquer momento podem se tornar vítimas, algumas medidas são tomadas para 

dificultar as ações dos criminosos. Entre as principais medidas adotadas, está o uso de grades de ferro 

nas portas de entradas dos comércios, evitando que pessoas estranhas adentre o comércio, 

geralmente, elas são atendidas do lado de fora pelo comerciante, alguns comerciantes atendem sem o 

uso das grades nos horários de maior movimentação, no entanto, costumam colocar as grades e não 

permitir a entrada do cliente após as 18h:00mim, pois etendem que após esse horário torna-se 

perigoso. Dentro da amostra, somente um comerciante não usa grade, ele alega que se sente 

constrangido em atender o cliente do lado de fora, mas reconhece o perigo dos roubos no bairro, uma 

vez que já foi alvo de dois assaltos.  

Diante dessa realidade, constatou-se as mudanças que o medo da violência urbana, impõe 

ao cotidiano dos comerciantes, mudanças, que se dão na estrutura física do estabelecimento e no 

comportamento dos comerciantes, o que de certa forma tem inibido as ações criminosas, mas essas 

medidas por si só não evitam os crimes, portanto, é preciso a ação do estado, através de suas políticas 

sociais e de segurança pública, para reduzir ainda mais as práticas criminosas. 
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CÓDIGOS DE POSTURA: AGENTES VIABILIZADORES DO DISCURSO 
HIGIENISTA NO ESPAÇO URBANO DE FORTALEZA 

Karine Ribeiro Estevam 1 

RESUMO 
Ensaio sobre a utilização dos Códigos Posturas como agentes viabilizadores das práticas urbanas higienistas na cidade de 
Fortaleza, durante o período da Belle Époque (1860-1930). Analiso através de uma apreciação sobre o contexto e 
caracterização das teorias urbanas ambientalistas; a respeito do discurso higienista em vigor na cidade e a suas 
correlações com os Códigos de Posturas. Não temos a pretensão de encerrar o debate sobre esta questão, mas 
compreender como esses impuseram à cidade os anseios de saúde e higiene através da promoção de uma nova ordem de 
convívio social, por meio dos seus dispositivos legais.  

Palavras-chave: Códigos de Postura; Higienismo; Práticas Urbanas. 

1. INTRODUÇÃO

O tema deste artigo foi proposto a partir da temática abordada na dissertação de mestrado 

que está sendo construída por nós1. Aqui desejamos correlacionar a instrumentalização dos Códigos 

de Posturas ou Posturas Municipais para viabilização do discurso higienista na cidade de Fortaleza, 

nos fins do século XIX e início do século XX, tendo por base as teorias urbanas ambientalistas.  

  O conceito de Política Urbana ganha ajustes e acréscimos à medida que, de acordo com 

o contexto histórico, o pensamento urbanista se estabelece. Em 1960, o conceito de Política Urbana é

“conjunto de decisões que incidem sobre os processos específicos de uma unidade urbana, isto é, um 

efeito do sistema urbano sobre si mesmo, através de uma ação realizada pelo sistema de atores” 

(CASTELLS, 1969, p.20 apud FARIAS, 2016, p.3). Enquanto em 2010, “as políticas urbanas seriam 

aquelas particularmente voltadas para os processos de produção, reprodução, transformação e 

1 A dissertação se chama “A influência, de fato, dos Códigos de Postura ou Posturas Municipais, de 1870 e de 
1879, na gestão do espaço urbano de Fortaleza e no cotidiano de seus citadinos, durante o período da seca de 1877-1879”. 
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apropriação do ambiente construído, incluindo as infraestruturas e estruturas físicas, os serviços e 

equipamentos urbanos” (ZIONE ET AL, 2007, p.2, apud FARIAS, 2016, p.3).  

Existem, portanto, teorias urbanas que influenciam as políticas urbanas desde a sua 

gênese como as teorias ambientalistas (o foco deste texto), as teorias de ajustamento estrutural, as 

teorias interacionistas e as teorias ecológicas contemporâneas, segundo Farias (2016).  

A premissa fundamental das teorias ambientalistas (influenciada diretamente pelo 

Behaviorismo) “é que o controle e manipulação do ambiente físico tem um efeito direto e determinante 

sobre o comportamento social” (FARIAS, 2016, p.20). Esta teve desdobramentos nítidos no espaço 

urbano de Fortaleza, a partir da segunda metade do século XIX, e foi legislada pelos Códigos de 

Posturas ou Posturas Municipais, uma vez que eles foram ferramentas jurídicas que tinham como 

objetivo a promoção de uma nova ordem de convívio social.  

Para melhor compreensão desta análise, nos organizamos em três tópicos: o primeiro se 

refere à caracterização e contextualização das teorias ambientalistas urbanas e do discurso higienista 

na Cidade de Fortaleza; o segundo - uma apreciação correlacionada entre o discurso higienista e os 

Códigos de Posturas ou Posturas Municipais da cidade e o terceiro se trata da conclusão.  

2. CARACTERIZAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DAS TEORIAS URBANAS

AMBIENTALISTAS E DO DISCURSO HIGIENISTA NA CIDADE DE FORTALEZA

As teorias urbanas ambientalistas correspondem aos finais do século XIX até o início do 

século XX. Elas se referem aos movimentos higienistas que datam destes séculos e ao movimento 

moderno em Arquitetura e Urbanismo. Trataremos aqui dos movimentos higienistas. De forma mais 

específica do seu discurso e das intervenções urbanas decorrentes deste.  

Estas teorias tem como fonte de inspiração a filosofia empirista e positiva cujas 

manifestações espaciais são: “a higienização generalizada, a tabula rasa, e a sua substituição por 

novos sistemas construtivos e direcionamento dos moradores para áreas periféricas” (FARIAS, 2016, 

p.20). Estas manifestações são encontradas na cidade de Fortaleza, durante o período histórico

conhecido como Belle Époque (PONTE, 2001). Este perdurou de 1860 a 1930 e se constituiu pela 

implementação de obras públicas que vieram acompanhadas de uma forte ideologia eurocêntrica de 

modernização, sobretudo advinda da França (BRUNO & FARIAS, 2012).  

Além disso, se caracterizou por ser um período de profundas mudanças sociais, políticas 

e econômicas para a cidade. Nele se observou um processo de reforma urbana e de controle social 

imposto aos citadinos. Sua base se encontrava no discurso higienista próprio da teoria urbana 

ambientalista. As ideias deste discurso se referem às teorias científicas nascidas na Europa e que se 
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incidiram de forma significativa no Brasil e no Estado, a partir do século XVIII. São as teorias médicas 

cuja defesa, em suas fundamentações, se encontrava no binômio saúde-higiene.  

Das teorias médicas que predominavam na cidade estavam as teorias miasmáticas e a 

contagionista2. A primeira foi a mais influente e “acreditava que o ambiente produzia miasmas, 

responsáveis pelo surgimento de doenças” (COSTA, 2004, p. 60). Os miasmas seriam todas as 

emanações maléficas, as quais o ar era corrompido e assim atacava o corpo das pessoas.  

Para estas correntes de pensamento médico não era só o individuo quem deveria ser 

medicalizado, mas o meio em que ele vivia, principalmente, assim como o seu grupo e a própria 

sociedade. Assim, o planejador do espaço urbano executava o papel de médico da cidade (dita como 

doentia). Para os urbanistas a cidade, se utilizando de metáforas, era um organismo vivo, com uma 

anatomia própria que requeria tratamento e muitas vezes cirurgias. Um exemplo disso é a transferência 

de construções como os matadouros, cemitérios, cadeias, abarracamentos, lazaretos para locais a 

sotavento da cidade, por serem considerados edificações insalubres (COSTA, 2013, p.69).  

Estas novas concepções médico-urbanas mostram como o espaço “em que os homens 

vivem é igualmente feito por palavras, bem como feito de água, ar, fogo e pedra” (CLAVAL, 1995 apud 

COSTA, 2013, p.65). Estas palavras aqui colocadas são as representações, ideologias que as regem e 

que não se fizeram apenas discurso, mas que se materializaram no ordenamento urbano na cidade de 

Fortaleza.  

Destarte, fica claro como as manifestações espaciais das teorias urbanas ambientalistas 

se realizaram em Fortaleza. Mas, quanto aos Códigos de Postura, como eles tornaram viável a 

realização destas manifestações? A fim de sanar esta questão passaremos para o próximo tópico.  

2.1 UMA APRECIAÇÃO CORRELACIONADA ENTRE O DISCURSO HIGIENISTA E OS 

CÓDIGOS DE POSTURAS OU POSTURAS MUNICIPAIS DE FORTALEZA 

Diante do contexto explicitado, emerge a importância dos Códigos de Posturas para o 

ordenamento social e urbano; para a garantia da higienização da cidade. Durante o período que durou 

a Belle Époque vigoraram os Código de Posturas dos anos de 1865, 1870, 1879 e de 1893 (CAMPOS, 

1988; COSTA, 2001). Este último vigorou durante todo o período da Primeira República (1889-1930). 

Os Códigos de Posturas ou Posturas Municipais foram “instrumentos utilizados para 

difundir técnicas de controle e vigilância com a finalidade de coibir a desordem e possibilitar uma nova 

ordem de convívio social” (WEBER, 1992, apud SCHMACHTENBERG, 2008, p.2). Estes novos 

2 Na teoria contagionista se acreditava que a transmissão de uma doença de uma pessoa para outra se dava 
através do contágio de uma delas, primeiramente, com a patologia.  
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delineadores jurídicos funcionavam como um conjunto de normas, estabelecidos pelas Câmaras 

Municipais, que norteavam a vida dos citadinos. Este dispositivo obteve vigência nacional3 e surgiu 

durante o século XIX, com matrizes europeias. Muitos dos seus artigos eram transcritos tal qual se 

encontravam nos originais europeus enquanto outros eram adaptados à realidade local, melhor 

dizendo, tropical.  

Os Códigos “funcionaram como eficientes guias dos administradores” (COSTA, 2013), 

uma vez que neles eram incorporados os ideais que fomentavam a sociedade fortalezense da época e 

que, por sua vez, rebatiam no ordenamento espacial. E, como já sabemos, entre tais ideais se 

sobrepõem o higienismo e o sanitarismo, como continua a dizer Costa (2013), eles contribuíam “assim 

para que se mantivesse limpa e salubre a capital da província do Ceará” (p.70). Na verdade, “o espaço 

urbano [que era visto] como causador de problemas humanos será alvo de legisladores, engenheiros, 

médicos e sanitaristas que criaram códigos e leis para coibir a proliferação de doenças [...]” 

(SCHMACHTENBERG, 2008, p.1). 

Desta forma, podemos assumir que os Códigos de Postura funcionaram como agentes 

viabilizadores do discurso higienista na cidade. Como vemos em um dos artigos do Código de 1870 em 

que retrata sobre as recomendações de limpeza com o trato das carnes verdes, por parte de seus 

condutores:  

Segundo Art.33, da Secção 3 (“Da fiscalização das carnes”, Tit. II, Cap.1) [...] “Os 
condutores de carne verde, para consumo, deverão vestir camisa 
encarnada‟...(134), e exigidos a estes panos de „brim pardo ou estopa‟ para proteção 
dos quartos de carne transportados. Lavados, os panos, diariamente [...]” (apud 
CAMPOS, 1988, p.144). 

O intendente Guilherme Rocha (1892-1912) foi um dos gestores que esteve atento à 

implementação das posturas descritas nos Códigos no espaço urbano da cidade. Este foi considerado 

como um dos que mais investiram no “embelezamento da cidade” (PONTE, 2001, p. 34). Em sua 

gestão, fora adotado o Código de Postura de 1893. E se utilizou dele para tornar viável tanto o ideal 

higienista em voga como a própria ideia de regulamentação inerente ao delineador jurídico.  

Dentre as várias decisões pertencentes ao código esteve a de padronizar formalmente as 

chamadas platibandas, ou seja, os muros ou grandes de ferro que limitavam um terraço, uma área, em 

edifícios novos ou reformados. Além disso, foi estabelecido que as esquinas dos edifícios fossem 

arredondadas não só por uma questão estética, mas para um melhor controle da população (BRUNO & 

FARIAS, 2012; PONTE, 2001). 

3 Costa (2013) aponta que os Códigos de Posturas foram uma “prática que se tonou universal quase ao mesmo 
tempo em várias partes do mundo” (p.70). No Brasil, SCHMACHTENBERG, (2008) estudou a realidade gaúcha e 
RACIUNAS (2012) estudou a realidade paulista.  
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Apesar da clareza com relação às práticas urbanas higienistas legisladas pelos Códigos 

de Posturas, nos interessa pontuar por último que o período em que estes vigoraram, durante a Belle 

Époque, não foi tão contínuo quanto parece. Na verdade, o processo de modernização pelo qual a 

cidade passava encontrou em períodos como o da grande estiagem, de 1877-1879, um processo de 

ruptura em seu curso. No entanto, as ideias que nele estavam contidas não desapareceram, pelo 

contrário, travaram uma grande luta para permanecer vigentes.  

O cenário da cidade era composto pelas centenas de sertanejos que migraram do interior. 

Antes deste período, Fortaleza possuía em torno de 20.000 habitantes, durante a estiagem chegou a 

possuir 160.000 (COSTA, 2014). Além disso, os seguintes fatores: calor, carência de comida, precárias 

condições de higiene ajuntadas aos surtos de doenças, segundo Bruno & Farias (2012), contribuíram 

para compor o mosaico que a formara.  

Com a chegada dos retirantes aumentam o número de febres palustres na cidade 

(especialmente a varíola), e por consequência as mortes, as distribuições de alimentos e de moradia se 

tornaram precárias e medidas foram realizadas para tentar amenizar esta situação. A principal delas foi 

a construção de abarracamentos que eram “instalações temporárias de acomodação emergencial, 

socorros, tratamentos [...]” (COSTA, 2012, p.256), construídos nas imediações da cidade como 

edificações insalubres, tais como os hospitais, lazaretos, construídos sob o comando do mesmo 

discurso  higienista e legitimados pelos dispositivos legais presentes nos Códigos de Postura de 1870 e 

1879. 

Em novembro de 1877, 38.931 emigrantes são abrigados nos abarracamentos 

(RELATÓRIO, 23.11.1877, p.11-12 apud COSTA, 2012, p.256) e, em 1878, o número chegou a 

131.492 (O CEARENSE, 5.2.1879, p.2 apud MAIA, 2015, p.142). Neste último ano, se somava um total 

de 12 abarracamentos4 cujas chefias estavam nas mãos de pessoas escolhidas para serem os 

mediadores entre o povo e a administração. 

Havia um grande rigor na limpeza interna dos abarracamentos a ponto de neles as 

pessoas serem proibidas de se aglomerar e serem vacinadas. Havia neles uma inspeção de limpeza e 

foram construídas enfermarias em suas dependências. Tudo para garantir que os ideais higienistas 

permanecessem de pé e a população a salvo dos miasmas (COSTA, 2012). E, para tanto, os Códigos 

de Postura de 1870 e de 1879 contribuíram para esta efetivação.  

3. CONCLUSÃO

4 São eles: Meirelles, São Luiz da Aldeota, Alto da Pimenta, Pagehú, Boa Esperança, Pacatuba, Tejubana, Alto 
do Moinho, São Sebastião, Jacarecanga, Lagoa Seca e Via Férrea e engenheiros (MAIA, 2015; COSTA, 2012).  
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Na guisa desta conclusão nos cabe questionar para quem serviram estes códigos de 

posturas, principalmente em contextos como os de grandes estiagens? Será que estes delineadores 

jurídicos serviram para a população como um todo ou somente para aqueles que detinham as ideais 

higienistas em suas mãos? Podem parecer óbvias as respostas, mas, acreditamos que ainda há muito 

que se dizer sobre estas posturas que, como diz o próprio nome, tratavam de procurar deixar os 

citadinos (e os migrantes também neste contexto) com suas “colunas erguidas” em direção ao 

regulamento que estas os impunham. De modo que acreditamos que estes alvos destas devem ser 

trazidos para o debate, como sujeitos históricos, com narrações em primeira pessoa.  

Além disso, acreditamos ser possível admitir um conflito entre as experiências e 

expectativas dos retirantes sertanejos - acostumados com a sua rotina rural, com costumes simples, 

talvez sem tanta higiene e as utopias higienistas urbanas, da capital da província- regada pelo 

disciplinamento de corpos, mentes e ruas. Como reflete Foucault (2013) as utopias “são as alocações 

sem lugar real” (p.115), são projeções.  E o que vimos na realidade fortalezense são projeções de um 

ideal de cidade europeia que se depara com condições climáticas adversas e que, neste momento, 

encara a sua real alocação e contradições.   
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CONSUMO E CULTURA: UMA ABORDAGEM HISTÓRICA E 

SOCIOLÓGICA 

Vicente de Paulo Sousa1 

RESUMO 
O artigo aqui desenvolvido trata de discutir o Consumo a partir das perspectivas históricas e sociológicas, tentando 
compreender as mudanças surgidas ao longo dos tempos. É uma discussão epistemológica ou analítica sobre o fenômeno 
mencionado, pois, segundo os autores que deram suporte nesse propósito discursivo, o Consumo é uma prática antiga, ou 

mesmo uma condição intrínseca aos seres humanos (BAUMAN, 2008), visto que, precisamos consumir algo para a 
satisfação das nossas necessidades todos os dias. Mas ele pode também ser visto e discutido a partir das invenções e 
estratégias do mundo capitalista e globalizado, que constantemente se reinventa com apelos e imagens urgentes com o 

intuito de fazer ou gerar nas mentes necessidades que devem ser preenchidas na aquisição de coisas descartáveis, o que 
torna também descartáveis as sensações de prazer e bem estar. Para a execução desse estudo, a orientação metodológica 
adota foi a abordagem bibliográfica que forneceu subsídios analíticos para a compreensão e a elaboração desse texto. A 

conclusão obtida foi de que estamos inseridos num sistema que se reorganiza constantemente e se apropria até mesmo 
dos momentos de crise para idealizar estratégias que possam lucrar e oferecer novas possibilidades aos sujeitos sociais 
como alternativas de saída. 

Palavras-chave: Consumo; Consumismo; Cultura. 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

As discussões que tratam de centrar suas análises sobre o Consumo estão carregadas de 

considerações sociais que ao longo dos tempos tiveram realces nas suas formas de expressão e 

vivência prática. Aqui, o Consumo aparece também como uma realidade (mesmo que ultrapassada) 

onde a acumulação de bens não se reduzia ao prazer imediato e supérfluo, cujo caso pode ser 

traduzido no consumo conspícuo preconizado por Bauman (2008) e Taschner (1997) quando o 

analisam de acordo com as considerações de Veblen. Mas consumir faz parte da vivência humana, 

ninguém vive sem ter que utilizar na vida cotidiana os bens produzidos, na verdade, parece existir uma 

cadeia, onde é necessária a produção das coisas para que possamos desfrutar e tornar prática nossa 

existência, como aponta Bauman.  
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O fato é que as reinvenções sociais ao longo dos tempos trataram de deixar essa dinâmica 

mais sofisticada ao seu prazer, ou seja, com o intuito de adquirir e acumular riquezas, as necessidades 

tiveram que ser modificadas ou inventadas, as estratégias de divulgação e marketing contribuíram para 

que tais necessidades fossem difundidas nas mentes, e consequentemente, desencadear a busca 

desenfreada pela aquisição de produtos ou coisas, mesmo que não sejam tão úteis e necessárias 

assim.  

O artigo expõe aqui uma discussão sobre o Consumo dentro de perspectivas históricas e 

sociológicas com o objetivo de esclarecer as posturas ou inclinações que ele tomou no curso da 

história das sociedades contemporâneas, mostrando algumas exacerbações produzidas pelo 

capitalismo desenfreado e pela espetacularização das imagens, que pensadas para incutir satisfação 

de desejos, acabam em diversas vezes por alienar os comportamentos, gerando anomias psíquicas em 

decorrência do consumismo demasiado.  

2. EMBASAMENTOS TEÓRICOS E EPISTEMOLÓGICOS SOBRE O CONSUMO

As abordagens sobre o consumo foram inicialmente tratadas pelos estudos  oriundos dos 

campos da Psicologia e do Marketing, sendo que, em Economia e Sociologia, ele foi 

preponderantemente estudado privilegiando a produção.  (TASCHNER, 1997).  

Teóricos ligados a Escola de Frankfurt, dentre eles, Theodor Adorno, Max Horkheimer, 

Herbert Marcuse, George Luckács, e outros, já a partir da década de 1960, começaram a entender que 

seria necessário estudar o consumo como fenômeno histórico  dentro da teoria social.  

Inicialmente, cabe uma reflexão sobre esse fenômeno como prática efetiva na vivência 

humana. O consumo enquanto suprimento de necessidades básicas na vida dos seres humanos é algo 

até mesmo banal, corriqueiro, visto que, precisamos todos os dias consumir algo que seja importante 

para nossa sobrevivência. Nas considerações de Bauman (2008) o consumo, 

É uma atividade que fazemos todos os dias, por vezes de maneira festiva, ao organizar um 
encontro com os amigos, comemorar um evento importante ou para nos recompensar por 

uma realização particularmente importante – mas a maioria das vezes é de modo prosaico, 
rotineiro, sem muito planejamento antecipado nem reconsiderações. Se reduzido à forma 
arquetípica do ciclo metabólico de ingestão, digestão e excreção, o consumo é uma 

condição, e um aspecto, permanente e irremovível, sem limites temporais ou históricos; um 
elemento inseparável da sobrevivência biológica que nós humanos compartilhamos com 
todos os outros organismos vivos. (BAUMAN, 2008, p. 37). 

Sendo assim, o consumo tem sua matriz entrelaçada na existência humana, afinal, 

precisamos nas nossas ações cotidianas utilizar algo que seja elo para a satisfação de nossas 
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necessidades. Consumo nessa conjuntura não tem nada a ver com as considerações pejorativas e até 

mesmo perigosas como se percebe na contemporaneidade quando se discute o consumo dentro de 

uma postura quase irracional, doentia, viciante e desnecessária.  

Prosseguindo sua análise, Bauman (2008), considera que durante toda a história humana as 

atividades de consumo forneceram “matéria-prima” contribuindo com as diversas formas de vida e 

padrões de relações inter-humanas, graças à inventividade cultural e a imaginação. 

O consumo enquanto momento determinado pela produção, com problemática pró pria e 

efeitos sobre a totalidade social, suscita o pensamento sobre a existência de uma cultura do consumo 

ou do consumidor. De acordo com Taschner (1997) uma possibilidade para se começar a falar em 

cultura do consumo é quando a imagem dos bens se torna evidente e acessível para todos na 

sociedade. Mas, alerta que isso é apenas um dos indícios dessa cultura, pois, na verdade,  

É todo um conjunto de imagens e símbolos que vão sendo criados e recriados, associados a 
esses bens, além de novas formas de comportamento efetivo e no modo de pensar e sentir 

de segmentos cada vez mais amplos da população da chamada sociedade ocidental, os 
quais valorizam positivamente os atos ligados ao consumo de bens e / ou serviços, seja 
renovando-os seja acumulando-os. (TASCHNER, 1997, p. 184). 

Essa dinâmica parece revelar uma corrida emergencial e apelativa para que os indivíduos 

sejam seduzidos para a obtenção imediata de coisas, bens, produtos, mesmo que necessitem de fato, 

ou acumulem todo esse estoque alimentando sensações de “inclusão, bem estar e satisfação”. 

De acordo com Bauman (2008) na era sólido-moderna da sociedade de produtores, a 

satisfação que se buscava na posse de produtos não era igual a que está instalada na sociedade 

líquido-moderna, a satisfação residia na expectativa de segurança a longo prazo. O desfrute dos 

prazeres, da satisfação imediata e irracional para os padrões da sociedade destacada, soava como 

abertura para a negligência ou mesmo despontaria para visões que o consideravam como pecado. 

Tanto Bauman (2008) quanto Taschner (1997) discutem o consumo também em outra 

conjuntura, numa situação temporal anterior a sociedade líquido -moderna, na denominação 

baumaniana. Na verdade, os autores se apoiam na categoria consumo conspícuo de Thorstein Veblen 

para diferenciar as inclinações ou perspectivas diante das riquezas adquiridas.  

Para Taschner (1997), o consumo conspícuo está associado 

[...] à emergência de uma classe ociosa – ociosa porque a sua posição superior na hierarquia 
social a isentava de ocupações industriais – que teria chegado ao seu ponto máximo de 
desenvolvimento no feudalismo e ao que hoje chamaríamos de estilo de vida dessa classe. 
A classe ociosa distingue-se das demais, [...] pelo tipo de ocupações a que seus membros 

se dedicam. São ocupações que, via de regra, não implicam as tarefas manuais, rotineiras e 
quotidianas, associadas à subsistência do grupo social. [...] o aparecimento de uma classe 
ociosa coincide com o começo da propriedade: é a propriedade de mulheres pelos homens; 
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são as mulheres capturadas nas lutas, como troféus. Depois o conceito de propriedade se 
estende às coisas. (TASCHNER, 1997, p. 184-185). 

Nessa mesma discussão, Bauman (2008) mostra que  

Na época em que Thorstein Veblen o descreveu com vivacidade, no começo do século XX, o 
“consumo ostensivo” portava um significado bem distinto do atual: consistia na exibição 
pública de riqueza com ênfase em sua solidez e durabilidade, não em uma demonstração da 

facilidade com que prazeres imediatos podem ser extraídos de riquezas adquiridas, sendo 
pronta e plenamente usadas, digeridas e saboreadas, ou removidas e destruídas ao estilo 
potlatch. Os lucros e benefícios da exibição aumentavam de maneira proporcional ao grau de 

solidez, permanência e indestrutibilidade evidente nos bens exibidos. [...] Tudo isso fazia 
sentido na sociedade sólido-moderna de produtores – uma sociedade, [...] que apostava na 
prudência e na circunspecção a longo prazo, na durabilidade e na segurança, e sobretudo na 
segurança durável de longo prazo. (BAUMAN, 2008, p. 43-44). 

Fontenelle (2014) aponta que a cultura de consumo está atrelada intrinsecamente à 

Revolução Industrial, visto que, foi esse evento que alavancou o excesso de produtos a serem 

vendidos, isso gerou ainda outras transformações que culminou num modo de vida orientado pelo 

consumo, afetando consideravelmente o comércio varejista. A autora se apoia nas considerações de 

Richard Sennett para mostrar que foram as lojas de departamentos surgidas em Paris que deram 

resposta ao trabalho das fábricas. Mais tarde, tais lojas apareceram em Londres e Chicago como 

resultado do sistema de produção mais eficiente para os padrões de consumo exigidos.  

De acordo com Benjamin (1991), no período posterior a 1822, mais precisamente uns quinze 

anos depois dessa data, surgem as galerias em Paris. Os magazines ou novas lojas começam a 

aparecer impulsionadas com a alta do comércio têxtil, são, portanto, antecedentes das grandes casas 

comerciais. Conforme Benjamin (1991) “A as galerias são centros comerciais de mercadorias de luxo. 

Em sua decoração, a arte põe-se a serviço do comerciante. Os contemporâneos não se cansam de 

admirá-las. Por longo tempo continuaram a ser um local de atração para os forasteiros ”. (BENJAMIN, 

1991, p. 31). Associadas a isso, Benjamin aponta que outras condicionantes tais como: a construção 

com ferro, a arquitetura e a locomotiva como incrementos na ‘engenharia’ que se articula para fazer do 

consumo uma prática efetiva para aqueles que sonham com uma condição social de status elevado. 

Tais condicionantes foram responsáveis por agitar o cotidiano das cidades, dando fácil acesso às 

pessoas, principais alvos dessa articulada estratégia em busca do exercício consumista. Os panoramas 

ou pinturas feitas nas galerias motivavam os transeuntes através das imagens, cujo artificio era fazê-los 

entrar e consequentemente comprar. Para Benjamin (1991): 

Os panoramas anunciam uma revolução no relacionamento da arte com a técnica e são, ao 
mesmo tempo, a expressão de um novo sentimento de vida. O morador da cidade, cuja 
supremacia política sobre o morador do campo tantas vezes se manifesta ao longo do 

século, tenta trazer o campo para a cidade. Nos panoramas, a cidade se abre em paisagem, 
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como mais tarde ela o fará, de maneira ainda mais sutil, para o flâneur. (BENJAMIN, 1991, p. 
34). 

Sennett (1988) também aponta para a implantação desse modelo de consumo no qual as 

lojas tiveram que recorrer. Algumas estratégias foram adotadas nas lojas das capitais com o intuito de 

impulsionar as vendas, ressalta-se aqui, que até mesmo posturas antes não consideradas, agora 

fazem parte desse arcabouço de atitudes que em média tentam pontuar a relação cliente/lojista como 

uma interação amistosa, o que no cerne dessa relação, poderia trazer o cliente para de ntro da loja e 

consequentemente fazê-lo comprar. 

Para Sennett (1988): 

Não há melhor introdução para essa vida pública do que a história curiosa de como se 
transformara, no século XIX, o comércio varejista das capitais. O surgimento da loja de 

departamentos, por mais que o assunto possa parecer corriqueiro, é de fato uma forma 
condensada do próprio paradigma de como o âmbito público como um intercâmbio ativo 
abrira caminho, na vida das pessoas, para uma experiência da mais intensa e menos 
sociável publicidade. (SENNETT, 1988, p. 179). 

Estratégias como: adotar baixa margem de lucro, preço fixo e alto volume nos estoques foram 

adotadas pelos lojistas, além de uma teatralização cotidiana quando o assunto era conquistar o cliente. 

Sobre isso, Sennett (1988) expõe que: 

Num mercado onde os preços do varejo flutuam, vendedores e compradores fazem todo tipo 

de encenação para aumentarem ou diminuírem os preços. (...) Nas feiras de alimentos 
parisienses do século XVIII, poder-se-ia perder horas fazendo-se manobras para subir o 
preço de uma fatia de bife em alguns centavos. 

A pechincha e os rituais dela resultantes são os exemplos mais comuns do teatro diário de 
uma cidade, e do homem público como ator. (SENNETT, 1988, p. 180). 

As lojas de departamentos como dispositivos impulsionadores do consumo tiveram outros 

aliados no que tange a execução dos objetivos – no caso, ter uma afluência de compradores -, tais 

cúmplices, se evidenciaram numa verdadeira revolução urbana, onde a facilitação da circulação de 

pessoas foi considerável e urgentemente tratada pelos interessados. Com base nos estudo de Sennett, 

Fontenelle (2014) conclui que: 

Foi necessária uma revolução urbana e nos transportes para que, de fato, os compradores 
pudessem chegar às lojas. Daí a criação dos grands boulevards em Paris, na década de 

1860, assim como a criação de sistemas de transportes em Paris e Londres por volta dessa 
mesma década. Em Chicago, [...] houve também essa combinação entre transporte rápido e 
comércio varejista, especialmente após o Grande Incêndio de 1871. (FONTENELLE, 2014, 

p. 220).

Em seguida, a autora complementa: 
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Ainda que não houvesse o termo macromarketing à época – que, em marketing, designa o 
gerenciamento [...], é possível afirmar que o que ocorria naquele momento era, justamente, 

uma atuação conjunta entre mercado e âmbito público, no sentido de fornecer a 
infraestrutura necessária para que a cultura de consumo efetivamente existisse. Tal 
reorganização se complementava no nível micro, no qual as lojas de departamentos são um 

exemplo perfeito do uso de técnicas de estímulo ao consumo que, até hoje, são utilizadas: a 
justaposição inesperada, ou seja, o critério de colocar diferentes objetos juntos, um lado do 
outro, a fim de suspender o caráter de uso dos mesmos e gerar um estranhamento que 
levaria ao desejo do possuí-lo; a decoração e o caráter de espetáculo das vitrines, nas quais 

um vestido feito à máquina era posto ao lado da foto de uma duquesa, sugerindo uma clara 
associação entre o uso do vestido e o status aristocrático que este promoveria. Enfim, 
técnicas que tinham por intenção fundamental revestir os objetos de significações para além 

de sua utilidade. (FONTENELLE, 2014, p. 220-221). 

Em todas as perspectivas tratadas, há a existência das práticas de consumo, mostrando que 

os desejos quando comparados em outras compreensões têm significados diversos, distintos e até 

mesmo antagônicos, sobretudo, se comparamos as análise de Bauman entre sociedade sólido-

moderna e sociedade líquido-moderna, onde os desejos foram invertidos e as buscas pelo consumo já 

não são as mesmas se aferidas nos dois modelos de sociedade teorizados pelo autor.  

Nas sociedades contemporâneas o consumo passou da vertente utilitária essencial básica, 

para práticas e perspectivas que se forem analisadas de acordo com disciplinas que tratam do 

comportamento humano, terão conotações e classificações nefastas e pejorativas, a partir das 

consequências que deixam na vida humana.  

Uma constatação dessa ambiguidade é o consumismo enquanto categoria ou conceito 

ambíguo que coloca os comportamentos humanos sob a luz das análises sociológicas e psicológicas, 

mas, que não menos importante, é apropriada e trabalhada pela Economia, Mark eting e outras que 

necessitam dessa exacerbação acumulativa para criar, vender e lucrar.  

3. O CONSUMO NA PERSPECTIVA DAS SOCIEDADES GLOBALIZADAS

A análise do consumo dentro de uma lógica do mundo contemporâneo e globalizado difere 

das considerações feitas anteriormente, visto que, consumir em tempos mais remotos não se 

configurava como a satisfação imediata de desejos, nem tão pouco estava atrelado ao acúmulo de 

coisas, ou mesmo, na pouca durabilidade de tais coisas, produtos e objetos.  

O consumo ganhou força e investimento ostensivo na vida das pessoas, além de ter 

superado as barreiras ou fronteiras espaciais, tudo foi e é pensado diariamente para facilitar a 

circulação de mercadorias, ao passo que as estratégias do Marketing são minuciosa e astutamente 

elaboradas para nos convencer a ter coisas, e que tais coisas, produtos, bens ou serviços são mesmo 
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necessários na vida das pessoas, incutindo também uma ideia de inclusão social e, 

consequentemente, uma sensação de bem estar, felicidade ou comodidade dentro dos grupos os quais 

pertencem os indivíduos. 

Para Bauman (2008): 

A economia consumista se alimenta do movimento das mercadorias e é considerada em alta 

quando o dinheiro mais muda de mãos; e sempre que isso acontece, alguns produtos de 
consumo estão viajando para o depósito de lixo. Numa sociedade de consumidores, de 
maneira correspondente, a busca da felicidade – o propósito mais invocado e usado como 
isca nas campanhas de marketing destinadas a reforçar a disposição dos consumidores para 

se separarem de seu dinheiro (ganho ou que se espera ganhar) – tende a ser redirecionada 
do fazer coisas ou de sua apropriação (sem mencionar seu armazenamento) para sua 
remoção [...]. (BAUMAN, 2008, p. 51-52). 

Quando Bauman percebe que as campanhas publicitárias investem em apelos que 

antagonizam a lógica de outrora, fica perceptível que o mundo contemporâneo vive uma dinâmica 

contraditória e até mesmo irracional, pois, se os propósitos da vida humana que se baseiam em termos 

materiais apontam para a valorização daquilo que se adquire, aí está incutida uma série de implicações 

valorativas, visto que, são aquisições obtidas pelo trabalho, e que em essência, é a reunião de valores 

e sentidos diversos investidos aí. 

Harvey (2005) analisa que no sistema capitalista as manifestações de crise não são 

suficientes para que este deixe de se reinventar, na verdade, o sistema se repensa, reorganiza, 

racionaliza e se aproveita de algumas circunstâncias para se recuperar e voltar ainda mais forte.  

Para Harvey (2005): 

A reação social às crises pode afetar a maneira pela qual se resolve a crise, de modo que 
não há um único e necessário resultado para esse processo de racionalização forçada. Tudo 

o que precisará acontecer, se for para sustentar o sistema capitalista, será a criação de
condições apropriadas para a renovação da acumulação.  
Em geral, as crises periódicas devem ter o efeito de expandir a capacidade produtiva e de 

renovar as condições de acumulação adicional. Podemos conceber cada crise como uma 
mudança do processo de acumulação para um nível novo e superior.  

E o consumo é a peça fundamental nesse processo de reinvenção nos momentos de crise. 

Ele é colocado como elo entre o necessário e o supérfluo, contando também com uma engenharia 

eficiente quando se trata de criar necessidades, mostrar possibilidades e investir na objetivação dos 

propósitos lucrativos e manipuladores das mentes. Aliado ao processo de invenção e criação de novos 

produtos para o consumo está o marketing com suas investidas intensas com o objetivo de convencer 

as consciências de que ao adquirir tal coisa, são satisfeitas sensações de inclusão, felicidade e bem 

estar em geral. 
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Fontenelle (2014) considera que os objetos a exemplo daqueles expostos nas vitrines, eram 

utilizados para expressar modos de vida, sobretudo, aqueles que d ão contornos de alto luxo, 

mostrando níveis distintos de classe social. E isso, conforme a autora, não se distanciou dos modelos e 

anseios sociais contemporâneos, muito pelo contrário, houve uma exploração desse estilo visando à 

maximização dos lucros. 

Segundo a autora: 

[...] o capitalismo é um modo de produção de valor que requer necessidades sociais 

renovadas de mercadorias para que o ciclo de expansão do capital se perpetue, ele também 
precisa se entendido como um modo de produção de mundo, um mundo que deve ser 
colonizado pela lógica da mercadoria. A história da produção desse mundo começa com a 

formação de uma cultura de consumo que ressignificou o campo das ilusões sociais desde, 
pelo menos, meados do século XIX. Cultura de consumo é, portanto, todo um modo de vida 
que foi se colando ao e ressignificando o uso dos objetos de uma época, seus valores e suas 
ilusões. (FONTENELLE, 2014, p. 223). 

Silva (2014) em sua abordagem sobre o consumo e o consumismo na contemporaneidade, 

enfatiza que existem dois tipos de consumo. De acordo com a autora existe um tipo de consumo que é 

essencial à satisfação de nossas necessidades, ele está relacionado à nossa subsistência, e que 

dentro desse círculo estão os provimentos com alimentação, abrigo físico, etc., para esse tipo, ela 

denomina consumo primário, que nas considerações de Silva (2014):   

A palavra consumo só pôde ser utilizada com a presença do dinheiro, isto é, após a criação 

de uma moeda universal na forma de papel que passou a comprar os bens necessários à 
nossa subsistência, sem mais ser necessário um esforço físico e mental para sua obtenção. 
Hoje, o consumo primário é facilmente exercido quando vamos ao supermercado e 

colocamos no carrinho de compras os alimentos necessários à nossa alimentação, bem 
como os objetos destinados à nossa higiene pessoal e à manutenção da nossa casa. 
(SILVA, 2014, p. 42). 

O outro tipo de consumo, que a autora chama de secundário, está atrelado à satisfação de 

necessidades talvez supérfluas, ao modelo daquelas que as vitrines de Paris, Londres e Chic ago 

fizeram suscitar, e que até hoje aí permanecem e com apelos ainda mais vorazes e urgentes, porque 

as propagandas e o excesso de produtos fizeram emergir pseudonecessidades. 

Segundo Silva (2014): 

O consumo secundário, de maneira diversa do primário, não tem por objetivo suprir 

necessidades essenciais ou reais, mas, sim, e principalmente, aquelas que são criadas por 
nós. Enquanto as necessidades reais nos garantem a sobrevivência e o conforto vital,  as 
imagináveis costumam nos levar por caminhos tortuosos de sedução, manipulação e desejos 

insaciáveis. Nesse contexto de sobrevivência satisfeita, a busca cerebral se volta para a 
satisfação de desejos socialmente valorizados dentro de um sistema econômico que visa o 
ter individual, e não o ser humano como um ser coletivo e comprometido com a espécie 
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como um todo. Nesse contexto, somos impelidos a comprar; caso contrário, nos sentimos 
como se estivéssemos fora do contexto de beleza, poder e prazer. (SILVA, 2014, p. 43). 

O fato é que no mundo globalizado, nenhuma sociedade parece estar isenta de tais desejos, 

apelos e práticas consumistas, todas elas de alguma forma consomem demasiadamente se analisadas 

mesmo de acordo com seus estilos adotados. Na contemporaneidade, parece não ser mais possível se 

pensar em consumo apenas em determinados locais, onde a presença efetiva do capitalismo insaciável 

esteja dentro de apenas uma conjuntura espacial. Assim como não é possível de se separar de forma 

contundente o que é prática e estilo do campo ou da cidade, urbano e rural, os apelos ao consumo, às 

instalações, os investimentos e as possibilidades reais de se consumir tudo em qualquer lugar 

ultrapassaram todas as barreiras espaciais. O intenso investimento em tecnologias possibilitou a 

execução das imagens como um forte apelo às consciências, quase universalizando desejos, estilos e 

práticas, ou seja, todos querem ter, consumir, ostentar as mesmas coisas, independente dos contextos 

espaciais em que as pessoas se encontram, sejam eles micro ou macro na escala global.  

Seguindo na mesma ênfase que Silva (2014) dá para consumo secundário, Rocha (2009) 

reitera que: 

A visão hedonista é, com certeza, a mais famosa ideologia do consumo. É o consumo pelo 

prisma da publicidade e, por isso, é o enquadramento mais popular do fenômeno. Nesta 
espécie de discurso central sobre o consumo, o sucesso traduz-se na posse infinita de bens 
que, agradavelmente, conspiram para fazer perene nossa felicidade. Consumir 
freneticamente é ser um peregrino em viagem ao paraíso. O enquadramento hedonista é o 

mainstream do consumo, sua percepção mais evidente, pela repetição intensa na mídia, 
sobretudo na publicidade. Mas, exatamente por força desta popularidade, ela revela seus 
preconceitos ao observador crítico. Por isso é frágil no sentido que revela sua natureza 

ideológica de forma óbvia. O enquadramento hedonista denuncia a si mesmo, como que 
entrega sua artificialidade ao equacionar consumo com sucesso, felicidade ou com qualquer 
outra das infinitas seduções publicitárias. Com isso, - a precariedade que apresenta em 

razão da evidência ideológica que carrega -, é o próprio hedonismo que instaura o 
mecanismo que libera o contraste. (ROCHA, 2009, p. 11). 

Fontenelle (2014) analisa o consumo de acordo com os formatos que o capitalismo 

apresentou no curso da história. Segundo a autora, existem duas compreensões ou configuraç ões 

sobre o consumo nesse sistema; o primeiro, que ela chama de consumo no capitalismo financeiro, teve 

sua guinada enquanto desenvolvimento, nas últimas três décadas do século XX. Apoiada nas 

considerações do economista francês François Chesnais, Fontenelle expõe que o mundo naquele 

contexto apresentava: “uma configuração específica do capitalismo, na qual o capital portador de juros 

– um capital que busca fazer dinheiro sem sair da esfera financeira – está localizado no centro das

relações econômicas e sociais”. (CHESNAIS, 2005, p. 35, apud FONTENELLE, 2014, p. 226).  
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O segundo formato a autora denomina de consumo no capitalismo imaterial. Para ela, esse 

modelo é mais abrangente, porque engloba interpretações das transformações do capitalismo a partir 

da década de 1970. A revolução da informação está na sua base e aliada a outros três mecanismos de 

desenvolvimento capitalista, que no elenco mostrado, se percebem:  

(1) Novas formas de produção de mercadoria, envolvendo a produção para o consumo, bem 

como a valorização das marcas, patentes e finanças; (2) novas formas de tempo e espaço 
de produção, com o desenvolvimento do conhecimento lógico posto a serviço do novos 
arranjos espaciais com redução de estoques, uma engenharia de produção e consumo mais 
rápido, monitoramento contínuo, enfim, formas de gestão do conhecimento, portanto, de 

controle; e (3) um novo tipo de discurso, [...] a partir dos usos e significados da cultura. 
(FONTENELLE, 2014, p. 231). 

E continua: 

Esses três desenvolvimentos estão profundamente imbricados. Por exemplo, os novos usos 
da palavra cultura, que promovem o “circuito cultural do capitalismo” são fundamentais no 
processo de valorização das marcas, patentes e finanças e trazem consequências que nos 

interessa mais diretamente: tornam o consumo de imagens, serviços ou experiências algo 
mais central do que o consumo material. (Ibid.). 

Toda a simbologia criada e super valorizada nessa dinâmica é responsável por incutir 

sensações e necessidades de pertença, atualmente tão “essenciais” para a manutenção do consumo, 

afinal, a cultura nesse sentido prima por difundir a ideia de que todos estão interligados , 

compartilhando das mesmas tendências, visto que, a espetacularização das imagens e os apelos por 

obter determinadas coisas ou produtos se encarregam de fazer o trabalho de criar necessidades todos 

os dias, tornando a dinâmica da vida social numa corrida desenfreada por consumir, senão, o 

indivíduo/sujeito corre o risco de ficar fora dos padrões de “bem estar” apropriados pela coletividade.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante daquilo que foi discutido aqui, cuja ênfase se deu em estudar o Consumo a partir de 

uma análise histórica e sociológica, é possível perceber que a prática de consumirmos produtos é na 

verdade, uma necessidade básica, pois ninguém vive sem adquirir coisas que sejam essenciais para 

viver. 

Em seu desenvolvimento histórico, o Consumo passou a ser peça de reestruturação dentro 

do sistema capitalista e, sobretudo, na contemporaneidade com a globalização, ele passou por uma 

reengenharia robusta que envolve formas de racionalização ainda mais eficazes no trato com suas 
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demandas lucrativas, o que resultou num pensamento ou modelo distinto de se pensar e conceber até 

mesmo a Cultura.   

Através dos comentários dos autores mostrados nesse artigo, as estratégias de apelo ao 

marketing já eram perceptíveis desde algum tempo, claro que com manifestações bem sutis, mas, com 

a mesma carga de objetivação a ser investida nas mentes.  

No mundo contemporâneo, a cultura de consumo ultrapassou todas as barreiras, conseguiu 

transpor os obstáculos, pois, além de eficácia das campanhas de marketing e publicidade, os avanços 

tecnológicos contribuíram de todas as formas para que os produtos cheguem aos consumidores numa 

escala minúscula de tempo, extinguindo a linha antes austera e ago ra tênue que classificava os 

períodos temporais e espaciais. 
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RESUMO 

3O bairro Benfica localizado na cidade de Fortaleza no estado do Ceará, é um espaço que concentra diversas atividades, 
destacando o comércio e a educação. Essa tornou-se um referencial para o bairro a partir da criação e consolidação de uma 
das principais instituições de ensino superior do estado, a Universidade Federal do Ceará – UFC. Ao longo do tempo a 

universidade alterou significativamente a paisagem do bairro, principalmente com as diversas instalações administrativas e 
acadêmicas, assim como o intenso fluxo de pessoas que mantém constantes relações com o bairro e a universidade. A 
pesquisa tem como objetivo entender a percepção dos sujeitos sobre as alterações na paisagem do bairro após a criação da 

UFC, compreendendo como essa instituição proporcionou a intensificação do comércio e a preservação da cultura. Para o 
desenvolvimento do estudo, foram necessários os seguintes procedimentos operacionais: a revisão bibliográfica e entrevistas 
semiestruturadas. Dividimos os entrevistados em cinco grupos, realizando o número de dez entrevistas com cada grupo, 

totalizando cinquenta. Os grupos de entrevistados foram divididos da seguinte maneira: moradores antigos, frequentadores, 
professores, alunos e funcionários da UFC. Para eles, a UFC possui grande relevância nas alterações na paisagem do 
Benfica, propiciando, ao mesmo tempo, a preservação do patrimônio cultural do bairro. Os sujeitos demonstraram que as 
relações que possuem o bairro são diversas, destacando-o como local de estudo, lazer, moradia e comércio.  

Palavras-chave: Paisagem. Comércio. Educação. 

1Possui graduação e mestrado em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará. Atualmente é professora da educação 

básica da rede pública e privada do Ceará; e-mail:  rejanegeouece@yahoo.com.br 

2Possui graduação e mestrado em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará - UECE; Doutor em educação pela 

Universidade Federal do Ceará – UFC e pós-doutorado pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB. Atualmente é professor  
adjunto da UECE; e-mail: elmovasco@gmail.com  

3 A pesquisa é resultado da dissertação defendida no ano de 2014 pelo Programa de Pós-graduação em Geografia - 

PROPGEO da Universidade Estadual do Ceará - UECE.  

99



1 INTRODUÇÃO 

O bairro Benfica, localizado ao sul do que se denomina centro da cidade de Fortaleza no estado 

do Ceará, é um espaço que concentra várias atividades, como o lazer, o comércio e a educação. Essa 

se destaca no bairro devido a instalação de uma das instituições de ensino superior mais importante do 

estado, a Universidade Federal do Ceará – UFC.  Esta instituição, ao longo do tempo, alterou 

significativamente a paisagem do Benfica, principalmente com as diversas instalações administrativas, 

acadêmicas e o comércio, proporcionado pelo intenso fluxo de pessoas nesse espaço, que mantém 

constantes relações com o Benfica e a universidade. 

A criação e fixação da UFC no ano de 1955 é um importante acontecimento que se mantém 

firme na atualidade. Ressalta-se que antes da criação da universidade, o ensino superior já se 

apresentava no estado, com a Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina, Faculdade de Farmácia e 

Odontologia e a Escola de Agronomia (MARTINS FILHO,1994;1996).  

A UFC consolidou o Benfica como espaço da educação. No entanto, o bairro já possuía outras 

instituições de ensino, destacando-se o Ginásio Americano, o Colégio Santa Cecília e o Ginásio Nossa 

Senhora das Graças. Ainda que essas instituições tenham deixado suas contribuições para o contexto 

educacional do bairro, nenhuma delas alterou de forma significativa a dinâmica social nesse espaço, 

como vem acontecendo após a criação da universidade (VASCONCELOS JÚNIOR,1999). 

A Educação é um referencial para quem conhece o Benfica, destacando -se como um bairro 

universitário por possuir diversas instalações da UFC. Essa área onde se encontram as instalações da 

universidade no bairro é denominada Campus do Benfica. Compondo uma área de 13 hectares, nesse 

estão localizadas as seguintes estruturas da UFC: Reitoria; Pró -reitora de Planejamento; Pró-reitora de 

administração; Pró-reitora de Assuntos Estudantis; Centro de Humanidades; Faculdade de Direito, 

Faculdade de Educação; Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade (FEAAC), 

Curso de Arquitetura e equipamentos culturais4.  

Além do contexto educacional, o bairro possui muitas referências históricas para a cidade de 

Fortaleza, dentre elas as muitas famílias importantes do cenário social, político e econômico que residiam 

no Benfica. Entre essas, é incontestável a significância da família Gentil, que tinha como patriarca o 

comerciante e empresário José Gentil Alves de Carvalho. Suas raízes se encontram em Sobral, 

município localizado na região norte do estado do Ceará.   

4As informações apresentadas referentes à estrutura dos campi da UFC de Fortaleza tiveram como referência o seguinte site 
da instituição: http://www.ufc.br/ 
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A importância de José Gentil Alves de Carvalho está interligada à compra de terrenos vizinhos 

a sua residência no Benfica, onde o mesmo construiu diversos tipos de moradia para diferentes classes 

sociais que estavam se fixando na cidade de Fortaleza, como profissionais liberais, professores, médicos 

e advogados. Essa área demarcada pelas residências construídas pelo empresário ficou conhecida 

como Gentilândia. Com esta denominação, podemos perceber a relevância do patriarca da família Gentil 

na história do bairro Benfica, pois a Gentilândia se localizava dentro do bairro Benfica (VASCONCELOS 

JÚNIOR, 1999).  

A paisagem do bairro está em constantes transformações, podendo ser percebida, 

principalmente, por aqueles que possuem familiaridade com o lugar. No processo de percepção das 

alterações da paisagem do bairro estão envolvidos diversos sujeitos. Para a pesquisa que estamos 

apresentando, os sujeitos selecionados foram os moradores antigos, os frequentadores do bairro e 

professores, estudantes e funcionários da UFC.  

No processo de seleção dos sujeitos, buscamos aqueles que tivessem uma relação próxima 

com o bairro, afim de entendermos a percepção deles sobre as alterações no bairro após a criação da 

UFC, buscando compreender como a instituição contribuiu para a intens ificação do comércio e a 

preservação da cultura.   

A coleta de dados foi realizada inicialmente através da revisão bibliográfica. Posteriormente 

realizamos o trabalho em campo. No seu decorrer foram realizadas diversas visitas à universidade, afim 

de coletar informações sobre a história, assim como os aspectos locacionais da instituição. Nessa parte 

destacamos as entrevistas realizadas com a assistente social, Petrúcia Guimarães dos Santos, o Prefeito 

do Campus do Benfica Murilo Holanda Dodt e a funcionária Monica Monteiro Vasconcelos.  

A segunda parte do trabalho em campo foi caracterizado pelas entrevistas com os sujeitos 

selecionados de acordo com as relações que eles mantinham com o bairro e a instituição de ensino. 

Portanto, dividimos os entrevistados em cinco grupos, realizando o número de dez entrevistas com cada 

grupo, totalizando cinquenta. Os grupos de entrevistados foram divididos da seguinte maneira: 

moradores antigos, frequentadores, Professores, alunos e funcionários da UFC.    

2 A UFC E AS ALTERAÇÕES NA PAISAGEM DO BAIRRO BENFICA 

Entendemos que o Benfica é um espaço privilegiado para o estudo das paisagens urbanas e 

de suas representações simbólicas, percebidas a partir do domínio dos sentidos. Segmentos sociais 

diversos entram nesse processo no dia a dia, moradores, alunos, professores, servidores públicos, 

comerciários, administradores, gestores, planejadores urbanos, vendedores de todo o tipo, 

comtemplando, mesmo que seja por um momento, os vários contextos paisagísticos. Em relação a esse 
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contexto, Cosgrove (1998) nos fala que a paisagem não surgiu a partir de indivíduos ou pequenos grupos, 

ela é configurada a partir de um processo dialético entre a produção cultural e as práticas sociais, em um 

determinado momento histórico.  

A análise da paisagem do Benfica possibilita múltiplas possibilidades de enfoques, permitindo 

analisar o bairro através de diferentes aspectos da relação homem-lugar. No presente estudo, estão 

expressos vários momentos da ação da cultura e da acumulação de tempos sobre o espaço, refletindo 

as práticas sociais que são estabelecidas nesse local.  

Para Luchiari (2001), ao pensarmos a paisagem como ação da cultura, iremos perceber que a 

passagem do tempo altera suas formas em múltiplas combinações. Se as formas são alteradas pela 

ação do tempo sobre o espaço, as funções e os significados também se transformam, fazendo com que 

a cidade esteja constantemente se refazendo. Ainda para a autora, a paisagem contemporânea é híbrida, 

um palimpsesto que exige a convivência de vários ritmos, percepções, escalas e pe rspectivas.  

Na tarefa de estudar a paisagem, é necessário estar ciente do desafio de decifrar as 

representações contidas na mesma, na qual é preciso desenvolver um olhar especial que permita 

alcançar as diversas dimensões do espaço e do tempo, pois a paisagem traz marcas dos indivíduos que 

a construíram, sendo possível ver essa dinâmica no espaço transformado, destruído e de sgastado pelo 

tempo (COELHO, 2009).  

 Quando caminhamos pelo Benfica, principalmente na Avenida da Universidade, percebemos 

que muitas construções refletem a intensa presença da universidade nesse espaço. Nessa artéria se 

visualiza inúmeros prédios que pertencem à UFC, destacando os Centros de Humanidades 1 e 2, a 

Faculdade de Economia, Administração, Atuarias e Ciências Atuariais – FEAAC –, a Imprensa 

Universitária, as Casas de Cultura, o Museu de Arte da UFC – MAUC –, o Restaurante Universitário, o 

Conservatório de Música Alberto Nepomuceno e a Reitoria, que é um símbolo arquitetônico para a cidade 

de Fortaleza.   

 No processo de criação e consolidação da universidade, esses prédios passaram por diversas 

reformas para a adequação da Instituição. A maioria dessas reformas foram realizadas no espaço interno 

dos imóveis.  Dessa forma, muitos prédios conservaram sua fachada arquitetônica, propiciando ao 

observador uma viagem no tempo através da preservação do seu patrimônio cultural.   

Além dos aspectos materiais que envolvem a paisagem, é essencial levarmos em conta a 

subjetividade que está contida na paisagem do Benfica, assim como as ações  dos sujeitos. As 

modificações realizadas na paisagem por esses, não são consequências somente dos padrões de 

consumo impostos pela sociedade moderna, pois na mesma encontramos os sentimentos e as 

simbologias. 
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São várias as abordagens realizadas sobre o conceito a ser estudado, estando no centro do 

conflito diversas dicotomias, tais como: objetivo e subjetivo, sensível e factual, físico e fenomenológico. 

Pensar a paisagem em toda a sua complexidade é estar ciente dessas dicotomias, podendo ser 

explicitada na relação entre objeto e sujeito. Das palavras de Berque (2004) se compreende que:  

A paisagem não reside somente no objeto, nem somente no sujeito, mas na interação 
complexa entre os dois termos. Esta relação coloca em jogo diversas escalas de 
tempo e espaço, implica tanto a instituição mental da realidade quanto a constituição 
material das coisas (BERQUE, 2004, p. 85). 

A paisagem cultural possui sentido através da construção coletiva da sociedade, pois as 

práticas culturais realizadas no dia a dia dão sentido àquilo que os nossos olhos conseguem captar. Mas 

a paisagem vai além do visual, pois nela está contida os sentimentos daqueles, que a todo o momento a 

(re)constroem.   

As mudanças na paisagem não são sentidas pelas pessoas somente no olhar as e dificações 

da UFC, mas através do ir e vir de inúmeros moradores, frequentadores estudantes, professores e 

funcionários da instituição que se apropriam destes espaços, inserindo novas formas de uso e ocupação. 

Informação essa que pode ser observada nos grupos reunidos à sombra das árvores, no entorno das 

cantinas, nos bares e lanchonetes.  

Para muitos, o Benfica vai além de um simples bairro de Fortaleza, apresentando -se como um 

lugar que simboliza “segurança”, acolhimento e liberdade. A relações que os sujeitos estabelecem com 

o Benfica vai além do estudo, trabalho e moradia. Para muitos dos entrevistados o sentimento de

pertencimento com o lugar é nítido, demonstrando afetividade com o bairro. Assim, sendo observadas 

estas características, perguntamos qual a importância do Benfica para eles, e muitas das respostas se 

assemelham às seguintes citações abaixo:  

O Benfica é importante para mim devido ser o lugar da minha formação acadêmica, 
sendo que ele vai muito além da minha graduação, pois todo cantinho do Benfica faz 
parte de mim. Ele é muito acolhedor, aqui você se encontra de qualquer maneira, ele 
parece um mundo além de Fortaleza (informação verbal). 5 

Além de ser funcionária, também sou moradora do bairro e estudei no bairro o ensino 
médio e depois fiz a graduação. Aqui para mim foi um elo de muita coisa, de proposta 
de trabalho, lazer e estudo. Por isso eu não posso sair do Benfica. Por que para mim 
ele é completo. Eu atribuo todas essas questões, conhecimento, trabalho e lazer 
(informação verbal). 6 

5  Naiana Viera da Cunha, estudante do curso de Letras. Entrevista realizada em Fortaleza, em novembro de 2013. 
6 Diocleciana Paula da Silva, Professora da UFC. Entrevista realizada em Fortaleza, em novembro de 2013.  
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Através das citações apresentadas acima, percebemos que para os sujeitos envolvidos na 

construção e também nas alterações na paisagem do bairro, o sentime nto que esses possuem com o 

lugar é bastante perceptível nas falas, mostrando como o bairro é importante para eles.  O Benfica para 

os entrevistados é o lugar do acolhimento, da liberdade e da valorização cultural, em que tal aspecto se 

torna raro frente às constantes mudanças que estão ocorrendo em nossa sociedade.  

 Quando foram realizadas as entrevistas com os grupos, a cultura foi bastante mencionada, 

representada principalmente, através da preservação da arquitetura do bairro, das manifestações 

artísticas, como o grafite, e das festas que a universidade promove, como o Festival de Cultura e as 

calouradas.  

Essa observação pode ser constatada na fala da seguinte entrevistada: 

O contexto mais importante é o cultural. Este foi o primeiro que eu me identi fiquei, 
pois eu fazia parte de um grupo de reisado que também se inseria no contexto do pré-
carnaval. Posteriormente a parte da Boemia, os amigos. Foi a partir da cultura que eu 
pude conhecer meus amigos e interagir mais com o meio ambiente (informação 
verbal).7 

Juntamente com a cultura, o lazer e a boemia e o comércio estão fortemente presentes na 

paisagem do Benfica. O lazer se apresenta nas festas que acontecem no bairro, assim como a boemia 

e o comércio se apresentam através do grande número de bares e  restaurantes, evidenciando outra 

possibilidade do ir e vir de moradores e transeuntes nesse espaço. Esse fato é perceptível à noite 

caminhando pelo bairro, na concentração de estudantes, professores, moradores, frequentadores e 

funcionários da UFC. Podemos observar na informação verbal de um deles fatos relacionados à temática 

que estamos apresentando: “Eu acho que o Benfica é um bairro de referência, em termo cultural e 

divertimento. Eu, por exemplo, quando saio de casa para tomar uma cervejinha, eu venho  para esses 

lados de cá, então é uma referência” (José Carlos Vasconcelos Mendes, funcionário da UFC há mais de 

10 anos)   

Vários fatores na dinâmica da paisagem do Benfica são referências para o bairro, tanto nas 

rodas de conversa dos moradores antigos, nos grupos de estudantes e professores nos bares nos finais 

das aulas, evidenciando o aspecto boêmio no bairro, como no aspecto educacional, devido ao fato de 

muitos dos frequentadores do bairro, possuírem ou já terem possuído alguma ligação com a 

universidade.  

Ao indagarmos se a paisagem do Benfica tinha sido modificada com o tempo através da 

instalação e fixação da universidade, a maioria respondeu que sim, retratando que as mudanças 

7 Cristiane de Mendonça Rodrigues, frequentadora do bairro. Entrevista realizada em Fortaleza, em novembro de 2013. 
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ocasionadas pela instituição de ensino são percebidas devido aos  prédios que pertencem à UFC. No 

entanto, junto com as mudanças, a preservação do patrimônio cultural foi apresentada com relevância, 

mostrando a evidência do aspecto cultural, como apresentamos anteriormente.  

Quando a universidade chega, qualquer universidade, principalmente as públicas elas 
mudam a realidade social. Agora no caso da Universidade Federal do Ceará o Benfica 
era um bairro pequeno e com sítios e em pouco tempo se transformou em um bairro 
importante depois da expansão do Centro, então teve um impacto muito forte e ao 
mesmo tempo trouxe transformações eu acho que também deu uma importância a 
tradição. Se formos prestar atenção o Benfica se transformou e ao mesmo tempo 
respeitou a tradição (informação verbal).8 

Outro fator que mostra as mudanças na paisagem é o intenso fluxo de pessoas nesse lugar. 

Acreditamos que muitas das pessoas que frequentam o bairro, seja por lazer, trabalho ou estudo, estejam 

interligadas à universidade. Essa observação foi bastante corroborada pelos entrevistados, constatando 

o argumento de que a paisagem vai além dos aspectos materiais.

Pelo que eu conheço da história, houve grandes mudanças mesmo. Mudanças que 
com a chegada da universidade aproxima o bairro de outra realidade. Isto porque tem 
esse trânsito de pessoas de outros bairros, pessoas que provavelmente não estariam 
aqui senão fosse à universidade, pois a cara do bairro era outra, ele era mais um 
bairro de descanso. Eu acho que paulatinamente ele vai se tornando mais cosmopolita 
com a universidade e os estudantes (informação verbal).9 

3 O COMÉRCIO E AS ALTERAÇÕES NA PAISAGEM 

Continuando as abordagens referentes às alterações da paisagem do Benfica, o comércio 

também possui significância no bairro. Aqui mais uma vez destacamos a sua relação com a educação, 

pois muitos dos estabelecimentos comerciais têm como objetivo principal, atender a demanda do público 

que reside e frequenta o bairro, destacando-se as papelarias, livrarias, lanchonetes e lan houses. Outras 

edificações também possuem uma relação direta com a educação, as quitinetes, moradias com preços 

acessíveis para os estudantes que vêm de outros lugares do Brasil e do mundo .  

Na fala do entrevistado abaixo percebemos a relação que existe entre o comércio, a educação 

e a cultura no Benfica.  

Aspecto mais importante é o cultural, ligado à universidade. Embora os aspectos que 
você citou sejam muito importantes, a universidade mudou o Benfica. Sempre que 
chega um campus universitário no bairro há uma proliferação muito grande de Xerox, 
papelaria, restaurantes e lanchonetes. Isso vai mudando o bairro, e a própria vida 
acadêmica em torno do campus, através da sociabilidade, pois a dinâmica na 

8 Raimundo Nonato de Lima, professor da UFC. Entrevista realizada em Fortaleza, em dezembro de 2013.  
9  Roberto Augusto Leal Sacramento, estudante da UFC. Entrevista realizada em Fortaleza, em dezembro de 2013. 
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paisagem do Benfica modifica o espaço social. O Benfica potencializou isso tudo, 
pois tem um sentimento de identidade muito forte, tem o movimento Quem é de 
Benfica, que virou carnaval. Tem uma série de coisas que da identidade ao Benfica, 
e os bairros estão perdendo identidade (informação verbal).10  

As mudanças no Benfica podem ser observadas sob diversas perspectivas, dentre elas, a 

relação entre o comércio e as constantes alterações na paisagem.  É importante esclarecermos que, 

mesmo antes da criação da universidade, os sujeitos sociais vêm alterando a paisagem de acordo com 

suas necessidades. No entanto, acreditamos que após a criação da instituição as alterações ocorreram 

de forma mais acelerada, seja com a intensificação do fluxo de pessoas, ou com o aumento de comércios, 

ou aquisição de imóveis para as instalações da principal instituição de ensino superior do bairro. 

Exemplificando os estabelecimentos comerciais localizados no bairro, destacamos os 

diferentes bares que são integrados em sua paisagem, refletindo que o lazer é presente no dia a dia 

daqueles que vivenciam o Benfica. Ressalta-se que muitos dos frequentadores desses estabelecimentos 

comerciais são os sujeitos que estabelecem relações diretas com o bairro e com a principal institui ção 

de ensino superior, sejam eles estudantes, funcionários e professores.  

Um fato importante relacionado a temática, é a quantidade maior de clientes que estão 

concentrados durante o período de segunda a sexta feira. Através desse fato, acredita-se que a 

universidade desempenha um papel fundamental, pois o fluxo de pessoas no bairro é maior durante os 

dias úteis, ou seja, dias em que a universidade no bairro se encontra em pleno funcionamento, seja ele, 

período letivo.   

O Benfica é um bairro representado pela diversidade, refletida nos espaço de comércio e lazer. 

Em determinados bares o público frequentador é diferente em relação a outros. Podemos citar como 

exemplo os bares Cantinho Acadêmico e Pitombeira. Em um deles, o Cantinho Acadêmico, o público 

frequentador é composto por professores e estudantes de pós graduação. Isso deve -se, principalmente, 

ao poder aquisitivo dos frequentadores e a relação de afetividade e pertencimento com o lugar.  

O público frequentador do Pitombeira é composto na maioria por estudantes de graduação. 

Grande parte desses, são oriundos da UFC, assim como de outros estabelecimentos de ensino 

localizados no bairro, como o Instituto Federal de Educação do Ceará – IFCE.  Um dos atrativos para os 

frequentadores do bar pitombeira é o preço de alimentos e bebidas, acessíveis para aqueles que 

possuem recursos financeiros limitados. Muitos dos estudantes não trabalham e acabam optando por 

estabelecimentos comerciais que estejam de acordo com a sua realidade social.  Além do fator 

econômico, destacamos a familiaridade com o lugar, afinal as pessoas escolhem os espaço s que estão 

mais próximo a sua realidade, onde podem encontrar amigos e desfrutar de momentos de lazer e 

10  Rui Martinho Rodrigues, professor da UFC. Entrevista realizada em Fortaleza, em dezembro de 2013. 
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afetividade. 

Os frequentadores não são somente aqueles que possuem uma relação direta com as 

instituições de ensino, reforçando que o bairro representa uma opção de lazer e comércio dentro da 

cidade de Fortaleza, ou seja, um pólo cultural, comercial e boêmio.  

O estabelecimento comercial shopping Benfica merece destaque na abordagem que estamos 

realizando. Localizado na Avenida Carapinima, uma das principais vias de acesso ao bairro, foi 

inaugurado no ano de 1999 e atualmente conta com aproximadamente 163 lojas e aproximadamente 35 

quiosques, assim como salas de cinema e ainda com uma galeria de arte, que apresenta diversas 

exposições de artistas cearenses e nacionais. Ressalta-se que o shopping Benfica é um único da capital 

cearense a possuir uma galeria de arte11 

O espaço dedicado as artes é um fator diferenciado, mostrando o interesse do estabelecimento 

comercial em atrair clientes que valorizam a manutenção da cultura. Este fato é presente na pesquisa 

quando visitamos o site do shopping. Nele dizia que os clientes possuíam um elevado nível cultural e 

intelectual.  

Muitos dos clientes que frequentam o shopping mantém relações constantes com a 

universidade, afinal, nesse local, se pode fazer compras, ter acesso ao lazer com as salas de cinema e 

ainda frequentar a praça de alimentação. Até na hora de retornarem as suas residências, o shopping é 

presente na vida de muitos estudantes, funcionários, professores e frequentadores do bairro, onde vários 

pontos de ônibus para diversos locais da cidade de Fortaleza localizam-se em frente ao estabelecimento 

comercial.  

Assim como o shopping center e os bares, outros estabelecimentos comerciais frequentes no 

bairro são as xerox e papelarias. Nesses locais os sujeitos que mantém constantes relações com a 

universidade, principalmente os estudantes e professores, realizam as cópias de livros e materiais para 

a utilização nas aulas. Devido a quantidade desses estabelecimentos comerciais serem representativas 

no bairro, muitas pessoas se deslocam de outros locais de Fortaleza, afim de realizar compras e utilizar 

serviços prestados por esses 

A partir dos fatos apresentados nesta seção, entendemos a importância do bairro dentro do 

contexto urbano de Fortaleza, destacando a universidade no processo de construção da paisagem, 

fazendo-nos refletir que, apesar da paisagem urbana ser múltipla e diversificada, em muitos lugares são 

encontrados significados e símbolos que refletem a cultura no espaço urbano.  

11 As informações tiveram com fonte de pesquisa o seguinte endereço eletrônico: http://shoppingbenfica.com.br 
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4 CONCLUSÃO 

Quando sentimos a necessidade de uma discussão acerca do espaço geográfico, foi na 

intenção de ampliar os olhares para a construção do mundo a nossa volta. Dessa forma, pensamos como 

se vão constituindo as paisagens e as transformações nesse espaço, realizados por todos nós. Assim, 

entendemos a importância dos estudos da paisagem no âmbito da Geografia, em que ela é analisada 

além dos aspectos materiais, estando às sensações humanas e as práticas culturais no centro das 

discussões acerca desse importante conceito para a ciência geográfica. 

A fixação da universidade no bairro, ao mesmo tempo, preservou, alterou e estabeleceu outras 

relações profícuas no Benfica, percebidas através da cultura, com a preservação do patrimônio cultural, 

a boemia, através dos inúmeros bares que estão presentes no bairro como ponto de encontros nos finais 

das aulas; o lazer, representado pelas calouradas, o comércio representado pelas papelarias, 

lanchonetes, e o shopping Benfica e os aspectos educacionais, presente no Benfica mesmo antes da 

criação da UFC.  

 Na relação entre cultura, comércio e educação, as narrativas dos sujeitos sobre a paisagem 

foram relevantes, destacando-se elementos de diferentes situações históricas e atuais, percebidas 

através das falas dos entrevistados em diferentes momentos da pesquisa, demonstrando, ao mesmo 

tempo, diferenças e semelhanças em suas análises. Todavia, um aspecto foi significativo em quase todas 

as entrevistas: a inquestionável presença da universidade e as alterações propiciadas p or ela no bairro. 
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1 

DO CEARÁ AO PARÁ: PRÁTICAS ESPACIAIS MIGRATÓRIAS 

  Francisco Ariel dos Santos Silva1  

Telma Bessa Sales2 

RESUMO 

O presente artigo tem por finalidade demonstrar e evidenciar um fluxo migratório ocorrido no século XX, especificamente 
nos anos 80 desse respectivo século. É notório que desde a formação territorial do Brasil muitos contingentes populacionais 
migraram a outras províncias e Estados, sobretudo em busca de trabalho, novas atividades econômicas e a sobrevivência 
que foi o caso de muitos nordestinos. O estudo da migração interna do Brasil vem ganhando ênfase em campo de estudos 
de diversas áreas, tornando-se evidente que essas correntes migratórias dentro do espaço geográfico trouxeram 
consequências como: povoamento em áreas despovoadas e trocas de culturas. É possível perceber que há um diálogo 
específico entre as áreas de conhecimentos como a História e a Geografia. As narrativas (adquiridas por meio de 
entrevistas) de dois amigos cearenses que migraram ao Norte do Brasil foram fundamentais para evidenciar esse processo 
migratório partindo do fluxo de Morrinhos-CE à Santa Luzia do Pará-PA. A pesquisa não traz um objetivo especifico em 
explicitar teoricamente a migração interna no Brasil, mas sim dar visibilidade às vozes, as experiências daqueles que 
realmente vivenciaram esse processo migratório. Tendo em vista, que essa pesquisa é um ensaio inicial. 

Palavras-chaves: Migração; História Oral; Espaços Vividos. 

1. Introdução

A referente pesquisa tenta demonstrar a dinâmica do movimento migratório de morrinhenses 

que saíram do Ceará e foram em busca de novas chances de trabalho e vida no Estado do Pará.

1 Graduando em Geografia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e bolsista BGPq/PBU GEPECCE – Grupo de 
Estudo e Pesquisa Sobre Cidades da Região Norte do Ceará. E-mail: arielsantoss800@gmail.com 
2 Doutora em História pela Pontifica Universidade Católica (PUC-SP), professora adjunta do curso de História e professora 
do Mestrado Acadêmico de Geografia (MAG) na Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). E-mail: 
tbessa22@gmail.com 
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 Tendo em vista que a migração interna é algo que ocorre desde a formação territorial no 

Brasil, explicitando que as pessoas que saem de sua terra vão à busca de melhores oportunidades de 

condições de vida. Recorrente a isso, as causas desses movimentos são diversas, como a pesquisa 

retrata, é notório mencionar os problemas que repulsavam os nordestinos para outras regiões do país, 

a sobrevivência talvez fosse uma das principais causas dessas migrações. As estiagens, falta de 

empregos, conflitos de terra e principalmente atrações econômicas vindas de outras regiões fizeram 

possível essa trajetória de pessoas em busca de se estabelecerem em outros lugares. 

Dos motivos citados acima é possível perceber que, no decorrer desse artigo, são usadas 

narrativas de dois migrantes que mostram claramente seus reais motivos da saída de 

Morrinhos/Ceará (município localizado no noroeste do estado, com uma população estima de 20.700 

hab. e uma área de 415,556 km2) à Santa Luzia do Pará/Pará (município localizado no nordeste do 

estado do Pará, com uma população estimada de 19.348 hab. e uma área territorial de 1.356,124 km²) 

dados do IBGE Cidades3. Motivos estes que claramente as suas narrativas deixam evidentes, que a 

grande massa de morrinhenses que foi ao Norte (e também para o Oeste do Maranhão da Amazônia 

legal) em 1960 já adentrou muito antes do que se imagina, e a oportunidade que a floresta amazônica 

oferecia para os homens migrantes era um modo de sobrevivência na qual estava vinculada a 

economia primária (agricultura) e principalmente a mão de obra que as fazendas careciam de 

trabalhadores que pudessem exercer as atividades nas grandes fazendas. 

A pesquisa busca valorizar as narrativas, memórias e as experiências dos entrevistados onde 

os dois migrantes relatam os motivos, trajetórias, trabalhos, diversões, momentos ruins e bons, suas 

saudades e ressaltam o retorno ao Ceará. São nessas narrativas que a pesquisa vai ter como enfoque 

os migrantes, os espaços e convivências nessa migração ocorrida na floresta amazônica no ano de 

1980. Para a elaboração do artigo foi preciso leituras de cunho geográfico e histórico. Outra 

metodologia bastante usada foi a história oral de vida que consiste em dialogar com o narrador sobre 

um determinado assunto, tendo em vista que as narrativas são importantes fontes orais, para entender 

e compreender assuntos vivenciados por um coletivo (povo) ou individuo como assinala Alberti (2004). 

O trabalho com a história oral consiste na gravação de entrevistas de caráter 
histórico e documental com autores e/ou testemunhas de acontecimentos, 
conjunturas, movimentos, instituições e modos de vida da história contemporânea. 
Um dos seus principais alicerces é a narrativa. (ALBERTI, 2004, p. 77) 

3 Município de Morrinhos. Disponível em: ˂ http://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?codmun=230890˃ Acesso em 13 de 
jan. 2017.  
Município de Santa Luzia do Pará. Disponível em: ˂ http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=150655˃ Acesso 
em 13 de jan. 2017.   
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2. MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS NO BRASIL (1950-1970)

Falar em migrações internas no Brasil é necessário primeiramente analisar os aspectos 

regionais, econômicos e populacionais. Historicamente no Brasil sempre houve ʻʻidasʼʼ e ʻʻvindasʼʼ das 

populações para diferentes regiões do país principalmente por atividades econômicas que floresciam 

em determinadas regiões e atraiam pessoas (migrantes) de longe.  A formação territorial dessa nação 

nem sempre foi definida com fronteiras como temos hoje, isso mostra que em diferentes períodos a 

ocupação do Brasil, ocorreu por meios de conquistas e em povoamentos para defender a costa 

litorânea de invasões. 

As motivações de um coletivo ou indivíduo migrar a outro lugar é inúmero, pelo tamanho 

territorial do Brasil e as desigualdades entre as regiões possibilitaram que esses fluxos migratórios 

inter-regionais e interestaduais se fizessem presentes na história do Brasil. Estados mais pobres, como 

os do Nordeste que constantemente sofrem com as estiagens, por muito tempo expulsaram as pessoas 

para trabalharem e sobreviverem em outras regiões (Norte e Sudeste). Mas aí se levanta a pergunta, 

quais os motivos de uma pessoa migrar? Inúmeros motivos, como dito antes, mas Baptista (1988) dará 

muitos dos motivos de uma população ou pessoa migrarem.  

Os motivos que impulsionaram o migrante a sair da terra de antes em busca de 
novas formas de viver, são decorrentes de inúmeros fatores, os adversos de 
expulsão e outros de atração, tais como: questões econômicas – miséria, fome, 
desemprego, latifúndio, exploração nas relações de trabalho, de terra para a 
economia de subsistência, estratégia camponesa para preservação do sítio, 
implantação da atividade pecuária; questões ambientais – variações climáticas 
(enchentes e secas), esgotamento dos solos; questões psicossociais – conflitos 
locais, frustrações, desavenças nas relações familiares, busca do imaginário urbano, 
vontade de viver outras experiências (BAPTISTA, 1998, p.106). 

O mapa seguinte vai mostrar as principais correntes migratórias internas de brasileiros durante 

a segunda metade do século XX. È notório perceber que as três primeiras correntes migratórias foram 

de nordestinos para as demais regiões, percebendo assim, que os nordestinos sempre migraram em 

busca de melhores condições de vida, e um dos motivos dessas saídas na maioria das vezes era 

fugindo das grandes secas que tanto expulsaram. Diversos lugares serviram de ponto de chegada para 

os nordestinos, como os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Amazônia, Pará, Distrito Federal e 

dentre outros. 
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Figura 01: mapa de migração inter-regional. 

 Fonte: Centro de Estudos Migratórios. Migrações no Brasil: o peregrinar de um povo sem terra. São Paulo, 

Paulina, 1986. 

Antes da leitura do mapa é preciso destacar aspectos que no processo de migração, os 

migrantes saem de um espaço e vão ao encontro ou a convivência de outro. Dois conceitos fortes que 

são fundamentais no estudo de migração para entender o processo, é que existem as áreas de 

repulsão e atração, de maneira mais didática: as áreas de repulsão da população são aquelas que 

perdem população em consequência de estagnação econômica, concentração fundiária, fatores 

climáticos (caso das estiagens no Nordeste), utilização de tecnologias na agricultura dispensando 

trabalhadores no campo e entre outros. Enquanto as áreas de atração são aquelas áreas que são 

atrativas para as pessoas que vivem nos espaços de repulsão, como melhores ofertas de empregos, 

maior facilidade de acesso a terra e melhores condições de vidas.  

É possível observar pelo mapa acima que as migrações inter-regionais ocorridas na segunda 

metade do século XX até o final, que os primeiros fluxos a se deslocarem foram os dos nordestinos, 

sobretudo na década de 1950 onde partiram em direção aos grandes centros urbanos, como São Paulo 

onde havia oportunidades de empregos. O segundo fluxo foi a partir da década de 1960 também de 

nordestinos, mas dessa vez em direção ao Norte em direção às novas áreas agrícolas e aos garimpos 

(foco principal da pesquisa migrante ao Norte). Os terceiros fluxos de migrantes são, sobretudo, do 

Nordeste e Sudeste para o Centro-Oeste (principalmente devido à construção de Brasília) entre as 
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décadas de 1960 a 1970. Enquanto o último fluxo (representado no mapa) não é mais de nordestinos, 

e sim da região Sul e Sudeste ao Centro-Oeste e Norte com a expansão das fronteiras agrícolas 

nesses locais. É notório observar que os nordestinos foram em grande parte os que mais migraram no 

país.  

O geógrafo Rua (2003) enfatiza que as atividades econômicas que florescem em determinadas 

regiões, atraem migrantes, ou mão de obra e isso faz com que o modelo econômico neoliberal 

estabeleça que haja liberdade entre esses espaços, assim os migrantes se deslocam com liberdade 

para trabalhar e produzam. O espaço é tido com liberdade e a migração se faz como um exercício da 

mesma, movimentos dentro de um território. 

[...] O espaço é concebido como um espaço de liberdade e a migração como o 
exercício dessa liberdade. As migrações são analisadas a partir de um olhar 
centrado na economia em que os migrantes são trabalhadores vistos como um fator 
de produção, tal como o capital e a terra. (RUA, 2003, p. 205). 

Nessas mesmas perspectivas de pensamento é que Gomes (2006) exemplifica que o capital 

mobilizou esses migrantes, principalmente os nordestinos a destinos que eles pudessem trabalhar uma 

mobilidade talvez forçada, mas pela sobrevivência. São estratégicas como essa, que o capital 

seleciona e usam para sua reprodução, as áreas de destinos ou polos de atrações são onde esse 

capital necessita dessa mão de obra.  

O capital mobiliza um exército de homens para a sua reprodução, o que explica os 
deslocamentos populacionais, os grandes fluxos de pessoas que buscam “melhores 
condições de vida”. A mobilidade não é apenas espacial, pode ser também social. 
Quando dimensionamos o contexto histórico no qual os nordestinos estão inseridos, 
vemos as condições políticas econômicas e sociais que “excluem” grande parcela 
dessa população dos elementos vitais de sua sobrevivência. Constatamos que essa 
migração é uma mobilidade forçada, uma estratégia que o capital usa para a sua 
reprodução. O capital acaba designando a esse grupo as áreas de destino, ou os 
chamados polos de atração [...]. (GOMES, 2006, p. 03).  

Enquanto para Koucher (2014), o nível da migração é uma parte de uma interação de conjunto 

com outros processos globais que historicamente isso ocorre na humanidade desde muito tempo. Ele 

vai relacionar esses processos migratórios como um processo de desenvolvimento econômico 

principalmente para as regiões que acolhem esses migrantes. Ou seja, são nesses espaços que os 

migrantes vão construir suas sociabilidades e vida social. 

3. METODOLOGIA
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Na realização dessa pesquisa, foram necessárias as narrativas e oralidades dos 

entrevistados para enfatizar o processo migratório que ocorreu na década de 1980 de Morrinhos, no 

Ceará à Santa Luzia do Pará, no estado do Pará. Isso demostra como as memórias desses senhores 

são importantes ao contar coisas vivenciadas por eles, sobre vários assuntos: por que foram, de que 

maneira viajaram, como foram suas experiências e o cotidiano naquele território novo tão diferente de 

onde viveram. No decorrer do artigo, foi preservada a oralidade dos entrevistados e a forma de como 

eles se expressaram.  

Uma das principais metodologias usadas neste presente artigo foi à história oral. Pois através 

dela, foi possível realizar as entrevistas nas residências dessas pessoas, assim conhecendo um pouco 

mais sobre suas histórias, vivências e as memórias que ocorreram em um determinado tempo e no 

espaço que viveram. São nesses diálogos que ocorrem entre os entrevistados e o pesquisador que 

estabelecem uma relação de ouvir, sentir e vivenciar coisas que só essas pessoas passaram que serão 

testemunhadas e ouvidas fazendo da história oral, uma metodologia cientifica tão diferente. Como 

afirma Portelli (1997) de que maneira ela é diferente é que nos conta menos sobre os eventos ocorridos 

na história do que significados, mostrando a exclusividade dessa metodologia. 

A primeira coisa que torna a história oral diferente, portanto, é aquela que nos conta 
menos sobre eventos que sobre significados. Isso não implica que a história oral não 
tenha validade factual. Entrevista sempre revelam eventos desconhecidos ou 
aspectos desconhecidos: elas sempre lançam nova luz sobre áreas inexplorada da 
vida diária das classes não hegemônica. Deste ponto de vista, o único problema 
colocado pelas fontes orais é aquele da verificação [...] (PORTELLI, 1997, p. 31).

Utilizar a história oral não é apenas usar uma metodologia qualquer, ou fazer perguntas aos 

entrevistados de maneira mecânica. É ir a campo e buscar além daquilo que você sabe, é investigar e 

descobrir coisas que só as narrativas e as memórias podem nos dizer. É no decorrer da pesquisa que 

descobrimos que aquilo que era simplesmente local, se torna de maior dimensão e tem muitas vezes 

uma interdisciplinaridade com outra área, como a geografia, no caso desse artigo. Sales (2006, p. 34) 

enfatiza isso em sua tese, ʻʻFazer história oral significa ir a campo, partir de uma pesquisa de dimensão 

local e descobrir, ao longo do processo, o crescimento e o seu alargamento, que poderão ter dimensão 

global, incluindo-os na relação com outras ciênciasʼʼ. 

Como dito anteriormente, na pesquisa dialogamos com pessoas que participaram desse 

momento histórico de migração interna no Brasil, principalmente do Nordeste ao Norte enfatizando os 

morrinhenses. Os entrevistados selecionados para relatar suas vivências e experiências foram dois 

amigos. José Lúcio da Silva, 53 anos, casado, pai de dois filho e agricultor (trabalha em uma fazenda 

no interior do município) e Raimundo Lourenço da Rocha, 55 anos, casado, pai de três filhos e 
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trabalha como segurança (vigia) da prefeitura de Morrinhos, talvez eles sejam os grandes autores 

desse artigo. Ainda quase teve participação de outros entrevistados, a família Vasconcelos4 que reside 

no interior do município de Morrinhos e bem numerosa e que também vivenciaram esse processo em 

1980. Iniciamos a entrevista, mas em poucos minutos a senhora parou de falar e não conseguiu 

continuar, por motivos de recordações de momentos ruins e mortes de entes queridos ocorrido no 

Pará. A responsável da família achou por motivo maior não ceder à entrevista para não recordar esses 

momentos e também por motivos de saúde. As experiências ruins deixam os entrevistados em 

situações de nervosismo e paralisação, nesse momento quando isso ocorrer escutarmos muitos 

sofrimentos e temos que respeitar o silêncio do entrevistado, e sentimos aquilo junto com ele os 

momentos de confusão e emoção, como enfatiza Rovai (2013). 

A catástrofe vivenciada, nesses casos, é muito grande para ser narrada sozinha. 
Promover o testemunho, pela história oral, torna-se processo de compartilhamento 
não apenas de histórias, mas de sofrimentos, medos e também de superações. Por 
isso, existem esses momentos em que o oralista precisa entrar no “buraco negro”, 
na ausência de palavras, de tradução, para compreender e respeitar os silêncios. Os 
relatos apresentam muitas vezes fronteiras, limites para as coisas que não têm 
expressão no vocabulário ordinário, metáforas para aliviar a dor. Equívoco, repetição 
e incompletude não são meros acidentes de narrativa, e sim revelações do clima de 
nervosismo, confusão e emoção. (ROVAI, 2013, p. 141).

Como um pesquisador inexperiente e adentrando nas primeiras entrevistas na história oral, 

foi fácil sentir muitas emoções com aquela pessoa que narrava sua vida nesse processo migratório ao 

Pará, que mais parecia um pesadelo. Vendo aquele momento difícil, uma pessoa da família resolveu 

não ceder e então entendi a dor e assim não quis também prejudicar seu estado de saúde, por se tratar 

de um senhora idosa. Nesses momentos o pesquisador deve parar, pois são memórias traumáticas 

que não devem ser publicadas sem a permissão da pessoa, o entrevistador precisa entender se a 

pessoa quer dar continuidade, ou não. 

Pesquisadores inexperientes temem o momento em que o entrevistado começa a 
chorar. Mas a escuta atenta, a partilha das emoções, a sensibilidade no 
questionamento, a adoção de uma gestualidade afirmativa e a condução imaginativa 
da empatia ajudam o entrevistador a conter emoções perturbadoras e criar 
condições para a cura. A regra de ouro nas entrevistas que tomam um rumo 
inesperado – seja por resultar em fortes sentimentos de tristeza e dor, seja por 
causar constrangimento e vergonha – é dar ao entrevistado a opção de parar. O 
consentimento dado por ele antes da sessão não garante todo e qualquer direito ao 
entrevistador. Praticantes de história oral devem verificar a cada etapa do processo 

4 Sobrenome fictício usando para não revelar a família que por questão de traumas não cedeu à entrevista.  
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da entrevista se as testemunhas mantêm sua completa anuência. (DENIS, 2008, p. 
59). 

Também foram utilizadas referências bibliográficas de autores do curso de História que 

trabalharam as migrações cearenses para outras regiões, como Araújo (2014) que pesquisou os 

candangos cearenses para construção de Brasília (1956-1960), Cardoso (2008) nas trajetórias de 

migrantes para Amazônia e outros. E também autores da geografia como Rua (2003) no qual ele 

retoma as principais linhas teóricas de abordagem do fato migratório, e Gomes (2006) que aborda a 

liberdade de migração em uma perspectiva na produção do espaço, dentre outros autores que são 

citados no decorrer do artigo. Os dados secundários auxiliaram bastante para fomentar aspectos 

geográficos como: IPECE (Instituto de Pesquisa e Estratégica Econômica do Ceará) e IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) para mostrar as características dos municípios e números de 

migrantes.  

4. MIGRAÇÕES CEARENSES: PONTO DE PARTIDA AO PONTO DE CHEGADA

Falar de migração nordestina também é falar de migração cearense, pois com certeza foi o 

povo que mais migrou historicamente no Brasil. O Estado do Ceará tem segundo o IPECE (Instituto de 

Pesquisa e Estratégica Econômica do Ceará), 93% do seu território no semiárido nordestino, com 

predominância de um clima Tropical Quente Semiárido. Isso mostra claramente como o clima vai 

influenciar nas vidas da população cearense, um lugar onde não tem chuvas regulares, e é incerto 

chover no ano e a falta de políticas públicas que garantam o acesso de água para plantio, trabalho e 

sobrevivência ,torna-se um verdadeiro dilema se vai haver água e sobrevivência no sertão. Dentre 

outras ações que historicamente sempre impulsionaram os cearenses a migrarem, foram às fugas de 

problemas sociais que eram comuns no Nordeste e a busca por melhores condições de vida, como cita 

Lima e Vale (2001): 

As ações das forças impulsionadoras (estrutura social, econômica e fundiária, 
assentamentos rurais, relações de poder, programas governamentais, desemprego 
estrutural), e dos atores sociais (latifundiários, promovedores da migração, força de 
trabalho migrante), são fatores fundamentais, que levam o cearense a migrar. 
(LIMA; VALE, 2001, p. 2). 

Ainda para Lima e Vale (2001), o impulso da migração de brasileiros e também de cearenses 

faz parte da organização da sociedade e da produção nacional. Mostrando que essa cultura de 

migração ocorre em diferentes aspectos, e de maneira interna e externa. O sonho de morar em uma 
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região onde garanta sua sobrevivência, trabalho, comida e principalmente uma ascensão social se 

tornou um ʻʻmotorʼʼ de repulsão. O Ceará desde muito tempo era uma área de repulsão, o que deixa 

evidente atualmente que essa cultura de migrar aos poucos está deixando de existir, o número das 

massas se tornaram cada vez menores. 

O impulso a migrar do brasileiro é um fato histórico e faz parte da organização da 
sociedade e da produção do espaço nacional. "A rigidez da estratificação social no 
Brasil é tão grande que para "melhorar de vida" ou "ascender socialmente", para 
uma grande maioria da população, sempre esteve associado à migração ou, melhor 
ainda, só era possível com a migração. Uma trajetória migratória se fundamenta 
nesta cultura". (LIMA; VALE, 2001, p. 2). 

As migrações de cearenses a outros lugares ocorrem para Queiroz, Silvana Nunes, 

Baeninger, e Rosana (2015), pelas desigualdades e diferenças regionais ou pelos ʻʻ diferentes brasisʼʼ 

como os autores defendem que nesse grande território político chamado Brasil, as unidades federativas 

e também regiões apresentam diferentes aspectos como: econômicos, sociais, políticos e 

principalmente a qualidade de vida. Com certeza se você perguntar alguma pessoa do Ceará 

(principalmente do interior) se ele tem um parente que mora fora do Nordeste, à probabilidade da 

resposta é sim. E provavelmente os lugares de destinos dessas pessoas são: São Paulo, Rio de 

Janeiro, Brasília, Pará e Maranhão e a época com maior incidência em décadas de 1960 a 2000, se 

perguntar por que foram para esses lugares, irão responder isto: ʻʻarrumar um serviçoʼʼ, ʻʻtentar a vida, 

aqui não tem nadaʼʼ ou ʻʻajudar a famíliaʼʼ. Hoje você não vê tanto fluxo migratório como este, mas sim 

o inverso (isto já é outro assunto).

A cultura de migração nordestina é algo muito debatido nas academias ou nas mídias. Isso 

mostra claramente os estudos de migrações como o CEM (Centro de Estudos Migratórios) e LEM 

(Laboratório de Estudos Migratórios) da Universidade Federal de São Carlos dentre outras que 

estudam esses movimentos no Brasil. Também é importante destacar que na literatura brasileira, 

especificamente na terceira fase do modernismo, algumas obras de autores nordestinos como: O 

Quinze (1920) de Rachel de Queiroz e Vidas Secas (1938) de Graciliano Ramos começaram a falar do 

regionalismo dando ênfase aos problemas, sofrimentos e a realidade desse povo. Temas como 

questões sociais, estiagens (secas) e migrações de nordestinos se fizeram muito presentes em 

romances do século XX. Filmes, músicas, cordéis e documentários também podem ser citados, como 

esses meios reproduzem essa realidade tão forte na cultura do Nordeste. 

A seguinte tabela apresenta números relativos de migrantes cearenses que foram ao Estado 

do Pará, na segunda metade do século XX. Nesse dado do IBGE, das referidas décadas, é possível 

perceber o número de cearenses que cresceu nas décadas seguintes, sabendo que houve um forte 

incentivo para povoar o imenso território do Norte e do Pará. Durante as décadas de (1960-1980) é 
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possível observar que o número de migrantes nessas décadas duplicou, enquanto (1970-1991) triplicou 

um número relativamente alto, em questão de tempo. A tabela (elaborada pelo autor) a seguir vai 

ilustrar melhor, em números esse processo em respectivas décadas. 

           Quando 1 – Número de migrantes cearenses ao Estado do Pará: 1960 a 1991. 

Migrantes Cearenses ao Pará: 1960 a 1991 

Décadas        1960 a 1970  1970 a 1980   1981 a 1991 

 Migrantes 3.658  6.402  19.244 

Fonte: IBGE – Micro dados dos censos demográficos de 1960, 1970, 1980 e 1991. 

5. PONTO DE PARTIDA: MORRINHOS - CEARÁ

O conceito de migração está muito discursado em relacionar o fenômeno de pessoas que 

deslocam para outros locais. No entanto entender a fundo esse fluxo é compreender o migrante em 

uma perspectiva de vida, sonhos, motivações e trajetória é isso que a pesquisa interessa. Nessa 

perspectiva que o conceito de migração está relacionado a uma situação de desequilíbrios espaciais e 

aos fatores de produção. Segundo Salim (1992, p. 122) ʻʻEntendem os movimentos migratórios como 

uma realidade correspondente à ʻmobilidade geográfica dos trabalhadoresʼ, e qual emerge dos 

desequilíbrios espaciais dos chamados fatores de produção (terra, capital e recursos).ʼʼ  

Durante as entrevistas foram perguntado aos Senhores, qual foi o motivo de sair do Ceará ao 

Pará, o que impulsaram a isso e o que buscavam. E eles explicaram os reais motivos dessa migração. 

Como muitos migrantes de grande maioria agricultores que saem de seu lugar e vão a outro, eles vão à 

busca de trabalho vinculado à plantação, a terra e a sobrevivência. A analogia que se faz a esse 

destino que muitos foram em determinadas décadas ao Norte, se traz principalmente de se estabelecer 

em um espaço despovoado até a época, e de uma terra fértil que seria propicia a agricultura.  

Raimundo Lourenço da Rocha: A busca de trabalho, e a saudades também de ver 
a família há tanto tempo. Por que assim não sou natural daqui, sou das praias 
conhece Acaraú? Nasci lá, mas moro aqui um bom tempo. [...] Assim lá pela década 
de 60 minha família se mudou para lá (Pará), porque lá tinha trabalho de plantar, 
brocar, colher nas fazendas no meio do mato também né? Um lugar todo verde, lá 
era muito bom, nem parece aqui no Ceará. Ai convidei meu amigo, contei a ele 
sobre a viagem e se ele queria ter um trabalho, ele aceitou e fomos. (Entrevista 
concedida em 15/10/2016, na sua residência, em Morrinhos-CE).  
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Esse foi os motivos que inicialmente que um dos migrantes mencionou, mas no entrelaçar da 

entrevista o mesmo disseram outros motivos e desejos pessoais de ida ao Norte do Brasil. Um relata 

as dificuldades que o Ceará tinha em relação aos trabalhos, principalmente em relação à agricultura 

como eles são agricultores e a hiperinflação dos preços na década de 80. O que o senhor Raimundo 

menciona em ir embora a um lugar onde haja sobrevivência está relacionada às correntes migratórias e 

os desiquilíbrios econômicos nas regiões brasileiras apontados por Rua (2003). Para o autor, as 

migrações seriam um mecanismo de ajuste destinado a eliminar os desiquilíbrios regionais e 

principalmente nos setores econômicos onde haja ʻʻexcendentesʼʼ de mão de obra e aqueles onde haja 

ʻʻfaltaʼʼ. Que seria um fluxo entre as áreas ou regiões. 

Raimundo Lourenço da Rocha: Nessa época era difícil às coisas no Ceará, o 
trabalho era tinha dificuldade. Viver de ʻʻfazer bicoʼʼ não garantia ninguém não, 
principalmente a gente, que vive de roça, plantação e brocar. Em época de estiagem 
os preços aumentavam era um absurdo, o que a gente pode fazer filho? Tentar a 
vida em um lugar melhor né? Temos que buscar um lugar que tenha sobrevivência e 
trabalho.  (Entrevista concedida em 15/10/2016, na sua residência, em Morrinhos-
CE).  

É importante destacar esses outros movimentos pessoais que os entrevistados contaram. O 

senhor Raimundo Lourenço da Rocha menciona as dificuldades daquela época no Estado do Ceará 

nos anos de 1980, bem como a estiagem que desde a história sempre foi uma convivência dos 

nordestinos. Isso foi alvo de grande debate político dessa migração que ocorria do cearense á outras 

regiões do país. De acordo com Neves (2002) a SUDENE – Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste foi um planejamento criado para conter as migrações que ocorria de cearenses a outras 

regiões, principalmente a Amazônica e o Maranhão. Regiões que necessitavam de mão de obra. 

As memórias expressam as experiências de vida de pessoas que passaram e sentiram 

emoção naquele momento em determinada época. Nas entrevistas são os protagonistas que contam e 

relatam o trajeto de sua viagem ao Norte de maneira oral. Como ressalta Portelli (1997) as fontes orais 

nos dão informações sobre um povo iletrado e cuja história da escrita seja inexistente, como os 

próprios migrantes no caso se consideram analfabetos. Isso mostra que sem nenhum grau de instrução 

e eles só encontraram trabalho na agricultura, mas são senhores que tem uma história de vida dotada 

de experiência. A linha de ônibus que o senhor Lúcio relembra era Fortaleza-Sobral-Belém que levava 

muitos cearenses para essa parte do Brasil para trabalho principalmente era essa antiga linha. 

José Lúcio da Silva: Assim, a passagem não lembra o preço. Mas lembro que era 
um ônibus que quase toda semana se não me engano, saiam de Fortaleza passava 
por Sobral e ia até o Pará [...] era muito boa a viagem, passei por muita cidade do 
Piauí e Maranhão e Pará. O único dinheiro que eu tinha era da minha passagem, 
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não tinha mais nada, mas quando chegasse eu ia arrumar um emprego mesmo. 
(Entrevista concedida em 10/10/2016, na sua residência, em Morrinhos-CE). 

Como ele não se lembrava do preço da passagem na época, ele não ousou palpitar por ser a 

muito tempo atrás. Mas ele relata a viagem e como ele conheceu diversas cidades dos três Estados 

(Ceará, Piauí, Maranhão e Pará), a linha de ônibus que viajaram também estava na lembrança dele. 

São momentos que, só quem vivenciou pode contar, ativando as suas memórias através da oralidade, 

e se torna riquíssimo conhecer o que esses senhores vivenciaram. O comum de muitos migrantes é 

que saem de seus lugares, mas não tem emprego prometido, esses dois amigos mencionaram um fato 

impressionante: 

José Lúcio da Silva: Eu não fui com emprego garantido, até porque não conhecia 
ninguém daquelas bandas. [...] as pessoas diziam que tinha emprego por lá, então 
era fácil caçar eu sai procurando. Tinha muitas fazendas, lá emprego para cabra 
macho não faltava. Lá era assim, cearense era afamado de ser trabalhador, o 
homem do Pará, pense nos homens preguiçosos. Isso foi bom consegui meu 
primeiro serviço foi numa fazenda no matagal adentro. (Entrevista concedida em 
10/10/2016, na sua residência, em Morrinhos-CE). 

O senhor Raimundo Lourenço da Rocha reforça a ideia do amigo, lembrando que as 

entrevistas foram realizadas em dias e lugares diferentes. O homem cearense tinha essa fama de ser 

trabalhador, e diz o porquê do cearense ser tão resistente, e cita as causas das secas e do sol que os 

cearenses enfrentam. Tanto que ele ressalta que nas fazendas acontecia assim, quando chegava um 

ônibus os patrões ficavam nas varandas ou entrada procurando trabalhadores. 

Raimundo Lourenço da Rocha: eu e o Lulu (Lúcio da Silva) quando nós chegemos 
passamos só um ano, foi muito tempo, trabalhemo em fazendas diferentes. [...] 
Tinha vilinhas pequeninhas, mas o lugar era só mata, floresta amazônica pura, e 
olha só filho, quando chegamos no Pará nas portas da fazenda e nas varandas 
também, ficava lá os chefões, os fazendeiros só esperando os ônibus chegar e para 
que ele oferecia serviços e moradia e aledo mais tinha preferência, cearenses era os 
favoritos deles. Sabe por quê? Por que, nós cearenses, somos homens valentes, 
enfrentamos roçado no solzão daqui, sem reclamar, sempre nós convivemos com a 
seca e a fome e eles, nem sabe o que é isso [...] um lugar verde e fogoso com a 
floresta Amazônia, é muito bom. (Entrevista concedida em 15/10/2016, na sua 
residência, em Morrinhos-CE).

Os entrevistados são dois amigos, e, com certeza, outros homens da região próxima e das 

cidades circunvizinhas viajaram também. Mas na cidade deles mesmo, Morrinhos, não foi ninguém 

junto com eles, mas eles relatam que de outras cidades sim. Logo após, seu Lúcio tem lembranças de 
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pessoas que foram para o Pará, enfatizando seu pai e irmão que foram na década de 1960. E das 

pessoas do Ceará que também foram para lá. 

Raimundo Lourenço da Rocha: olha, teve pessoas que foram bem antes de mim 
para lá muita gente e famílias [...]. Nos anos 60 algumas pessoas da minha família 
foram, arrumaram emprego e hoje vive bem para quem foi sem quase sem nada, os 
que vão para lá e sabe fazer a vida não quer voltar para cá, há no ser para passear. 
[...] As pessoas que conheci na viagem foi muitos, mesmo foi homens do Massapê5 
e lá também quando cheguei, em cada fazenda, tinha um trabalhador e vaqueiro do 
Massapê em cada fazenda. (Entrevista concedida em 15/10/2016, na sua 
residência, em Morrinhos/CE). 

José Lúcio da Silva: se eu lembro de pessoas que foi? Lembro, de meu pai que foi, 
mas isso foi nos anos 60 e do meu irmão que foi com ele e de uns senhores mas 
acho que tão é morto [...]. Também lembro que fiz muita amizade com o povo do 
Massapê, era muita gente que ia, chegava a lotar o ônibus. Meu primeiro serviço, na 
minha fazenda tinha amigos meus do Massapê que era peões cuidava do gado e 
dos roçados. (Entrevista concedida em 10/10/2016, na sua residência, em 
Morrinhos/CE). 

6. PONTO DE CHEGADA: SANTA LUZIA DO PARÁ - PARÁ

Com a chegada desses migrantes à Santa Luzia do Pará, eles na primeira oportunidade que 

tiveram foram à procura de trabalho. Ao contrário dos migrantes nordestinos que foram ao Sudeste, 

principalmente para a grande São Paulo que procuravam serviços em fábricas ou comércios, a 

migração ocorrida para o Norte do Brasil durante os séculos XIX e XX , a grande maioria era mão de 

obra não qualificada e agricultores que tinham experiências na roça e em plantações. Uma região 

preocupada com a ʻʻperca de braços no campoʼʼ, possibilitou a vinda e propaganda de migrantes para 

trabalhar em áreas rurais despovoadas como fazendas e seringais no ʻʻcentro do Pará ou Amazonasʼʼ 

CARDOSO (2008). 

Quando se chegar ao lugar de destino, principalmente quando esse lugar tem aspecto físico, 

natural e cultural diferente, no começo se torna um estranhamento para quem se estabelece. No caso 

desses migrantes encontraram também essas diferenças na grande floresta amazônica. Como salienta 

Sayad (1998) para ele o espaço dos deslocamentos não é apenas um espaço físico, para ele é 

também um espaço qualificado de muitos sentidos como socialmente, economicamente, politicamente 

e, sobretudo culturalmente. E são nesses espaços que os migrantes se estabelecem, eles começam a 

participarem dessa nova vida nesse lugar, suas convivências sociais nesse espaço se tornam novas 

5 Município localizado no noroeste do Ceará. Com uma população estimada (2016) de 37.892 hab. e com uma área 
territorial de 566,581 km². Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=230800 Acesso em 13 de jan. 
2017. 
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experiências adquiridas e uma teia de relações sociais que são estabelecidas nesse espaço de 

convivência. 

Os entrevistados relatam e resgatam de suas memórias seus primeiros serviços, onde 

trabalhavam, seus patrões e quantos ganhavam nessa época. Senhor José Lúcio da Silva lembra muito 

bem disso, os detalhes do seu trabalho e até oportunidade de outros trabalhos e acidentes, o senhor 

Raimundo Lourenço da Rocha também passou por essa experiência de trabalho e patrões. Na 

narrativa do Senhor Raimundo mostra que ele teve seu primeiro emprego também, mas não se lembra 

de quase nada sobre o seu primeiro trabalho. Mas cita informações sobre suas atividades agrícolas. 

José Lúcio da Silva: Eu me lembro como se fosse hoje, eu disse ao Raimundo 
enfim cheguemo ao Parazão, eu entrando na entrada da fazenda do meu primeiro 
emprego. Quando eu cheguei no Pará fiquei na casa de uma família que o 
Raimundo parece que já conhecia, era parente distante sabe? [...] O patrauzão 
soube que tinha um cearense, era eu, boatos que eu era da Ibiapaba, mas eu era de 
Morrinhos mesmo, ele ficou sabendo rapaz, e mandou eu ir na fazenda dele que ele 
queria me fazer uma proposta, a proposta era um trabalho, cuidar dos bichos e dos 
roçados dele,[...] eu aceitei tive sorte na primeira semana consegui. O nome do meu 
primeiro patrão, ainda lembro, era o Senhor Pedro Magro ele era um dono de 
grande terra lá de Santarém, e a mulher dele era do Maranhão e tinha algumas 
filhas também. (Entrevista concedida em 10/10/2016, na sua residência, em 
Morrinhos/CE).  

Raimundo Lourenço da Rocha: Não lembro muito bem não, o Lulu trabalhou em 
outro lugar. Eu fiquei perto de uma vilinha perto, gostei muito do meu primeiro patrão 
era gente boa demais. Me pagava bem e nunca atrasou, lá eu plantei batata, feijão, 
milho, mandioca e broquei roçado dava comida aos bichos. [...] eu ganhava nesse 
tempo deixa eu ver... Não sei, mas era em cruzeiro ainda. (Entrevista concedida em 
15/10/2016, na sua residência, em Morrinhos/CE). 

O senhor José Lúcio da Silva ainda complementa sua vivência enfatizando um acidente no 

trabalho, a sua saída da fazenda do patrão Pedro Magro e experiência em outro trabalho bem diferente 

do que estava acostumado. E seu segundo emprego com um patrão cearense, do Massapê. Isso 

mostra claramente que já muitos anos, outros cearenses já migraram para o Pará, assim se tornando 

esses migrantes grandes donos de terras. 

José Lúcio da Silva: Passei poucos mês na fazenda do seu Pedro Magro. Tive um 
acidente que quase morria, como eu cuidava dos cavalos eu galopa ai um certo dia 
eu cai e quase furi minha garganta mas graça a Deus fiquei vivo. [...] Assim, eu pedi 
as contas por que eu estava com abuso daquilo e ainda por cima, uma filha do 
patrão ficava direto me paquerando, e eu não gostava dela, e ainda queria mandar 
em mim. Eu ainda quase trabalhei no garimpo, todo mundo tava trabalhando 
naquilo, a procura de ouro e coisa brilhante. Mas não levei jeito, meu negócio é o 
mato e a enxada. [...] meu segundo patrão foi o senhor Biel, ele era cearense e 
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ainda era do Massapê melhor patrão que tive ainda trabalhei lá até ir embora. 
(Entrevista concedida em 10/10/2016, na sua residência, em Morrinhos/CE).  

No relato do entrevistado há tanto memória individual como coletiva, e ainda, problemas que 

até hoje persistem em nossa sociedade. José Lúcio da Silva relata que durante o tempo que passou lá, 

viu coisas impressionantes que aconteceram na Amazônia coisas bizarras e mortais. Na memória dele, 

ele recorda das noites e ataques que ocorriam frequentemente aos índios, para tomarem as suas 

terras, coisas que ainda ocorreram no Brasil através da grilagem ou do massacre. Ele ainda vivenciou 

coisas que só a natureza mostra a caça em luta pela sobrevivência.  

José Lúcio da Silva: eu me divertia assim, principalmente com os amigos em 
época de forró que acontecia nos bar. Tinha música e boa cachaça era assim minha 
vida no Pará, mas eu tinha muito cuidado, pois quando voltava para fazenda era 
perigoso encontrar uma cobra ou onça no caminho, a floresta era bonita mais 
também perigosa. A noite na selva era incrível, na época era só mata, sabe? Mata 
fechada e perigosa. Quando eu dormia na minha cabana [...] nós vivia na cabana 
mesmo de palha e de madeira, não era igual à de taipa. Na noite às vezes nem 
conseguia dormir, um dia quando quase dormia escutei zuada de gritos e tiros bem 
violentos ai parou, quando amanheceu meu amigo disse que era posseiro e grileiros 
que mataram índios, para roubar as terras deles. Filho, também vi, coisas que só a 
Amazônia tem, cobras caçando e devorando macacos, plantas boas e ruins[...]. 
(Entrevista concedida em 10/10/2016, na sua residência, em Morrinhos/CE). 

7. O RETORNO MIGRANTE: CEARENSES DE VOLTA AO CEARÁ

A grande maioria de migrantes que sai, um dia volta, dependendo da ocasião e motivos, uns 

permanecem e outras voltam. Neste último tópico que finaliza com o retorno dos jovens migrantes, 

dizendo seus motivos e como foi essa partida, é também válido ressaltar que muitos, que um dia 

migraram, hoje são bem sucedidos fazendeiros no Norte. É fácil lembrar-se do ex-patrão do senhor 

José Lúcio da Silva, o senhor Biel, ele era cearense e massapense. Mostrando assim, que alguns 

migrantes se deram bem enquanto outros não. 

Raimundo Lourenço da Rocha: assim, como disse muitas pessoas daqui, do 
Ceará foram. Só lembro de homens do Massapê e famílias também. Mas tinha uma 
vila bem próxima que as casas só eram de famílias cearenses, inclusive tinha minha 
gente. [...] quem sabia se haver mudava de vida, com certeza sabe por que? Porque 
os patrões era bom, não era sovino, a comida eles davam e aquele trocadinho que 
você ganhava, você juntava e mais tarde você comprava uma ou duas cabeças de 
gado, ou um pedaço de roçado ai o cara só tinha a tendência a crescer. Hoje se 
você voltar ao Pará, e perguntar a origem dos fazendeiros, você verá que são na 
maioria cearense, muitos do Massapê. (Entrevista concedida em 15/10/2016, na sua 
residência, em Morrinhos/CE).  

124



Senhor José Lúcio da Silva complementa sobre os migrantes que ascenderam 

economicamente no Norte do Brasil. Ele conta de uma lei de financiamento de terra (futuras pesquisas) 

para aqueles que queriam permanecer no Pará, e assim pagavam depois de muito tempo. Assim quem 

permanecesse depois de um tempo, ia comprando mais terra e assim criando animais, até conseguir 

uma renda alta no comércio da pecuária e agricultura. Esse financiamento não foi encontrado em lei, 

mas se acredita que foi uma espécie de incentivo para migrantes e não migrantes permanecerem no 

estado.   

José Lúcio da Silva: Assim quando eu fui embora, o governo do Pará fez um 
financiamento para aquelas famílias que permanecesse com um pequeno pedaço 
de terra. Depois essas famílias compravam mais terras e compravam cabeças de 
gados e plantavam, assim ia gerando lucro para elas, nessa época lá ficou bem 
povoado [...] eu não quis não, eu vivia só, estava com saudades de minha terra e 
também tinha papocado meu dinheiro todinho. (Entrevista concedida 10/10/2016, na 
sua residência, em Morrinhos/CE).  

7.1 DE VOLTA A MINHA TERRA: ʻʻADEUS PARÁ, E CEARÁ EU ESTOU 

VOLTANDO...ʼʼ 

Essa foi uma frase que marcou o momento da entrevista com senhor José Lúcio da silva que 

até brincou nesse momento com essa frase. Ele foi o primeiro a querer vir embora e até convidasse o 

amigo, por que não saberia voltar sozinho. Um momento de felicidade para quem depois de um ano iria 

voltar para sua cidade e sua família. Nos últimos minutos das duas entrevistas, foi perguntando como 

foi o retorno de ambos, ao Ceará. E esse foi o momento de uma conversa mais direta entre o 

pesquisador e entrevistados de como ocorreu esse retorno, são palavras e olhares profundos em se 

expressar a felicidade de retornar a sua terra natal. 

Raimundo Lourenço da Rocha: Eu vi embora mesmo porque o Lulu queria voltar e 
disse que estava com saudades então compramos os bilhetes de passagem e 
fomos embora para o Ceará.  
Francisco Ariel dos Santos Silva: Mas você queria vir embora mesmo?  
Raimundo Lourenço da Rocha: Sim, sim por que eu tinha minha mulher e filho 
pequeno em Morrinhos e tinha não      papocado o dinheiro quase todo, e eu não ia 
ficar sozinho né?  
Francisco Ariel dos Santos Silva: Você voltou com muito dinheiro de seu 
trabalho?  
Raimundo Lourenço da Rocha: Não, não, não pouquinho.  
Francisco Ariel dos Santos Silva: Você voltou para lá novamente?  
Raimundo Lourenço da Rocha: Sim, fui três vezes depois para casa da minha 
gente.  
Francisco Ariel dos Santos Silva: Seu Raimundo, muito obrigado pela entrevista.  
Raimundo Lourenço da Rocha: Por nada, rapaz. (Entrevista concedida em 
15/10/2016, na sua residência, em Morrinhos/CE). 
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Enquanto seu José Lúcio da Silva era o amigo que mais queria voltar. Talvez fosse a parte 

mais emocionante da entrevista, pois é nessa parte que o entrevistado relata seus motivos e felicidade 

de voltar.

José Lúcio da Silva: Eu queria ir embora então falei, Raimundo vou embora e só 
vou se for contigo por que não sei voltar sozinho. A gente comprou a passagem e se 
mandemos para onde eu nunca deveria ter saído, fiquei muito feliz por que estava 
voltando para meu Ceará.  
Francisco Ariel dos Santos Silva: De quem você mais sentiu saudades?  
José Lúcio da Silva: Assim rapaz, foi da minha mãe e dos meus amigos que eu 
jogava de bola quando era rapaz.  
Francisco Ariel dos Santos Silva: E você voltou com muito dinheiro, como você 
queria?  
José Lúcio da Silva: Menino... Eu fiz foi gastar tudinho. O dinheiro que tinha foi 
para comprar a passagem para Sobral e depois para o Morri. A única coisa que 
trouxe para minha mãe foi um bolo de um real que comprei no mercado de Sobral. 
Minha mãe disse que o importante era eu ter voltado com vida, depois de um ano 
sem contato. 
Francisco Ariel dos Santos Silva: Você pretende um dia voltar ou passear?  
José Lúcio da Silva: Morar não, Deus me livre. Agora passear quem sabe.  
Francisco Ariel dos Santos Silva: Obrigado pela entrevista, seu Lúcio.  
José Lúcio da Silva: De nada, precisando filho.  
(Entrevista concedida em 10/10/2016, na sua residência, em Morrinhos/CE). 

8. CONSIDERAÇÕES

A pesquisa tem como metodologia principal a história oral, pois sem ela não haveria esses 

relatos de vivências de dois amigos que se aventuraram ao Pará. Foi gratificante cada momento da 

conversa, conhecer os motivos, os por quês, alegrias e tristezas que compõe essa pesquisa, a 

sensação de estar perto a perto com o entrevistado, sentir os seus sentimentos e ouvir suas histórias. 

Assim a pesquisa pode se considerar interdisciplinar, pois foram usados tanto dados e metodologias da 

história e da geografia no estudo de migração interna do Brasil, respectivamente do Ceará ao Pará. 

Autores que estudam essa migração e esse fluxo foram utilizados, trazendo assim uma pesquisa local 

que apresenta uma característica regional de migração Nordeste- Norte. 

A pesquisa não apresenta resultados por ser uma pesquisa inicial e ainda está em 

andamento em encontrar outros migrantes para mostrar suas experiências, trajetórias e motivações no 

sonho que muitos foram e tantos voltaram. Ficando assim evidente, que essa pesquisa é um ensaio 

inicial. 
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RESUMO 
No século XIX, transformações econômicas no Ceará consolidam Fortaleza como centro econômico do estado. As 
mudanças de ordem econômica também vieram atreladas a mudanças culturais. Esses novos costumes colocam o mar em 
destaque. Este, até então, era visto como algo maléfico, misterioso e impuro. Hoje, o espaço litorâneo é fortemente 
marcado pela diversidade de usos e conteúdos tendo em vista a relação da sociedade com o mar. Dessa forma, nota-se 
camadas da população que se apropriam desse espaço muito diferentes do século XIX. Entra em cena as novas formas de 
lazer no espaço litorâneo, assim como a incorporação de espaços públicos como forma de incentivo ao lazer. O presente 
artigo tem como objetivo principal entender de que forma se dá o processo de apropriação dos espaços públicos litorâneos 
em Fortaleza – Ceará, destacando o caso do Projeto Vila do Mar. Para isso, foram realizados os procedimentos de: revisão 
bibliográfica, trabalho de campo com finalidade de observação e descrição e entrevistas estruturadas destinas aos 
frequentadores do Projeto Vila do Mar. Os resultados indicam para a progressiva transformação dos espaços públicos em 
espaços de consumo a partir dos interesses de agente que atuam no cerne destes processos.  
Palavras-chave: Espaços públicos. Espaços litorâneos. Apropriação. Mudanças Culturais. 

1. INTRODUÇÃO

Após anos de costas para o mar, com uma relação de medo dos perigos das águas, no final do 

século XIX uma mudança de mentalidade advinda da Europa muda o relacionamento da cidade de 

Fortaleza com o mar. Seguindo o frisson europeu, a cidade desenvolve uma nova relação com o mar, 

que agora passa a ser palco de serenatas ao luar, caminhadas e banhos terapêuticos.    

A produção e apropriação dos espaços públicos da orla fortalezense é alvo desta pesquisa, 

que busca explanar um pouco a respeito desse processo. No primeiro momento iremos abordar os 

processos de produção e apropriação dos espaços públicos na cidade de Fortaleza. Durante esse 

momento, passamos pela conceituação de espaço urbano, pelo papel dos agentes produtores do 
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espaço, pelos processos de produção e apropriação desse espaço, pela sociedade capitalista em que 

estamos inseridos. Depois conceituamos o espaço público, elemento fundamental para a nossa 

análise.  

No segundo momento, iremos abordar a respeito da construção da relação Fortaleza e o mar. 

A partir do processo de valorização do litoral falaremos um pouco da formação da cidade, sua 

transformação de apenas capital da província para principal cidade do estado e a passagem de uma 

cidade voltada para o sertão em uma cidade litorânea. Com parte de suas atividades voltadas para as 

práticas marítimas, abordamos um pouco sobre os espaços públicos da orla, o surgimento dessas 

práticas e uma discussão a respeito da segregação encontrada nesses espaços. No terceiro e último 

momento, trabalharemos a respeito de do papel do lazer nesse processo de apropriação dos espaços 

litorâneos tomando o projeto do Vila do Mar como exemplo. 

2. A PRODUÇÃO E APROPRIAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

O espaço urbano na cidade é, num primeiro momento, um conjunto de diferentes usos da terra 

justapostos entre si (CORRÊA, 1995). Partindo desta premissa, os espaços na cidade se encontram 

fragmentados e articulados entre si. Articulando-se através de fluxos materiais e imateriais e a 

reprodução do modo de vida urbano.   

A compreensão do espaço urbano está ligada ao papel dos diversos agentes que o produzem, 

atuando diversamente na cidade e implicando em sua dinâmica e articulação. Segundo Corrêa (1995), 

a ação desses agentes é complexa, derivando da dinâmica de acumulação capitalista, das 

necessidades mutáveis da reprodução, das relações de produção e dos conflitos de classe que dela 

emergem.   

Temos uma sociedade em um processo constante de produção e reprodução do espaço 

urbano, fato este potencializado, segundo Carlos (2001), pela generalização dos fluxos de informações 

e mercadorias, tendendo assim a unir mercados e produzir um espaço mundial e hierarquizado. Nesse 

contexto, temos uma cidade com dinâmicas rápidas e complexas inerente à evolução da sociedade e 

suas demandas. 

O processo de constituição da sociedade urbana produz transformações radicais nas relações 

espaço-tempo que podem ser entendidas, em toda a sua extensão, no lugar, nos atos da vida 

cotidiana, enquanto a paisagem urbana aponta para a existência de formas sempre cambiantes 

(CARLOS 2001). Essas transformações citadas acima, não modificam apenas a morfologia urbana, 
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mas também o modo de vida através das formas de apropriação e dos usos que essa sociedade fará 

dos espaços. 

Na condição de lugares – o calçadão, a praça central, a praça do bairro, a rua comercial, a rua 

de residência, o parque – esses espaços públicos são analisados a partir das formas de apropriação e 

pelo uso definido nas práticas cotidianas. Esses espaços não podem ser entendidos apenas como 

componente da estrutura das cidades. É necessário compreender seus usos e assim visualizar como a 

sociedade dele se apropria, explorando seus potenciais, como o lazer, por exemplo. Palcos de uma 

variedade de manifestações são, portanto produto das práticas socioespaciais.  

Os espaços públicos são delimitados e construídos pelo poder publico.  Partindo de uma visão 

simbólica, podemos dizer que esses espaços são constituídos pelo espetáculo da tensão entre a 

diferença e a possibilidade de coabitação. Eles são assim a condição fundamental de expressão da 

individualidade dentro de um universo forçosamente plural. Trata-se de uma formalização social que 

possui em sua base uma divisão territorial das práticas sociais, seguindo a ideia de direito e de justiça. 

Os espaços se estruturam pela aplicação de diferentes regras que classificam e hierarquizam territórios 

(GOMES, 2012).  

A relação entre dominação e apropriação revela a forma como se constituiu o espaço urbano, 

resultante das ações do Estado e dos diversos extratos sociais. Segundo Gomes (2012), a cidade é o 

território privilegiado dessa matriz, na medida em que, o tecido urbano é composto justamente da 

relação entre esses dois processos fundamentais na produção do espaço e na reprodução da 

sociedade.  

A apropriação do espaço ocorrerá através das relações sociais, criadas a partir de seu uso, 

sendo assim responsáveis por moldar um sentimento de pertencimento nas pessoas.  Alguns autores 

colocam a ideia de lugar como forma de aprimorar as análises do processo de apropriação dos 

espaços públicos, pois esse, como foi dito anteriormente, está ligado à construção de identidade das 

pessoas. Carlos (1996) conceitua lugar, partindo da tríade habitante-identidade-lugar, definindo-o 

como: “a porção do espaço apropriável para a vida – apropriada através do corpo – dos sentidos – dos 

passos de seus moradores, é o bairro, é a praça, é a rua [...]”. Contudo, Carlos (2001), aponta que “o 

cidadão não se apropria totalmente da cidade”, assim, suas práticas socioespaciais são limitadas, por 

trajetos e usos geralmente rotineiros, por locais propícios a apropriação através de sentidos e essa 

apropriação geralmente acontece em algumas parcelas da cidade e não totalmente. A cidade perde o 

seu significado historicista em face destes novos processos de urbanização. Os lugares ganham novas 

identidades, incluindo o próprio conceito de lugar, que passa a ter alguma resistência face à sua 

identidade.   
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3. FORTALEZA E O MAR

A partir do século XIX, transformações econômicas no Ceará consolidam sua capital como 

centro econômico do estado. As mudanças de ordem econômica também vieram atreladas a mudanças 

culturais, a elite fortalezense influenciada pela euforia europeia incorpora no seu cotidiano novos 

hábitos. Esses novos costumes colocam o mar em destaque, que até então era visto como algo 

maléfico, misterioso e impuro. A partir dessas mudanças, a elite passa a se apropriar dos espaços 

litorâneos. 

O desenvolvimento das primeiras práticas marítimas no Ceará respondia a demanda de uma 

sociedade de lazer e se justifica na construção da Capital do Sertão, imagem resultante da simbiose 

entre sertão e litoral, nutrida e alimentada pela abertura cultural da sociedade local que descobre as 

zonas de praia, sem perder seu caráter interiorano. (DANTAS, 2002) 

A capital litorâneo-interiorana, segundo Dantas (2002), se desenvolve conservando ligações 

pontuais com a zona de praia. Primeiramente, com uma forte ligação, por meio do porto e com as 

novas necessidades de consumo das classes abastadas das áreas litorâneas para práticas 

terapêuticas, de recreação e de lazer.  

Por volta da década de 1970 a Praia de Iracema, influenciada pelo estilo de vida europeu, se 

fortalece quanto às artes e boemia, com hábitos especificamente noturnos. Também nesta década foi 

construído o calçadão na Avenida Beira-Mar. O calçadão da Praia de Iracema foi construído em 

espaço erodido pelo mar. A partir da construção desse calçadão a zona de praia transforma-se em 

principal ponto de encontro de Fortaleza (DANTAS, 2002). 

As políticas públicas adotadas como a construção de calçadões e dos polos de lazer, durante 

as décadas 1970 e 1980, coloca em cena uma cidade litorâneo-marítima que se alimenta dos fluxos 

turísticos e de lazer. Estas políticas propiciam a predominância dos lugares de consumo sobre os 

lugares de produção, marcada pela extensão das zonas ocupadas pelos calçadões e pela afirmação 

dos centros de lazer na paisagem litorânea (DANTAS, 2002). 

Os espaços públicos litorâneos foram sendo apropriados e esse processo de apropriação, 

como expõe Sorbazo (2013), forma relações que podem ser lidas na horizontalidade, como uma 

metáfora de trajetórias no espaço de pessoas, que no seu dia-a-dia, constroem (e são construídas), 

modifica (e são modificadas) e dão (encontram) sentidos ao (no) espaço. Nesse contexto, a 

apropriação explora a relação com o cotidiano e a construção de identidades e possibilidades.  
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4. OS ESPAÇOS PÚBLICOS DA ORLA DE FORTALEZA

Com o processo de valorização da orla fortalezense, espaços destinados às práticas de lazer, 

com o intuito de atender as novas práticas marítimas modernas, foram implantados. Ocorre à mudança 

de olhar da elite em relação à zona de praia, principalmente na Praia de Iracema, litoral leste de 

Fortaleza. Esta deixa de ser o lugar da contemplação e ganha importância com os banhos de mar, 

além de receber espaços públicos de lazer.  

Com a urbanização das praias de Iracema e do Meireles, políticas públicas possibilitaram a 

construção de hotéis, de pousadas, de restaurantes, de barracas e de estações aquáticas, além de 

loteamentos e arranha-céus. Este processo produziu uma cidade capaz de responder a demanda 

crescente por espaços de lazer e turísticos. 

A partir dos anos 1980, essa nova utilização do espaço foi intensificada, com a instalação de 

variados restaurantes, uma dimensão mais comercial e uma nova dinâmica para a área foi implantada 

se diferenciando do reduto residencial, que predominava na década de 1950. Diferentemente da Praia 

de Iracema, a Avenida Beira-Mar, onde se localizava a praia propriamente dita, servia como ponto de 

encontro das classes abastadas de Fortaleza. Trata-se de lugar dotado de excelentes bares, com 

música regional (principalmente o forró para os turistas) e de ótimos restaurantes, ao longo do 

calçadão. (DANTAS, 2002) 

A praia do Futuro foi à última zona de praia incorporada à zona urbana de Fortaleza. 

Localizava-se em área denominada de Sítio Cocó, na qual predominavam usos tradicionais (COSTA, 

1988)’. Assim, a praia do futuro incorporou-se ao espaço urbano, a partir da zona portuária (Porto do 

Mucuripe), através da população pobre que ali residia, e com as classes abastadas que frequentavam 

a praia do Meireles. 

Novos fluxos são gerados, seja pela população pobre ou pela a elite. Como a construção das 

avenidas Santos Dumont e Zezé Diogo e a implantação de novas linhas de ônibus, as classes menos 

abastadas frequentavam essa zona de praia. Clubes se instalaram em terrenos de marinha e nas 

redondezas as classes abastadas residam em mansões. Já a classe média morava em apartamentos. 

As praias localizadas no bairro Vicente Pinzón até o cruzamento das avenidas Zezé Diogo e Santos 

Dumont são frequentadas pela população de menor poder aquisitivo, já aquelas que estavam após 

este cruzamento atendiam as classes abastada e média.·.  

O modo de produção de espaços de lazer é indicativo de segregação socioespacial. Os 

espaços públicos mesmo sendo possibilitadores e produtos das relações sociais não podem ser 

idealizados como locais de convívio aprofundado da diversidade. Esses espaços possibilitam os 
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encontros casuais se adequando a lógica do sistema, este por sinal é desigual, pois o sistema 

capitalista se fundamenta na desigualdade.  

Para Rolnik (2000), as relações do lazer com a cidade remetem a questões atreladas a 

conceitos antagônicos do uso do solo urbano, do lazer, dos modos de promoção da qualidade de vida, 

do modelo de cidade que estamos construindo e consumindo e que provocam duas posições 

apaixonadas e até extremas. A primeira apresenta uma ideia de lazer como um privilégio de consumo 

real (ou mera possibilidade) de prazer, da cidade e do tempo. Nesta concepção, o espaço urbano fica 

reduzido a um simples local de acesso, tornando-se apenas o suporte para a conexão de pontos, de 

endereços; rotas param se chegar aos locais onde existe o prazer; isso tanto dentro do espaço 

doméstico – televisão, vídeo e vida familiar – como nos espaços do consumo cultural e esportivo. Já a 

segunda vê o lazer encarnado na cidade, estreitando a relação de uns cidadãos com os outros, ou 

seja, um lazer com funções pessoais e sociais, identificando com a dimensão pública da cidade.  

5. A APROPRIAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS LITORÂNEOS EM FORTALEZA

O Estado terá um papel importante no processo de apropriação, pois prepara a vida cotidiana, 

sistematizando os usos daquele espaço. O poder municipal exerce domínio do espaço público, do 

ponto de vista legal. Dessa forma, o espaço público, reflete as tensões do processo de produção do 

espaço urbano e os conflitos de interesses. A partir disso, observamos o Estado e a população atuando 

como agentes fundamentais desse processo de apropriação. Um a partir do momento que produz 

transformações no espaço e organiza suas formas de uso, e o outro quando através das mudanças 

usufrui desse espaço trazendo-o para seu cotidiano e, assim, construindo uma relação de 

pertencimento. 

Os espaços públicos em Fortaleza são marcados pela diversidade e heterogeneidade, 

principalmente os localizados no litoral. Nestas áreas, encontramos bairros de elites, com condomínios 

de luxo verticalizados e favelas, ocupando dunas, mangues, ou seja, áreas de risco social e ambiental. 

O lazer e suas práticas atuaram como meio para que cada cidadão construísse uma nova identificação 

com aquele espaço litorâneo. As práticas marítimas modernas, que inicialmente consistiam nos banhos 

de mar e caminhadas na praia com tempo tiveram novos usos sendo agregados fortalecendo esses 

novos laços com a orla. 

O cidadão vê e/ou percebe a cidade por meio do seu local de convivência diária ou a partir 

dos seus trajetos entre casa, trabalho e espaços de lazer, apesar da preponderância de alguns locais 

(LOBODA, 2009).  Os espaços de lazer são lugares de manifestações culturais, práticas esportivas, 

criativas, lúdicas e de descanso, nas esferas públicas e privadas. Assim, os espaços públicos de lazer 
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são da coletividade indistintamente. Em tese, dizem-se lócus da prática democrática do descanso, da 

reposição de forças laborais, desenvolvimento cultural e diversão. Entretanto, transformam-se em 

espaços de consumo, privatizados por interesses individuais ou de determinada minoria, endossados 

pelo Estado, como acontece em orlas marítimas onde os empreendimentos de lazer, na instalação, 

desagregam comunidades, como no litoral do Ceará (CORIOLANO e PARENTE, 2011). 

 Os espaços destinados ao lazer se tornam cada vez mais escassos. Dessa forma, os espaços 

de lazer acabam tomando outros rumos, pois atualmente, o lazer não pode ser colocado como 

antônimo do trabalho, hoje o lazer está ligado a mercadorias, sejam elas culturais, turísticas ou de 

prazer, quando se transformam em espaços de consumo pela sociedade. Segundo Sassen (2000) há 

muito tempo a cidade deixou de ser basicamente um espaço público, neutro, sem querer chamar a 

atenção. A própria cidade é um produto a ser vendido para o desenvolvimento de atividades lucrativas. 

Portanto, o lazer passa a ser vislumbrado por grandes investidores como uma mercadoria. Dessa 

forma, Marcellino (2002) aponta que o poder municipal precisa entender a importância dos espaços 

urbanos de lazer, antes que empresas os transformem em produtos acessíveis somente a classes 

sociais mais altas. 

6. O PROJETO VILA DO MAR

A ordenação do território resulta de um processo histórico, considerando que a sociedade 

constrói seu território de acordo com suas necessidades, equivalendo a dizer, que na medida em que a 

história do homem muda, os conteúdos dos territórios se alteram, ou seja, o território, enquanto 

materialidade espacial é estática, mas, seu conteúdo é dinâmico e intencional, transformando-se de 

acordo com as demandas sociais, econômicas, culturais e políticas de determinado tempo (CUNHA e 

SILVA, 2011).  

No litoral oeste de Fortaleza, a área que compreende o Grande Pirambú, formado pelos 

bairros Barra do Ceará, Cristo Redentor e Pirambú, passa por um processo de reordenamento e 

requalificação com a implantação de vários projetos, dentre eles o mais recente denominado Vila do 

Mar. O Vila do Mar consiste em um projeto de urbanização e requalificação de 5,5 quilômetros da costa 

oeste de Fortaleza (Mapa 1). O projeto foi aprovado em 2005 no Orçamento Participativo (OP), no qual 

foram liberados R$ 184,2 milhões do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e do Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse Social em parceria com o Governo do Estado.  

Na sua composição o Projeto conta com equipamentos e espaços de lazer, com o intuito de 

garantir atividades esportivas e ambientes de convivência, de cultura e arte. Segundo o Relatório de 
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Impacto do Meio Ambiente – RIMA, o projeto do Vila do Mar conta com os seguintes equipamentos: 

Quadra Poliesportiva, Calçadão, Ciclovia, Áreas de Convivência, Parquinho Infantil, Campo de Futebol 

de Areia, Barracas de Praia, Mirante, Centro de Artes e Praça. Porém, partes desses equipamentos 

não foram construídos. Em 2012 foram entregues a população, apenas uma Quadra Poliesportiva, um 

Calçadão, uma Ciclovia, Áreas de Convivência, Parquinhos Infantis, Campos de Futebol de Areia, 

Barracas de Praia e um Mirante.  

Mapa 1: Localização do Vila do Mar. 

Fonte: Silva (2014). 

A população mais pobre ocupa as áreas periféricas sendo privada de equipamentos 

específicos e dos espaços de lazer, dessa forma, muitos não possuem condições mínimas de lazer, 

acarretando uma diminuição de práticas populares como o futebol de várzea, áreas de convivência, 

etc. Além de um distanciamento da cultura da região. Portanto, projetos de requalificação e 

urbanização como a Vila do Mar são medidas que podem proporcionar a essas comunidades uma 

reintegração com as práticas de lazer. 

As atividades de lazer que sempre permearam esses espaços, antes não apresentavam 

equipamentos adequados. Popularizar as atividades de lazer é uma forma de fazer o mesmo com o 

espaço. A construção de equipamentos possui a função de atrair atividades, assim, para essa ação ser 

consolidada é necessário um espaço disponível. 

Ao longo dos 2,5 km de calçadão construídos temos uma ciclovia que segue toda a sua 

extensão, além disso, no início do calçadão, no bairro Barra do Ceará, encontramos barracas de praia 
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padronizadas, que são utilizadas pelos banhistas como também por pessoas que estão no local 

praticando algum esporte, ou simplesmente aproveitando o fim de tarde.  Podemos observar que o uso 

dos equipamentos de lazer passa por adaptações e novos usos, pela população, pois diferente do que 

foi planejado para aquele espaço ele vai se adequando as necessidades de seus usuários. 

Esses espaços são usados principalmente pelos moradores que residem na frente do 

calçadão, assim como expõe Sobarzo (2006), apropriação desses espaços proporciona a construção 

do lugar, identidade e reconhecimento, considerados como momentos de criação e movimento..  

A apropriação efetua-se pela forma dos espaços públicos, conduzida pelos seus 

componentes. Cada pessoa encontra entre os diferentes objetos e ações, uma configuração que lhe 

confere uma identidade, um gosto particular, que vai fazer com que se aproprie do espaço. É nesse 

momento que o espaço se torna num lugar, único e intransponível, porque têm um valor identitário, tem 

uma estrutura organizacional e social. (NARCISO, 2008) 

7. A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE LAZER NO VILA DO MAR

Com o intuito de analisar e identificar a utilização dos equipamentos e espaços de lazer do Vila 

do Mar foram realizados seguintes procedimentos: primeiramente uma revisão bibliográfica a respeito 

da temática do lazer na produção do espaço urbano; no segundo momento foram realizadas 

observações estruturadas com o preenchimento de formulários, com o objetivo de descrever as 

condições estruturais dos equipamentos e do seu entorno; no terceiro momento foram aplicados 30 

questionários, no qual as questões tinham como objetivo auxiliar na identificação do perfil dos usuários, 

como, a faixa etária, as formas de acesso à área, a frequência do uso, a satisfação e relação de 

pertencimento com aquele espaço e a origem desses usuários.. 

Quando se pergunta às pessoas qual a importância do lazer nas suas vidas, a resposta fica 

entre sétimo a décimo lugar numa escala de prioridade. Isso se deve a pouca “ressonância social do 

lazer”, ainda não visto como um direito social, e também à hierarquia de necessidades. Mas, quando se 

convive diretamente com as pessoas pode-se ver claramente a importância do lazer como busca de 

significado para as suas vidas. (MARCELLINO, 2007). 

Ao longo dos 2,5 km de calçadão construído temos uma ciclovia que segue toda a sua 

extensão, além disso, no início do calçadão, no bairro Barra do Ceará, encontramos barracas de praia 

padronizadas, que são utilizadas pelos banhistas como também por pessoas que estão no local 

praticando algum esporte, ou simplesmente aproveitando o fim de tarde. Podemos observar que o uso 

dos equipamentos de lazer passa por adaptações e novos usos, pela população, pois diferente do que 

foi planejado para aquele espaço ele vai se adequando as necessidades de seus usuários.  
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Outros equipamentos observados foram áreas de convivência, que consistem em bancos 

dispostos no meio do calçadão, parquinhos infantis e o Mirante Rosa dos ventos. Esses espaços são 

usados principalmente pelos moradores que residem na frente do calçadão, assim como expõem 

Sobarzo (2006), apropriação desses espaços proporciona a construção do lugar, identidade e 

reconhecimento, considerados como momentos de criação. Deixar de lado a espera e criar a 

esperança, avançando na procura de novos caminhos para a mudança.  

Durante a visita de observação realizada no trabalho de campo foi constado que em um ano e 

meio, após sua inauguração os equipamentos já apresentam problemas como depredações, pichações 

e desgaste dos materiais. Outro ponto analisado foi o despreparo de alguns equipamentos para a 

realização de determinadas atividades, como por exemplo, uma quadra poliesportiva, que não 

apresenta nenhuma forma de contenção que evite a saída da bola tanto em direção à praia, como em 

direção à rua. 

No levantamento realizado através dos questionários observamos, que das 30 pessoas, que 

usufruíam dos espaços de lazer do Vila do Mar, 26 residem no bairro Barra do Ceará. A frequência de 

uso dos espaços é diária, devido à proximidade a população não utiliza de meios de transporte para ter 

acesso os equipamentos. Além disso, as pessoas foram questionadas sobre possíveis melhorias que 

esses espaços de lazer poderiam receber, as respostas foram unanimes, sobre o desejo de mais 

equipamentos esportivos, como por exemplo, as “academias populares”, que a prefeitura já 

disponibiliza em outros espaços da cidade. 

A apropriação efetua-se pela forma dos espaços públicos, conduzida pelos seus componentes. 

Cada pessoa encontra entre os diferentes objetos e ações, uma configuração que lhe confere uma 

identidade, um gosto particular, que vai fazer com que se aproprie do espaço. É nesse momento que o 

espaço se torna num lugar, único e intransponível, porque têm um valor identitário, tem uma estrutura 

organizacional e social. (NARCISO, 2008) 

Dessa forma, podemos observar como a dinâmica dessa população foi alterada com a 

chegada desse projeto, pois antes consistia de uma área que não possuía infraestrutura, as moradias 

eram desordenadas e a população não contava com espaços destinados ao lazer. Agora, com esses 

espaços de lazer o processo de apropriação foi intensificado e a relação de identidade fortalecida, 

assim o lazer será caracterizado pelo tipo de relação verificada entre sujeito e a experiência vivida, 

basicamente a satisfação provocada pela atividade. Ele influência e é influenciado por outras áreas de 

atuação, numa relação dinâmica. (MARCELLINO, 2002). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cidade de Fortaleza, desde o fim do século XIX sofre diversas transformações. Nesse 

período recebeu investimentos estrangeiros, bondes, iluminação elétrica, etc. Essas mudanças 

ocorridas estabelecem a cidade as novas sociabilidades e também novos tempos para que os 

moradores usufruam da cidade. Dentro desse mesmo processo, vemos surgir os locais indicados para 

as práticas de lazer, os cafés, os cinemas, as praças, os clubes, os bares, as pensões alegres, dentre 

outros. Esses locais refletem a sociabilidade, pois são frequentados pelos mais diversos extratos 

sociais. 

Dentro de um curto espaço de tempo ocorreram várias mudanças sociais e no próprio espaço 

físico da cidade de Fortaleza (novos prédios, praças, ruas). Aos poucos as ofertas de diversões, lazer e 

de uso dos tempos livres cresciam. O público para usufruir desses tempos livres também crescia. 

Principalmente com a formação dessa burguesia e de uma camada média que tinha muito mais tempo 

e também muito mais recursos para usufruir de diversão do que os trabalhadores mais pobres. A 

consequência desse processo é que as camadas mais altas da sociedade buscavam uma constante 

diferenciação dos populares. O espaço dos lazeres e das diversões foi um dos campos que serviram 

de embate para essa busca de distinção almejada pelas elites. (PORTO, 2013) 

Todavia, as camadas populares também se apropriaram de espaços da orla Fortalezense, 

muito embora a falta de estrutura na porção oeste fosse gritante. A implantação do Projeto do Vila do 

Mar, com o objetivo de estruturar o espaço que compreende a porção oeste da orla, teve uma grande 

aceitação dos populares e a frequente utilização dos espaços e equipamentos, esses, dão forma e 

passam a construir esses novos territórios. 

Na avenida litorânea construída ao longo do calçadão do Vila do Mar podemos observar que 

a reestruturação não adentrou as ruas transversais, algumas são ruas, becos e vielas, que continuam 

sem saneamento e no trecho o que ainda está em andamento as residenciais despejam lixo nas ruas e 

na praia. 

Além disso, o Vila do Mar influenciou diretamente projetos sociais. Uma escolinha de surf foi 

criada na área e atende crianças e adolescentes, oferecendo cursos e oficinas ministrados pela 

comunidade católica Shalom existente na área. 

A análise dos bairros que compreendem o projeto Vila do Mar demonstra como o crescimento 

populacional nas cidades, não é acompanhado pelo desenvolvimento na infraestrutura, o que acarreta 

uma relação heterogênea entre lazer e espaço urbano. Esse descompasso no desenvolvimento da 

infraestrutura proporciona que a ocupação do solo se desenvolva de maneira diferenciada, no qual as 

classes com maior poder aquisitivo são beneficiadas, enquanto a população menos abastada, que se 
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estabelecem nas periferias, sofrem pela precariedade da infraestrutura. Além disso, esses espaços 

podem ser considerados espaços políticos, que se alteram de acordo com interesses diversos. 

Com a implantação do Projeto, uma nova dinâmica passa a fazer parte da população, pois 

antes consistia de uma área que não possuía estrutura, as moradias eram desordenadas e a 

população não contava com espaços destinados ao lazer. Agora, com esses espaços de lazer o 

processo de apropriação foi intensificado e a relação de identidade fortalecida, assim o lazer será 

caracterizado pelo tipo de relação verificada entre sujeito e a experiência vivida, basicamente a 

satisfação provocada pela atividade.  
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 LOTEAMENTO FECHADO COMO “LUGAR DE CONSUMO” 

LOT CLOSED AS "PLACE OF CONSUMPTION" 

RESUMO 

Esta pesquisa teve como objetivo discutir a cidade a partir da expansão e espacialização dos loteamentos fechados em 
Teresina, Piauí, indicando de forma seminal os discursos publicitários dos empreendimentos imobiliários. Foi realizada a 
identificação dos loteamentos fechados existentes no perímetro urbano e uma pesquisa em informes publicitários presentes 

em jornais, panfletos, sites das imobiliárias e nos vídeos publicados na internet identificando as palavras, frases, ilustrações 
e imagens utilizadas como marketing para atrair os consumidores desse novo produto imobiliário. Percebeu-se que são 
utilizadas estratégias visuais e escritas que induzem os futuros consumidores dos loteamentos fechados a buscarem de 
forma mais concentrada a zona Leste da cidade, fato que pode gerar mudanças na paisagem urbana, bem como novos 

desafios à gestão pública municipal.   
Palavras-chave: Cidade. Loteamentos fechados. Produto imobiliário. Discurso publicitário. 

1. INTRODUÇÃO

No espaço urbano estão concentradas áreas construídas para suprirem as necessidades 

básicas do contingente humano. Elas crescem à medida que as cidades se desenvolvem para 

acompanhar o incremento da população urbana e a demanda por moradia. Por isso, as cidades devem 

traduzir os desejos que os habitantes almejam, como moradia, saúde, educação, trabalho, segurança e 

lazer favorecendo a permanência de forma saudável nestes espaços, mas o que se constata é a 

presença de casas em lugares inadequados, onde há a ausência do Poder Público.  Carlos (2007) 

relata que a cidade é um espaço organizado necessário para a sobrevivência de pessoas num lugar 

que sofre influência de acordo com a necessidade. 

As dimensões econômicas, sociais, culturais e espaciais na cidade configuram a organização 

espacial do tecido urbano, originando o processo de expansão, concentrando diversidades de uso 

(comerciais, administrativas, serviços, residenciais e lazer). Para Villaça (2001), a origem da nova 

centralidade urbana está associada à locomoção das pessoas que buscam controlar o tempo de 

deslocamento, que surge a partir da necessidade de disputa dos indivíduos pelo controle do tempo e 

da energia gastos nos deslocamentos humanos. A configuração de novas centralidades aponta para o 

grau de importância territorial e poder de polarização e de atratividade, de pessoas, inves timentos e 
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serviços, relacionando-se a especulação e a ideia de apropriação de “lugares vantajosos” ou “amenos” 

(ANDRADE; RIBEIRO; SILVEIRA, 2009). 

O impulso das atividades econômicas por meio do crescimento do comércio atend e aos 

novos padrões de consumo, favorece a fragmentação urbana, em que bairros se tornam subcentros, 

que suprem as necessidades da população residente e, consequentemente, incentiva a ocupação 

planejada de áreas antes caracterizadas como vazios urbanos por indústrias, comércios, institu ições 

públicas de ensino, educação, como também o loteamento de glebas para a moradia.  

Os loteamentos fechados têm sua implantação planejada atribuindo, assim, uma imagem de 

sustentabilidade, que agrega valor a essa condição, quando associada às áreas verdes, aos parques e 

às áreas de preservação existentes próximas aos empreendimentos, e os moradores tentam resgatar a 

sociabilidade e o contato com os vizinhos, a tranquilidade e a melhor qualidade de vida (ARANTES, 

2009; TAVARES, 2009; SPOSITO, 2003). 

A existência de escassez cada vez maior de terrenos para moradia, trabalho e 

entretenimento, é o fator que causa uma valorização crescente no mercado imobiliário. Outros fatores 

que causam a especulação é o crescimento acelerado da economia, crescimento do cré dito e redução 

da taxa de juros, incentivos fiscais, subsídios governamentais entre outros.  

Santos e Chaves (2009) resaltam que a especulação imobiliária é a responsável pelos vazios 

urbanos nas cidades, em que a retenção de terrenos com intuito de valorização faz com que novas 

áreas surjam sem o mínimo de infraestrutura, favorecendo a expansão urbana com a especulação 

imobiliária tendo papel fundamental. As possibilidades de valorização dos terrenos ocorrem quando os 

investidores compram terrenos, assegurando a sua posse para depois disporem mediante valorização. 

Para Barbosa e Costa (2011, p. 54), os vazios urbanos “são uma necessidade de acumulação do setor 

imobiliário. [...] são depositários de valor e se inserem no quadro geral de produção da cidade, 

cumprindo um papel na realização da reprodução capitalista”. 

O poder público é quem define as diretrizes da cidade, por meio de planos diretores, que 

definem o zoneamento e as normas de uso e ocupação. O solo urbano é uma mercadoria indestrutível 

e não necessita de alguma manutenção para se valorizar já que deriva das externalidades, como 

alteração do zoneamento, instalação de infraestruturas, melhoria de serviços urbanos entre outros 

(HARVEY, 1980). 

O objetivo deste trabalho, além da discussão conceitual feita anteriormente será o de discutir 

sobre o processo de expansão e espacialização dos loteamentos fechados em Teresina, inserindo de 

forma seminal uma reflexão sobre os usos publicitários empregados pelos incorporadores imobiliários. 

As técnicas empregadas na identificação dos loteamentos fechados existentes no perímetro urbano 

sustentou-se em uma busca em revistas de imóveis, em informes publicitários das 
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construtoras/incorporadoras em jornais, panfletos, sites das imobiliárias e nos vídeos publicados na 

internet identificando as palavras, frases, ilustrações e imagens utilizadas como marketing para atrair 

os consumidores desse novo produto imobiliário. 

2. A GÊNESE DOS LOTEAMENTOS FECHADOS

A origem histórica dos loteamentos fechados está associada nas cidades muradas na Idade 

Média que tinham a finalidade de proteção dos grupos residentes e não de instituir barreiras físicas 

entre os mesmos, tornando-se as primeiras comunidades fechadas. Viver cercado por muros, visando 

proteção é uma ideia que remonta às cidades medievais, visando proporcionar segurança para as 

pessoas contra perigos exteriores e impedir a entrada de inimigos (Le Goff, 1992; Raposo, 2008; Marx, 

1980). Com o passar dos anos, segundo Cruz (2003), as cidades fortificadas passaram a ter um caráter 

social através da segregação de grupos sociais. 

Atualmente, este modelo de moradia cercada está presente nos loteamentos fechados que se 

tornaram um empreendimento imobiliário direcionado a uma população de poder de consumo 

proporcionando a segregação socioeconômica e espacial nas cidades.  

Na literatura há algumas nomenclaturas utilizadas na sociedade moderna para os 

loteamentos fechados (Quadro 1). 

QUADRO 1 - Nomenclaturas utilizadas para definição de loteamento fechado na sociedade moderna 

AUTORES NOMECLATURA DEFINIÇÂO 

O’Neill (1986) Condomínios 

exclusivos 

Um conjunto de habitações quer constituído de prédios 

altos, multifamiliares, quer residências unifamiliares, 
isoladas por muros ou cercas da área imediatamente 

em torno, possuindo policiamento próprio, 
equipamentos de lazer, algumas possuindo ainda 
outros serviços.  

Caldeira (2003) 
Enclaves 

fortificados 

Propriedade privada para uso coletivo fisicamente 

demarcado e isolados por muros, grades, espaços 
vazios e detalhes arquitetônicos, autônomos, 
independentes do seu entorno, que podem ser 

situados praticamente em qualquer lugar.  

Medeiros; Valadão 

Júnior; Ferreira 
(2008) 

Guetos de 

alto luxo 

Espaço social em que a atualização humana ocorre 
por intermédio do convívio com pessoas de mesma 
classe social, mesma capacidade de consumo, renda e 

que possuem as mesmas inquietações em relação à 
segurança, à qualidade de vida, á infraestrutura e à 

privacidade. 
Fonte: O’Neill (1986, p. 67);  Caldeira (2003, p. 258-259); Medeiros; Valadão Júnior; Ferreira (2008, p. 4). 
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De acordo com os autores Barcellos e Mammarella (2007) e Caldeira (2003), esses 

empreendimentos apresentam vantagens em relação a outras áreas urbanas como segurança, 

amenidades sociais e naturais e valorização do solo. Como impactos negativos têm-se, entre outros, a 

segregação e exclusão socioespacial, privatização do espaço público, fragmentação e segmentação do 

tecido urbano, além do enfraquecimento do poder público, em função da privatização dos  serviços 

públicos. 

O medo, a violência e a falta de segurança são os principais motivos que levam a escolha por 

esse tipo de moradia caracterizada pelos muros altos e segurança própria (LEVY, 2010; LOPES; 

MONTEIRO, 2009; UEDA, 2005; CALDEIRA, 2003; BLAKELY; SNYDER, 1997). A segurança privada 

presente nos loteamentos é um dos principais motivos para a escolha desses empreendimentos, e são 

colocados nas campanhas publicitárias de todos os anúncios. 

No Brasil, os loteamentos fechados surgiram na década de 1970 nos municípios adjacentes 

de São Paulo, os quais se tornaram nessa década, consolidados para a classe alta. Nas décadas de 

1980 e 1990, os empreendedores agiram como planejadores urbanos privados, evidenciando a 

expansão das áreas periféricas (CALDEIRA, 2003; O’NEILL, 1986). A partir de uma pesquisa sobre a 

satisfação dos moradores do condomínio Alphaville, em São Paulo,  os pesquisadores Carvalho, 

George e Anthony (1997) evidenciaram como razões preponderantes para residirem no referido 

condomínio, a proteção e segurança sendo seguido pela aparência, qualidade da habitação e 

manutenção. Quanto à localização, detectou como favorabilidade a proximidade, vida comunitária e 

interação com os vizinhos. 

Dessa forma, Rodrigues (2013, p. 149) ressalta que a realidade desse processo – 

loteamentos murados – é gerador de uma segregação socioespacial “definida pela propriedade na qual 

se inclui a mercadoria segurança, que define um valor de troca para aqueles que podem pagar, 

anulando o valor de uso e impondo mudanças no mundo da vida cotidiana”.  Ressalta -se nessa 

reflexão de Rodrigues (2013) que a mesma adota a expressão loteamento murado ao invés de 

loteamento fechado. Aqui será utilizado para discussão a manute nção da expressão loteamento 

fechado.  

Caldeira (2003) comenta, ainda, que esses empreendimentos imobiliários passaram por 

mudanças no decorrer dos anos, na medida em que as residências individuais perderam mercado para 

às residências coletivas. Ressalta-se que em São Paulo, os prédios de apartamentos foram associados 

a cortiços e, por isso foram sendo desvalorizados. Em função dessa configuração, as casas passaram 

a representar uma residência digna de status. Para Rodrigues (2013, p. 131) “os promotores 

imobiliários divulgam a ideia de que a violência e a incivilidade estão extramuros. Legitimam a 
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edificação de enclaves com o argumento de que os cidadãos, os que podem pagar, podem se sentir 

seguros. Trazem a ideia que são os promotores não apenas do imobiliário, mas da segurança”.  

No loteamento fechado há um parcelamento do solo, onde uma associação de moradores 

assume a administração das vias internas do loteamento. Exprime ainda, o acesso restrito de pessoas 

aos espaços públicos, o que fere a Lei nº 6.766/79. Por isso, Souza (2003), realça a ausência da figura 

jurídica do loteamento fechado devido à restrição do acesso aos moradores.  Em Teresina, a lei 

complementar 3.561/2006 dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e contempla no capítulo XII o 

parcelamento para condomínios e loteamentos fechados, onde define:  

§1º Parcelamento para condomínio é aquele destinado à implantação de
edificações, assentadas em um ou mais lotes, dispondo de espaços de uso comum, 
caracterizado como bens em condomínio. 
§2º Parcelamento para implantação de loteamentos fechados é aquele consequente
de permissão do poder público, de fechamento de quadras de parcelamentos 
tradicionais (TERESINA, 2006, Art. 83).  

Sarmento Filho (2012) explica que loteamento fechado é um termo utilizado para diferenciar o 

parcelamento previsto na legislação, já que as vias de circulação que cortam o empreendimento são 

destinadas exclusivamente para os proprietários dos lotes. Por ser um empreendimento planejado, o 

mercado visualiza o potencial dessas áreas para atraírem o mercado consumidor. Para Hermann e 

Haddad (2005), a escolha de moradia engloba o que existe dentro do loteamento fechado e a 

interferência da vizinhança do entorno na qualidade do imóvel o que afeta no valor de locação. 

Ademais, acrescenta-se que após a construção dos empreendimentos, são criadas áreas para valorizar 

o entorno, favorecendo assim o surgimento dos “novos produtos imobiliários”. Rodrigues (2013) afirma

que as formas de loteamentos fechados são ilegais, em virtude do fechamento de espaços públicos 

pelo setor privado, ocorrendo assim, uma apropriação privada de áreas públicas.  

Compreende-se que esses empreendimentos representam uma forma de separação  do 

desejável para a moradia (segurança, equipamentos e serviços com qualidade) do não desejável 

(insegurança, medo, falta de infraestrutura e gestão municipal ineficiente). Dessa forma, entende-se 

que a aquisição de morar em um loteamento fechado  proporciona às pessoas com poder aquisitivo 

elevado, pode escolher onde morar e consequentemente conviver com pessoas da mesma classe 

social (homogeneidade socioeconômica). Assim, como afirma Rodrigues (2013, p. 156) os loteamentos 

“trazem muitas vantagens e ao mesmo tempo desvantagens para a cidade e para o poder público 

municipal, na medida em que oneram os cofres públicos, responsáveis pela manutenção dos espaços 

de circulação e áreas livres, não entregues à cidade”.  

Dessa forma, os loteamentos são geradores de uma segregação socioespacial na cidade. 

Assim, como atesta Rodrigues (2013) essa “nova forma de morar” caracteriza-se por os promotores 
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imobiliários utilizarem esse processo como valor de troca, sustentado na propriedade privada e na 

mercadoria segurança, gerando uma forte desigualdade socioespacial, construindo uma cidade 

segmentada e fragmentada. 

3. VALORIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL

Teresina, capital do Piauí, possui população de 814.230 habitantes, com superfície total de 

1.391,974 km2 (IBGE, 2010). A cidade é banhada por dois rios Parnaíba e Poti e está dividida em 

quatro zonas administrativas: Centro/Norte, Sul, Leste e Sudeste .  

No espaço urbano há espaços que favorecem lugares de consumo onde são oferecidos 

produtos para moradia, como os loteamentos fechados situados, geralmente, em bairros ou zonas das 

cidades valorizadas e com grandes espaços vazios disponíveis. Atualmente há 13 loteamentos 

fechados em Teresina que começaram a ser implantados no início da década de 1990 (Quadro 1). 

Esses empreendimentos também favorecem o surgimento dos condomínios horizontais fechados no 

final da década de 1997, totalizando hoje 59 condomínios de casas padronizadas.   

Quadro 1- Levantamento dos loteamentos fechados existente em Teresina, Piauí. 

Loteamentos Zona Ano Nº lotes 

Mansão dos Morros Leste 1991 107 

Kennedy Park Leste 1999 68 

Terra dos Pássaros Leste 2004 125 

Aldebaran Ville Leste 2006 500 

Fazenda Real Teresina - 2006 ± 800 

Mirante do Lago Leste 2007 97 

Alphaville Teresina I Sudeste 2010 757 

Terras Alphaville Teresina Leste 2012 1.075 

Teresópolis Sudeste 2012 26 

Bella Codipi Norte 2013 176 

Verana Teresina Leste 2014 305 

Aldebaran Leste Leste 2015 670 

Alphaville Teresina II Leste 2016 489 
Fonte: Pesquisa direta (2016) 

Em Teresina, a maioria dos loteamentos está situada na zona Leste, uma área bastante 

valorizada e considerada “área nobre” da cidade que já possuía infraestrutura e serviços, tornando-se 

um “lugar para consumo”. O loteamento Condomínio Fazenda Real Residence, situado a 17 km do 

centro de Teresina, com a Lei Complementar nº 4.281/2012 criou o Núcleo Urbano Fazenda Real 

pertencente à zona urbana como Zona Residencial 2 (ZR2), de baixa densidade com lotes de médio 

porte (TERESINA, 2012).  
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Ao optar em morar em um loteamento fechado, recebe-se o terreno demarcado, sem 

edificação, servido por sistema viário, obras de infraestrutura básica (redes de água, luz, drenagem e 

esgoto) e área de lazer. Segundo Pádua (2015, p. 146), os lugares onde os empreendimentos 

imobiliários estão presentes “[...] passam a ser consumidos e se transformam em espaços de consumo. 

[...] que envolve, inclusive, recursos públicos na produção do lugar, na instalação de infraestrutura para 

suportar seu consequente adensamento [...]”.   

Os loteamentos Mansão dos Morros e Kennedy Park oferecem o básico, como guarita e um 

salão para festas e o acesso dentro dos loteamentos não são pavimentados e uma área verde 

significativa e o comprador do lote pode murar seu lote (Figura 1). 

Figura 1 – Loteamentos Mansões dos Morros (A, B) e Kennedy Park (C, D) 
Fonte: Castro (2016). Organização: Vieira (2016) 

Os demais loteamentos estão localizados em áreas mais afastadas do centro urbano, que se 

explica pela disponibilidade de espaços vazios favorecendo a expansão de empreendimentos 

imobiliários e melhorias na infraestrutura da região (SILVA; LOPES; MONTEIRO, 2015). Como 

exemplo o Condomínio Aldebaran Ville cujo lançamento induziu a duplicação da Avenida Kennedy que 
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dá acesso ao loteamento, que valorizou e incentivou a implantação de centros comerciais, hospitais, 

clínicas, instituições de ensinos e de casas noturnas na região.  

Para Barbosa e Costa (2011, p. 50), o marketing relaciona os loteamentos a “um novo estilo 

de vida, valores, desejos e necessidades dos seus potenciais consumidores”. O planejamento desses 

empreendimentos em Teresina também é abordado nos anúncios e estão correlacionados com o 

conforto, a natureza, o lazer e a tranquilidade (Verana Teresina); a qualidade de vida, a segurança, a 

comodidade e o verde (Bella Codipi); a segurança, a tranquilidade e a felicidade (Terras Alphaville 

Teresina); o viver bem (Alphaville Teresina I); a segurança, a liberdade, a natureza preservada, o 

conforto e o viver bem (Terra dos Pássaros); a localização, a temperatura amena, o lago e o lazer 

(Aldebaran Ville); a localização e um sonho de viver (Aldebaran Leste).  

Alves (2009, p. 50) afirma que, “por meio da publicidade, o produto ganha um nome, uma 

marca, uma ‘embalagem conceitual’, que o distingue dos demais e também o relaciona com os demais, 

produtos e seres”. No caso dos loteamentos fechados, a escolha do nome para determinado 

empreendimento imobiliário já faz parte do processo do marketing publicitário, que pretende associá-lo 

a uma imagem ou conceito (Quadro 2). 

Quadro 2 – Discursos apresentados nos anúncios publicitários dos loteamentos fechados. 

Atributos Loteamentos Publicidade 

Segurança 

Bella Codipi Toda a liberdade de um condomínio fechado. 

Aldebaran Ville Muito mais seguro do que você imagina. 

Terras Alphaville Teresina Encontre a segurança e a tranquilidade que você 

procura para ser mais feliz. 

Aldebaran Leste Mais segurança. 

Verana Teresina É hora de viver com mais liberdade. 

Área verde 
 e lazer 

Terra dos Pássaros 
Área verde com árvores, pássaros e riacho. 
Segurança e tranquilidade, lazer completo. O lugar 

ideal para seus filhos crescerem. 

Terras Alphaville Teresina Muito mais verde para sua família. 

Alphaville Teresina Tem 348.000 m² de verde e cenários diferenciados, 
com uma pista de caminhada e a Praça da Criança. 

Aldebaran Ville Você vai viver agora em outro clima, 5 graus mais frio, 
muito mais seguro. 

Moradia Aldebaran Ville Uma casa que cabe no seu sonho! 

Terra dos Pássaros Para você casa, para seus filhos asas. 

Localização Aldebaran Leste O seu sonho na Zona Leste está pronto. 

Bella Codipi O primeiro condomínio fechado da zona norte. 

Fonte: Pesquisa direta 

Os empreendimentos imobiliários utilizam do simbolismo da natureza, relacionando o verde a 

mais um produto veiculado no marketing, sendo que poucos conseguem realmente conservar a 

vegetação nativa. Em Teresina os loteamentos Mansão dos Morros, Kennedy Park  e Teresópolis 

conseguem manter o verde que tanto é divulgado como atrativo no marketing imobiliário (Figura 2).  
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Figura 2 - Loteamentos Mansão dos Morros (A) e Teresópolis (B) 
Fonte: Imagens Google Hearth (2017). Organização: Vieira (2017) 

Os loteamentos fechados implantados possuem grandes extensões, sendo que em sua 

maioria desmatam a área para poder iniciar a construção dos mesmos. Em Teresina, houve a 

supressão da vegetação para a construção dos loteamentos fechados, como Aldebaran Ville, 

Aldenaran Leste, Mirante do Lago, Alphaville Teresina I e II, Terras Alphaville Teresina e Verana 

Teresina (Figura 3). 
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Figura 3 – Localização do Terras Alphaville Teresina antes da implantação em 2011 (A) e em 2016 (B), e dos loteamentos 

Alebaran Ville e Verona Teresina em 2005 (C) e em 2016 (D) 
Fonte: Imagens Google Hearth (2017). Organização: Vieira (2017). 

Em Teresina estão presentes empreendimentos oriundos em outros estados brasileiros, 

como o Fazenda Real, Aldebaran, Alphaville e Verana. A expansão e valorização desses 

empreendimentos reflete a aceitação na forma de morar em locais cercado e com uma infraestrutura 

que contempla desde quadras esportivas, lagos, academias fitness e até helioponto. Para Souza 

(2009), as classes média e alta estão migrando para regiões periféricas dos centros urbanos, 

escolhendo morar em residenciais fechados como medida de segurança. Esse fenômeno está 

promovendo mudança de paisagem nas grandes e médias cidades brasileiras, co m bairros murados de 

acesso restrito nas regiões mais afastadas do centro.  

4. CONCLUSÕES

A referida pesquisa buscou revelar uma cidade marcada por essa “nova forma de morar”: os 

loteamentos fechados em Teresina. Evidenciou-se que é necessário aprofundar as reflexões sobre os 

loteamentos fechados como um processo gerador de segregação socioespacial e concentrado em sua 
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grande maioria na zona Leste de Teresina, realidade esta que aumenta as desigualdades 

socioespaciais impondo desafios à cidade.  

É assim, também, que se revela uma fração da cidade conduzida pelas ações dos 

incorporadores imobiliários que alimentam o discurso da segurança e do verde  através de ações 

publicitárias e induzem uma parte da população solvável ao desejo de obter uma “moradia” segura e 

com “liberdade”. Esse tipo de moradia revela uma “cidade partida e fragmentada”, alimentada pelo 

discurso da segurança e de uma vida “nova” com “liberdade e realizações”.  

No entanto, as reflexões aqui elencadas merecem ser ancoradas em outras dimensões 

referentes ao urbano. Cabe, inserir uma preocupação sobre a dimensão ambiental em relação aos 

impactos gerados na construção dos empreendimentos, dos loteamentos e, em especial, sobre a 

condução dos processos de licenciamento ambiental, para que a cidade se transforme aliada a uma 

preocupação ambiental por parte, principalmente, da gestão pública municipal. Uma outra dimensão é  

em relação ao plano diretor e à legislação urbana que são portadores de uma importância ímpar para 

que ocorra uma adequação dos empreendimentos imobiliários à legislação urbana comprometida não 

só com a cidade do “presente”, mas que garantia de forma sustentável uma cidade do “futuro”. O 

debate e a reflexão estão postos e abertos para novas reflexões.    
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MÍDIA, CONSUMO E INFÂNCIA: UM ESTUDO 

SOBRE A INFLUÊNCIA DA YOUTUBER MIRIM 

BRASILEIRA JULIANA BALTAR PARA O CONSUMO 

INFANTIL
Liliane Luz Alves ¹ 

Alessandra Harumi Ribeiro Naka ² 

Antonio Jerfson Lins de Freitas ³ 

RESUMO 
Este estudo objetiva analisar dois vídeos da Youtuber mirim Juliana Baltar que, aos nove anos de idade, possui mais de 
2.008.999 inscritos e 646.198.903 visualizações em seu canal e faz bastante sucesso entre as outras crianças devido às 
temáticas, os brinquedos e as brincadeiras ali abordados. Os vídeos foram escolhidos porque Juliana Baltar comporta -se 

como consumidora e é influência para seu público. Este trabalho apresenta os fundamentos teóricos a respeito de mídia, 
consumo e infância, buscando defini-los e relacioná-los, utilizando os estudos de Souza (2007), Canclini (2010) e Amorim e 
Castro (2010). A relevância dessa pesquisa decorre do fato de a relação das crianças com as mídias ser bastante íntima e 

intensa, sendo elas consumidoras que decidem o que querem comprar.  As pessoas se permitem definir pelo consumo a 
partir do qual constroem a identidade social. Assim, a criança também se insere no mundo como consumidora, deixando o 
papel passivo e podendo fazer publicidade para outras crianças. É importante para que se compreenda a influência da 

mídia na infância, a forma como as crianças se comportam diante das mídias digitais e como pensam a partir do contato 
com o produto e, ainda, contribuir de alguma maneira para os estudos da relação entre Mídia e infância. 

Palavras-chave: Consumo infantil. Youtuber mirim. Juliana Baltar. 
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O desenvolvimento das tecnologias de comunicação permitiu diversas mudanças, tendo 

como destaque a maior propagação e refinamento de ideias de diversos campos de conhecimento e 

movimentos sociais, como feminista, ambientalista, indígena entre outros . Mesmo que muitas pessoas 

ainda não tenham conseguido se adequar às plataformas digitais, a cada dia o número de usuários da 

rede só aumenta, especialmente das redes sociais, pois além de trazer comodidade por ser uma 

ferramenta prática e rápida, facilita também a interação entre pessoas que moram longe e que 

necessitam manter contato entre si. 

Sabemos da relevância adquirida pelas mídias sociais na rotina das pessoas, que parecem 

cada vez mais dependentes do ambiente virtual para desenvolver desde atividades simples às mais 

complexas. Mas devemos compreender o conceito de mídias sociais, que segundo Galvão (2011) é um 

termo utilizado quando há produção de muitos para muitos, “produzindo uma interação interpessoal no 

meio eletrônico. Ou seja, fazem parte da chamada Mídia Social, os blogs , redes sociais1 e afins”.  

. Portanto, é através destas mídias que as pessoas buscam informação por considerarem 

mais dinâmicas e por proporcionar a participação através de comentários de modo imediato, deixando 

de lado a mídia tradicional. Segundo Eudson Rocha e Lara Moreira Alves (2010):  

Mediada pelos meios digitais, a sociedade vive uma amplificação de vozes, onde as 
pessoas estão aprendendo a compartilhar pensamentos, ideias e experiências 
através de novos modos de produzir e consumir conteúdos. A realidade se confunde 
com o virtual e vice-versa e o comportamento social se altera, perdendo suas 
amarras e abrindo espaço para a fluidez de informações, comportamentos e 
relacionamentos. (ROCHA; ALVES, 2010, p. 222). 

Com o aumento exponencial do número de usuários, as redes sociais adquirem cada vez 

mais importância, e em um verdadeiro círculo vicioso, esta importância maior atrai ainda mais usuários. 

Assim, com um público cada vez maior e ansioso por consumir informações diversas, não demorou 

para que alguns usuários percebessem as redes sociais como forma de se destacarem, conseguindo 

ressonância para suas ideias e, consequentemente legiões crescentes de admiradores. Com o tempo, 

estes pioneiros descobriram que era possível lucrar com o aumento de fãs, usando de sua influência 

para orientar os hábitos daqueles que os seguem. 

Mas não são apenas adultos que acessam as redes sociais. Embora a política de uso de 

diversas destas redes deixe claro que se destinam a esta faixa etária, é perceptível o crescimento de 

usuários também entre as crianças e ainda mais entre adolescentes. Se a mídia tradicional já tinha as 

1 Que de acordo com Altermann (2010, p.01), “é um grupo de pessoas que tem algum nível de relação ou  
interesse mútuo. Essa definição acabou ganhando um novo significado na internet, o que já foi chamado de “relationship 
site” (sites de relacionamento) hoje é conhecido como redes sociais”. O autor ainda define blog como uma ferramenta que 

tem como objetivo compartilhar conteúdos e deixa as relações de interatividade em segundo plano. 
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crianças como público fundamental para a orientação de consumo, logo se percebeu que as redes 

sociais facilitariam ainda mais para que as mensagens cheguem diretamente a estes pequenos 

consumidores. 

Contudo, deve-se fazer antes uma reflexão sobre a espetacularização da sociedade, que é 

uma das facetas da sociedade do consumo e essencial para que se compreenda como as crianças são 

atraídas e incorporadas ao mercado consumidor. Segundo Guy Debord (2003), o espetáculo é a 

afirmação da aparência. Relacionamos essa afirmação com o consumo exagerado por parte das 

crianças. Na sociedade do espetáculo, a economia se desenvolve para si mesma, para o interesse dos 

produtores, por isso que essa espécie de hipnose acontece através da publicidade infantil. O que é real 

vira imagem e as imagens tornam-se reais. 

As imagens fluem desligadas de cada aspecto da vida e fundem -se num curso 
comum, de forma que a unidade da vida não mais pode ser restabelecida. A 
realidade considerada parcialmente reflete em sua própria unidade geral um pseudo 
mundo à parte, objeto de pura contemplação. A especialização das imagens do 
mundo acaba numa imagem autonomizada, onde o mentiroso mente a si próprio. O 
espetáculo em geral, como inversão concreta da vida, é o movimento autônomo do 
não-vivo (DEBORD, 2003, p.8). 

Diante do exposto, percebemos a crítica que Guy Debord (2003) faz à sociedade que se 

relaciona por meio de imagem e espetáculo, não mais pessoalmente, mas de modo individual. É o caso 

das crianças que buscam as mídias digitais ao invés da família quando tem uma curiosidade ou 

necessitam adquirir conhecimento. 

Segundo Ulla Carlsoon e Cecilia Von Feilitzen (1999, p. 37), é desafiador falar sobre criança 

e mídia, uma vez que é um tema que agrupa acesso à informação, proteção e participação,  que são 

três aspectos fundamentais dos direitos da criança. Ao mesmo tempo em que se dá à criança a 

oportunidade de usar os seus direitos, coloca-se em jogo sua formação social, assim como seus 

valores e princípios, uma vez que a mídia visa principalmente  o lucro e representa uma influência, 

muitas vezes perigosa, para o desenvolvimento pessoal e, ainda, intelectual da criança. 

Segundo Zygmunt Bauman (2000), em seu livro “A Modernidade Líquida”, as crianças são 

capazes de opinar em relação ao consumo da família. Elas são cada vez mais influenciadas pela mídia 

e ajudam a decidir o que é importante comprar para vestir, comer ou qual o melhor lugar para onde ir. 

Consideramos importante fazer a análise da relação que a mídia tem com o que as crianças consomem 

e com o comportamento delas diante da internet para compreendermos a sociedade como um todo.  

Analisaremos os vídeos de uma criança que é consumidora e uma possível influência ao 

consumo para outras crianças, oriunda dos conteúdos das suas postagens. Desse modo, a criança 
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tomada como objeto de estudo atua como “youtuber”, ou seja, pessoas que trabalham publicando 

vídeos com temas diversos na rede social Youtube e ganham dinheiro de patrocinadores que, em 

troca, ganham a divulgação de suas marcas nos vídeos que eles produzem e a participação dos 

youtubers em seus eventos. O público de cada youtuber varia de acordo com os tipos de vídeos que 

ele posta, dependendo da sua temática, da frequência com que publica e da linguagem que utiliza.  

Observamos dois vídeos do canal da “Youtuber” Juliana Baltar para averiguar a influência das 

mídias no consumo de outras crianças, a partir do contato e produção constantes da publicidade 

infantil, utilizando vídeos em Mídias Sociais. 

As crianças, como futuros adultos, recebem ensinamento na escola, na família e também na 

mídia, que é fonte de informação. É importante para que compreendamos a influência da mídia na 

infância, a forma como as crianças se comportam diante das mídias digitais e como pensam a partir do 

contato com as mídias sociais. O Youtube é uma mídia social onde é possível compartilhar vídeos, 

assim como interagir por meio de comentários com as pessoas que visualizam esses vídeos, que 

seguem os canais ou “curtem” a postagem. Assim como a televisão, dispõe de padrões e tendências 

para o consumo infantil.  

A mídia se faz necessária em nosso cotidiano a fim de nos manter informados o tempo todo e 

também para que possamos expor pensamentos, compartilhar opinião, visão de mundo. A revista 

Debates (2007) a define como: 

[...] mídia é utilizada no mesmo sentido de imprensa, grande imprensa, jornalismo, 
meio de comunicação, veículo. Às vezes, é citada no plural, mídias, num 
esquecimento - deliberado ou não - de sua origem latina como plural de médium 
(REVISTA DEBATES, 2007, SN). 

Com o advento da internet, mais precisamente do Youtube, essa forma de expressão ganhou 

mais força e tornou-se ainda mais frequente, estando a informação cada vez mais próxima. Segundo 

Amorim; Castro (2010), é possível ter informação com maior agilid ade, uma vez que os dispositivos 

móveis evoluíram favoravelmente para desempenhar múltiplas funções de modo mais confortável para 

o público que busca e produz informação.

As possibilidades de conexão generalizada por meio de redes de amplo alcance e 
mediada por dispositivos fixos ou móveis como computadores, palms, laptops, GPS, 
Wi-fi, Bluetooth, telefones celulares, oferecem condições para que os usuários 
possam construir o seu próprio ambiente de comunicação e interação social 
(AMORIM; CASTRO, 2010, p. 140). 
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Diante do exposto, passamos a desconsiderar a ideia de que o usuário da informação possui 

apenas uma relação passiva e acreditamos que é possível também que ele produza informação, o que 

torna a mídia um elemento cada vez mais comum e necessário ao d ia a dia. 

O consumo, em uma linguagem comum, segundo Canclini (2010) na obra “Consumidores e 

Cidadãos”, seria incentivado pelos meios de massa, como um processo onde essas massas seriam 

levadas a um materialismo inevitável. 

Uma zona propícia para comprovar que o senso comum não coincide com o bom 
senso é o consumo. Na linguagem corriqueira, consumir costuma ser associado a 
gastos inúteis e compulsões irracionais. Esta desqualificação moral e intelectual se 
apóia (sic.) em outros lugares – comuns sobre a onipotência dos meios de massa, 
que incitariam as massas a se lançarem irrefletidamente sobre os bens (CANCLINI, 
2010, p. 59). 

Canclini (2010) também aponta que seria inadequado enxergar o consumo como um 

procedimento vertical, que atinge um público passivo , havendo relações de colaboração e transação. 

Se as pessoas adultas voltam o seu comportamento para o que a mídia sustenta, não seriam 

as crianças a parte da sociedade que se desviaria dessa influência. A criança torna-se alvo da hipnose 

que a publicidade lança constantemente ao seu receptor, havendo o desejo de consumir a partir dos 

padrões ali afirmados. 

Souza (2007), em relação à criança, afirma: 

[...] Diferentemente, considero a criança como sujeito social individual, que carrega 
desde o nascimento as expectativas sociais e ao desvendar o mundo e mergulhado 
nele aprende ou pode aprender a se constituir Indivíduo, alegoricamente como 
espécie de um cristal, é pedra pois sedimentada pela formação geológica; todavia o 
desenho toma forma própria [...] (SOUZA, 2007, p.74) 

Diante do exposto, notamos que a criança tem a capacidade de se moldar, de forma 

individual, perante a sociedade. A publicidade infantil cresce à medida que o acesso às mídias, por 

parte das crianças, vem se intensificando. 

Segundo a Agência ANDI (2009, p.13), “A descoberta de que as crianças e os adolescentes 

constituem mundialmente um mercado rentável tem ocasionado o desenvolvimento do marketing 

infantil e a intensificação da publicidade dirigida a este segmento.” Ela está na programação da 

televisão, do rádio, nas ruas e, principalmente, são veiculadas no meio digital. O interesse da 

publicidade neste público se dá pela facilidade de convencimento, pela inexperiência da infância. O 

marketing infantil, segundo Alexandra Sobral Carreira, 
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[...] está nas ruas. Antes apenas limitado a estratégias de comercialização de 
brinquedos e conteúdos televisivos ou cinematográficos, cada vez mais se tem 
tornado um ponto fulcral de atracção por parte das marcas, e não só as 
exclusivamente dedicadas aos mais novos (CARREIRA, 2008, p.112). 

É importante refletir sobre os efeitos da mídia, principalmente depois de atingir o público 

infantil e tornar-se parte do cotidiano das crianças. Como afirma a Agência ANDI (2009, p.10), “É nessa 

relação ordinária com as mídias que eles descobrem e constroem reconhecimento acerca da 

sociedade em que vivem e do modo como eles se vêem [sic] e são vistos por essa mesma sociedade.” 

As mídias servem, portanto, como referência para crianças e jovens, principalmente no que  diz respeito 

ao consumo. 

É comum que o público infantil utilize as mídias sociais como forma de entretenimento ou 

como fonte de informação. Também encontramos crianças produzindo publicidade para outras crianças 

por meio de Fan Page , nos seus perfis ou em canais no Youtube que são ferramentas que possibilitam 

induzir ao consumo. São também youtubers mirins: Eloah, 9 anos, São José dos Campos -SP, com o 

canal Eloah e diversão  ; Julia Silva , 11 anos, São José dos Campos-SP, que tem um canal com o seu 

nome. 

O Youtube é uma mídia social onde é possível criar canais que se compartilham vídeos sobre 

diversos assuntos. Nesta mídia, é possível conversar com as pessoas inscritas nos canais ou com 

quem assistiu ao vídeo e deixou um “gostei” por ter se identificado com o conteúdo. Essa mídia foi 

selecionada para ser analisada, porque é bastante utilizada pelas pessoas que desejam se expressar, 

por meio de vídeos, sobre temas diversos e porque pode ser utilizada para aumentar o consumo 

através da publicidade e do marketing.  

O objeto de estudo é a Youtuber mirim Juliana Baltar que, aos nove anos de idade, possui 

mais de 2.008.999 inscritos e 646.198.903 visualizações em seu canal. A escolha se deu devido ao 

sucesso alcançado pela criança com os vídeos postados frequentemente, já que outras crianças 

também produzem esse tipo de conteúdo, mas não atingem os números de visualizações, nem de 

seguidores que Juliana Baltar conquistou. Durante a análise, o objeto de estudo será referido como 

“Juliana Baltar” ou “Youtuber Mirim”. É válida a observação da alteração no número de visualizações, 

de seguidores, “Gostei”, “Não Gostei” e de comentários em seus vídeos a cada acesso para a análise. 

Os números aumentaram cada vez que o canal foi consultado.  
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1 Imagem principal do canal Juliana Baltar 

Para este trabalho, foram escolhidos 2 (dois) vídeos que foram selecionados levando em 

consideração o número de visualizações e o conteúdo deles, pois foram buscados vídeos onde a 

Juliana Baltar pudesse induzir outras crianças ao consumo.  

Além disso, nota-se que o conteúdo dos vídeos desta youtuber mirim, muitas vezes, envolve 

brinquedos e lugares, havendo um destaque para certas marcas e nomes de estabelecimentos. 

Partindo do pressuposto de que vivemos em um mundo voltado para o consumo, houve a curiosidade 

de analisar os vídeos para verificar se havia o incentivo por parte da youtuber mirim para o consumo 

infantil. 

Nesta pesquisa, foi feita a análise de conteúdo de dois vídeos do canal do Youtube 

pertencente a Juliana Baltar que faz bastante sucesso entre as outras crianças devido as temáticas, os 

brinquedos e as brincadeiras ali abordados.  

O primeiro vídeo selecionado foi postado no dia 1 de outubro de 2016. Com 

aproximadamente 1.713.754 visualizações, 6.336 comentários, mais de 34 mil “Gostei” e mais de 6 mil 

“Não gostei”, o vídeo mostra Juliana Baltar em um dia de princesa em um salão de beleza de um 

shopping do Rio de Janeiro. O nome do salão é “Princesas beauty & party”. Lá a criança recebeu 

massagem, fez as unhas, arrumou o cabelo e fez maquiagem, o que representa uma influência para 

que outras meninas façam o mesmo. 

Ela enfatiza o nome e o endereço do estabelecimento no fim da gravação, além dos contatos 

e informações sobre o salão contidos na descrição do vídeo. Os comentários dos v ídeos, a maioria 
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positivo, são feitos por outras crianças ou pais que falam em nome delas, declarando sua admiração 

pela Youtuber Mirim. Outros aproveitam para divulgar seu canal enquanto elogiam Juliana Baltar.  

2 Vídeo 1: Dia De Princesa! 

Já o segundo vídeo, que foi postado dia 31 de maio de 2016, mostra a criança abrindo os 

seus presentes de aniversário. Percebemos uma alegria maior quando abre presentes que são 

brinquedos de marcas famosas e ao mostrar o presente que mais gostou, dado pela família: um  

aparelho celular. 

O vídeo tem quase 16 minutos e exibe a youtuber mirim abrindo os presentes que ganhou no 

seu aniversário de 9 anos. Possui mais de 3 milhões de visualizações, quase 75 mil “Gostei”, mais de 5 

mil “Não gostei” e mais de 12 mil comentários . 
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3 Vídeo 2: abrindo meus presentes de aniversário! 

O Youtube é utilizado por Juliana Baltar e outras crianças, que também são youtubers, com 

intuito de se divertir, logo causando outro efeito – a fama – devido à criatividade com que produzem 

seus vídeos e por falar diretamente com o seu público: outras crianças.  

Segundo Silva (2016), a sociedade está em busca de novidades para consumir, aceita muito 

rápido as tendências, mas também as esquecem rapidamente.  

[...] da mesma forma que uma nova rede social é capaz de se tornar, quase 
imediatamente, o assunto do momento, pode em meses ser esquecida após o 
surgimento de uma nova, pois a sociedade não tem a mesma visão temporal, 
buscando sempre serviços e mercadorias ágeis. Assim, cada vez é mais difícil 
entender os desejos do consumidor. Isso faz com que as marcas busquem 
diferentes formas de chamar a atenção do público e convencê-lo de que seu produto 
é o melhor, muitas vezes utilizando as celebridades, pessoas com alta credibilidade, 
para representá-las e influenciar pessoas (SILVA, 2016, p.5). 

Escolhemos um vídeo para ser analisado no qual Juliana Baltar passa o dia em um salão de 

beleza do Rio de Janeiro. O momento é chamado por ela de “dia de princes a”, porque assim como a 

maioria das meninas da mesma idade que ela (9 anos), a youtuber mirim aprecia a cor rosa e todo o 

tratamento que a faz se sentir, de fato, uma princesa, que representa o padrão de beleza que a 
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sociedade impõe ao público infantil e que faz com que o consumo familiar se volte para prod utos que 

façam referência a personagens de princesas. 

Este vídeo mostra Juliana Baltar em duas faces: ora criança, com sonho de princesa, alegre e 

ansiosa por estar ali, ora adulta, passando por procedimentos estéticos comuns a mulheres e não a 

meninas. 

No início do vídeo, a youtuber mirim aparece ainda com a aparência natural, cabelos soltos e 

enfeite no cabelo que as crianças costumam usar. Ao longo do vídeo, ela vai se comportando como 

adulta, havendo incentivo ao consumo de álcool, principalmente quando está tomando algo em uma 

taça semelhante à que os adultos utilizam para tomar quando está fazendo as unhas dos pés e 

também ao final do vídeo, quando desfila caracterizada como adulta. 

4 Vídeo 1: Dia De Princesa! 

Pode-se associar o que acontece com Juliana Baltar no vídeo, e com muitas outras crianças, 

à adultização da infância, definida por Cristhiane Ferreguett (2014). 

Não associamos o processo de adultização à morte ou fim da infância. 
Compreendemos que a criança, normalmente, tem o adulto como um  modelo a ser 
seguido, uma espécie de artifício de sobrevivência num mundo predominantemente 
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adulto. Certamente, ela aprende a copiar e reproduzir o modelo consumista que está 
sendo oferecido (CRISTHIANE FERREGUETT, 2014, p. 70). 

Ferreguett (2014) chama atenção para o que a mídia comercializa, alegando que além de 

produtos, vende valores e atitudes, o que faz com que a criança se comporte e se caracterize como um 

adulto. Juliana Baltar demonstra essa adultização ao se embelezar e tentar ficar parecida com uma 

mulher, o que pode levar seu público a reproduzir tal comportamento, como uma postura normal, já que 

é praticado por uma youtuber que encara como modelo. 

As crianças sofrem influência da mídia, principalmente da publicidade. Por isso, elas seguem 

o modelo do adulto que admiram e dos anúncios. Segundo Adriana Ferreira (2015),

[...] a criança, embora reconhecida como portadora de inteligência extremamente 
ativa, esteja mais exposta às mensagens publicitárias, não tendo condições de 
perceber e avaliar o caráter de parcialidade das informações, de entender que as 
mesmas representam o ponto de vista de um anunciante. (FERREIRA, 2015, p.2) 

A princípio, a youtuber mirim anuncia que vai ter um dia de embelezamento e convida os 

seus seguidores para vê-la receber uma massagem com pepinos nos olhos. Ela não deixa de enfatizar 

que está muito feliz, que está adorando estar no salão. Depois do momento de relaxamento, Juliana 

faz as unhas, primeiro das mãos, onde utiliza a cor rosa, indicando seu gosto infantil para o esmalte. 

Enquanto está fazendo as unhas dos pés, Baltar bebe algo em uma taça também cor de rosa e brinda, 

como um adulto com champanhe. Enquanto isso, o nome do estabelecimento é mostrado outra vez. O 

gosto dela entra em contradição com o seu comportamento, ora criança, ora adulta.  

Novamente a imitação de um comportamento adulto, o de beber, como algo natural e 

relaxante, pode vir a naturalizar este comportamento junto ao público. Além disso, há o reforço de uma 

dicotomia masculino/feminino explícita ao ressaltar sempre o uso da cor rosa como algo próprio das 

meninas, o que novamente reproduz conceitos tradicionalistas e, nesse caso, também machistas.  

Chegado o momento em que vai fazer o cabelo, Juliana não escolhe um penteado, escolhe 

escova e chapinha, além de um aplique de mechas coloridas, assim como a mídia destaca como 

padrão de beleza, contribuindo para que se desenvolva o pensamento racista. Além de influenciar 

outras crianças, reforçando a imposição de padrões de beleza, Juliana Baltar demonstra não se aceitar 

como é, pois, tendo os cabelos cacheados, logo aos nove anos, passa por procedimentos estéticos 

que os tornem lisos. O vídeo é finalizado quando a youtuber mirim, maquiada como uma adulta, com 

os cabelos lisos, desfila sob o efeito do ventilador, como em um comercial. A menina não deixa de 

dizer mais uma vez que “amou” o dia especial proporcionado pelo salão. Antes de finalizar, 

disponibiliza o contato e o endereço do salão de beleza. 
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As crianças, geralmente, mostram-se consumistas quando a família possui o mesmo 

comportamento. E, principalmente, em decorrência do conteúdo da mídia com o qual elas têm contato. 

Segundo Alexandra Sobral Carreira (2008), o consumo infantil é influenciado pelo comportamento dos 

pais que levam os filhos para as compras. 

Nunca nos devemos esquecer que os encarregados de educação desempenham 
um papel fundamental na literacia do consumo infantil, já que influenciam os seus 
comportamentos directa e indirectamente, quer através dos ensinamentos 
transmitidos sobre este tema, quer através da observação por parte das crianças 
quando acompanham os pais às compras (CARREIRA, 2008, p. 44). 

Juliana Baltar também disponibilizou na descrição do vídeo o endereço e os contatos do 

salão Princesas Beauty & Party. Esse vídeo possui mais de 6 mil comentários, a maioria é de outras 

crianças que admiram a Juliana Baltar e gostam realmente dos seus vídeos.  

A divulgação que Juliana Baltar fez para o salão carioca Princesas Beauty & Party se trata de 

uma estratégia para atrair mais crianças, aumentar o consumo infantil, fazer com que elas sintam 

necessidade de ir àquele estabelecimento e, por sua vez, que convençam os seus pais.  

As campanhas publicitárias fazem uso da infância para oferecerem produtos às 
crianças, ao mesmo tempo que são co-mediadoras de um discurso dirigido ao 
adulto. A criança participa em anúncios de seguros de vida, carros ou telemóveis, e 
através dos seus atributos de inocência, pureza e veracidade, os anunciantes 
apelam à lógica de consumo dos pais (CARREIRA, 2008, p.12). 

166

http://srccc.com.br/


Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=bjFtKFvq8fI 

5 Vídeo 2: Abrindo Meus Presentes De Aniversário! 

No segundo vídeo, Juliana Baltar abre os presentes recebidos em sua festa de aniversário de 

9 anos. São muitos presentes e a maioria é brinquedo ou acessório para bonecas. A criança se mostra 

satisfeita e sorridente a cada presente que abre, no entanto, é possível perceber uma maior 

empolgação para os brinquedos e para o último presente que será mostrado. Portanto, existe uma 

diferença de reação ao abrir os presentes que são brinquedos ou pelúcias e os que são roupas ou 

cosméticos. 

É afirmado por Hermano Roberto Thiry-Cherques (2010), baseando-se na obra de 

Baudrillard, que, na sociedade do consumo, o valor está no significado das coisas, nas ideias.  

Está no sentido que o objeto empresta à existência, sentido esse fornecido desde o 
exterior, condicionado culturalmente, codificado e introjetado pelas mídias. Os 
objetos adquiridos não são os que o trabalhador produziu. Não são de sua escolha 
os objetos de vestir, de morar, de transportar. São imposições publicitárias. A 
tecnologia que diverte é a mesma com que se trabalha. Obedece a um esquema de 
sedução. Supõe-se uma escolha racional e livre, mas não há nem escolha nem 
libertação pelo consumo (THYRY-CHERQUES, 2010, SN). 
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Diante do exposto, é possível considerar que o consumo se dá de maneira involuntária, uma 

vez que somos seduzidos o tempo todo e consumimos pelo prestígio que os produtos podem nos 

proporcionar e não por uma real necessidade deles.  

6 Vídeo 2: Abrindo Meus Presentes De Aniversário! 

Sobre o fetiche, Thyry-Cherques (2010) acrescenta que o valor das coisas não está na sua 

produção, mas no significado que ela pode trazer para as pessoas, o status. Não há uma necessidade 

real de uma mercadoria, mas a necessidade de consumir pelo status.  

Baudrillard sustentou que o fetichismo da mercadoria, um atributo do valor de troca, 
não do seu valor de uso, foi ultrapassado pelo valor sígnico. A racionalidade do 
signo se autoatribui um valor em si: compram-se e vendem-se marcas sem levar 
junto a materialidade da empresa, das pessoas, do trabalho ali simbolizada. A 
racionalidade da produção real, do trabalho real, se encontra totalmente esvaziada 
(THYRY-CHERQUES, 2010). 
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7 Vídeo 2: Abrindo Meus Presentes De Aniversário! 

Segundo Bauman (2007), os excessos não são excessivos o suficiente, ou seja, quanto mais 

se consome, maior o desejo de consumir. 

E assim, permitam-me repetir, uma sociedade de consumo só poder ser uma 
sociedade do excesso e da extravagância – e, portanto, da redundância e do 
desperdício pródigo. [...] As vidas dos consumidores tendem a continuar sendo 
sucessões infinitas de tentativas e erros (BAUMAN, 2007, p.112). 

Diante do exposto, podemos considerar que as crianças comportam-se como consumidoras 

também devido a esses excessos que parecem não satisfazê -las. Juliana Baltar, além de consumidora, 

torna-se influência para outras crianças que a assistem. 

Ao longo do vídeo, faz suspense em relação ao presente coletivo que ganhou da mãe, do pai 

e da irmã, alegando que é o presente do qual ela mais gostou. Isso faz com que as pessoas que lhe 

assistem criem expectativas e curiosidade para saber desse presente. Depois de abrir o último 

presente, ela mostra o celular e diz que amou e reforça que foi o presente que ela mais gostou, sem 

dúvida. 

Neste vídeo, a youtuber mirim tem a oportunidade de mostrar todos os seus presentes da 

festa de aniversário de nove anos, deixando transparecer a sua preferência em relação ao que gosta 

de ganhar. Sua “euforia” diante de alguns presentes pode significar a influência para outras crianças 
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que assistirem ao vídeo, caracterizando o marketing infantil feito p or youtubers mirins. Como afirmado 

por Alexandra Carreira (2008): “Qualquer acção de marketing infantil está dependente de um 

envolvimento emocional entre uma marca e os consumidores mais jovens.” Portanto, a influência ao 

consumo acontece de maneira intensa neste vídeo. 

A sociedade que, segundo Guy Debord (2003), se relaciona por meio de imagens e 

espetáculo faz o uso de mídias digitais para atingir este propósito de uma maneira mais dinâmica. O 

Youtube é utilizado por crianças para que elas se comuniquem e se expressem diante do restante da 

sociedade. 

A influência ao consumo acontece a partir do contato intenso das crianças com essas redes 

sociais, seja assistindo ou produzindo vídeos que façam a exibição de produtos, menção de marcas ou 

estabelecimentos. 

Ao longo desta pesquisa, percebemos que Juliana Baltar, o objeto desse estudo, que 

começou a fazer gravações para o seu canal desde o ano de 2014, contabiliza mais de dois milhões de 

inscritos em seu canal, sendo crianças ou pais de crianças. O número de v isualização, “gostei” e “não 

gostei” e de comentários em seu canal estão relacionados ao tipo de conteúdo que Juliana Baltar se 

propõe a produzir em seus vídeos, sempre com temáticas que envolvam seus brinquedos de marca ou 

estabelecimentos renomados. 

Analisando os vídeos “Dia de princesa” e “Abrindo meus presentes de aniversário”, é possível 

perceber a intenção de promover tanto o estabelecimento onde Juliana Baltar faz os procedimentos 

estéticos, quanto as marcas e a loja de calçados Redley, além do que, a youtuber mirim demonstra 

bastante apego e felicidade diante da aquisição de um aparelho celular, um moto G 3ª Geração , uma 

demonstração de reforço do desejo de consumo e o fetiche pela aquisição do novo, moderno e, devido 

o preço mais elevado que produtos semelhantes, menos acessível.

As dificuldades para esta pesquisa se deram na seleção dos vídeos para análise, uma vez 

que Juliana Baltar produz conteúdo que faz o uso de bonecas e brinquedos, brincadeiras e 

encenações. 

Poder observar nos vídeos de uma youtuber mirim um apelo publicitário, a influência ao 

consumo, é bastante enriquecedor para a formação social e profissional de qualquer área, já que a 

criança representa o adulto do futuro. Além disso, foi constatada a adultização da infância quando ela 

se caracteriza como uma adulta, usa maquiagem e alisa os cabelos, e quando sente necessidade de 

usar aparelho celular, como um adulto que necessita se comunicar em qualquer lugar e por isso utiliza. 

Portanto, Juliana Baltar contribui para o consumo infantil  a partir da sua influência perante as outras 

crianças que assistem aos seus vídeos.  
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MUDANÇAS, RECRUDESCIMENTO E RESISTÊNCIA DA FEIRA 

LIVRE DO CRATO-CE: estudo qualitativo
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RESUMO 

Este artigo objetivou levantar reflexões críticas e estimular o debate sobre o processo de recrudescimento 
e/ou resistência de atividades na feira livre do Crato-CE. O estudo fundamenta-se numa abordagem 
qualitativa de natureza descritiva e embasa-se teoricamente em Carneiro (2014), Almeida (2009), Dantas 

(2007), Godoy (2005), dentre outros. A metodologia foi pautada em levantamento bibliográfico e trabalho 
de campo. Foi realizada observação no campo, aplicação de entrevistas semiestruturada junto a seis 
feirantes e seis consumidores da feira livre do Crato-CE, entre o período de 28 de Março a 04 de Abril 

de 2016. Os resultados da pesquisa apontam para a necessidade de incentivos por parte dos órgãos 
públicos, visto que dos doze entrevistados todos relataram que a feira livre da cidade do Crato-CE sofreu 

uma grande redução em termos quantitativos de participantes, em sua área de abrangência e no raio de 
atividades.  

Palavras chave: Feiras Livres. Mudanças. Resistência. Crato-CE. 

1 INTRODUÇÃO 

A intenção que aqui se pretende é refletir sobre as mudanças, o processo de persistência e 

resistência da feira livre do Crato-CE, diante de uma lógica do capital que visa homogeneizar os espaços 

econômicos, considerando o universo da pesquisa em um recorte  temporal compreendido entre os anos 

de 2006 a 2016. 

Situando-se geograficamente, a cidade do Crato está localizada no Sul do estado do Ceará, no 

sopé da chapada do Araripe, a 516 quilômetros da capital Fortaleza, na região conhecida por Cariri, que 
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é composta pelos municípios de Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, Caririaçú, Farias Brito, Jardim, 

Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri. O município possui uma população de 121.428 

habitantes, que representa 1,38% da área total do estado do Ceará (IBGE, 2010). Este contingente 

populacional espalha-se pelos interflúvios e pelos fundos de vales existentes na área urbana e rural 

(GUERRA; SAMPAIO, 1996). 

De modo sucinto, as feiras-livres podem ser consideradas uma das formas mais antigas de 

comercialização. Constituem-se em importantes espaços culturais e de socialização, um local de 

encontros e reencontros, de disputas e atividades produtivas, mas também um espaço de resistência, 

diante de um contexto marcado pelo investimento e valorização comercial , no qual viram protagonistas 

as redes de supermercados, hipermercados e varejões.  

Ao olhar o álbum da retrospectiva histórica da feira livre do Crato, em cenário da década de 1960, 

a imagem é de um espaço que ocupava o terceiro lugar, em volumes de negócios, na região Nordeste. 

Atualmente, pode-se identificar uma intensa retração que revela esse espaço como um lugar que resiste 

para continuar existindo. Nessa perspectiva, a problemática da pesquisa volta-se para a investigação do 

processo de resistência e permanência da feira livre do Crato na dinâmica socioespacial da cidade, em 

um contexto de ausência de incentivo e ou investimento público. Um questionamento importante está em 

verificar e discutir os possíveis procedimentos que possibilitariam a viabilização e preservação desse 

misto de comercialização, mas também de atividades políticas e culturais.  

Diante dessa realidade alguns questionamentos tornam-se pertinentes e inevitáveis: como pode 

ser estudada atualmente a feira livre do Crato-CE? Porque persistem estes espaços de comercialização 

em uma era de avanços técnico-científicos que modificam profundamente as relações humanas e  de 

negócios comerciais? A impossibilidade de integração aos mercados mundiais torna a feira um tipo de 

comércio em desacordo com sua época? Existem estratégias dos feirantes da feira do Crato para 

continuar com essa atividade e (re)produzir suas condições materiais de existência? E porque os 

consumidores continuam comprando na feira? 

A escolha do objeto, e consequentemente da área de estudo, justificam-se por duas razões de 

caráter pessoal e acadêmico. A razão primeira da escolha da temática em questão adveio dos relatos 

orais rememorados pelos avôs das autoras (Pereira e Pereira) que frequentavam mensalmente a feira, 

restando lembranças das relações, sentidos e significados desse espaço em suas vidas. O segundo 

motivo está relacionado à carência de estudos de caráter acadêmico referente à temática da feira livre 

no contexto intra-urbano do Crato-CE e também na dinâmica do aglomerado urbano conhecido como 

CRAJUBAR, constituído pelos municípios de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha. 

No que diz respeito à importância desse estudo, acredita-se que a pesquisa contribui nas 

discussões sobre o espaço do comércio e do consumo no momento contemporâneo, com especial 
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atenção a presença das feiras livres como um lugar de representatividade cultural, simbólica e comercial 

no espaço intra-urbano. 

Assim, para melhor desenvolver os objetivos aqui traçados arquitetou-se a estrutura do trabalho 

da seguinte maneira: introdução em que abre espaço para os objetivos, relevância e justificativas do 

trabalho; seguindo, faz-se uma descrição dos procedimentos metodológicos adotados para o 

desenvolvimento do estudo, o levantamento bibliográfico acerca da temática feira livre, comércio e 

consumo; prossegue-se com os resultados e discussões que resultaram em quatro tópicos: a feira 

fazendo e formatando o espaço da cidade; desenvolvimento local: de protagonista a coadjuvante no 

cenário econômico; a feira do Crato-CE: os discursos de resistência na fala de feirantes e consumidores; 

memórias saudosas dos dias de feira: “era como uma festa”, finalizando com uma breve  conclusão.   

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para construção do presente trabalho, optou-se por uma pesquisa de abordagem qualitativa do 

tipo de campo. Aproximando-se das contribuições de Minayo (2001, p. 22) sobre o assunto, esse tipo de 

pesquisa “[...] trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e ati tudes, 

o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.” 

De modo geral, a metodologia adotada para fundamentar o trabalho dividiu-se em duas etapas: 

a de levantamento teórico e a outra prática/empírica. Na etapa teórica, foi feito um levantamento 

preliminar de dados estatísticos acerca do município do Crato -CE na base de apoio virtual do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Logo após, foi feita revisão bibliográfica buscando-se 

material em sites, no acervo documental do Laboratório de Ensino de Geografia (LEG) da Universidade 

Regional do Cariri (URCA) e na biblioteca central da referida instituição. Foi localizado uma série de 

trabalhos, incluindo artigos, livros, monografias, dissertação e teses que tratam da temática feira livre. 

Essa fase, conforme Fonseca (2002, p. 31) é muito significativa, pois nenhuma pesquisa pode 

se desenvolver com sucesso sem antes realizar um trabalho de discussão teórica. Em suas palavras “[...] 

qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador 

conhecer o que já se estudou sobre o assunto [...]”. Na segunda etapa foi realizado o trabalho de campo, 

com visitas ao local de estudo no intuito de observar e coletar dados pertinentes à pesquisa. Ainda de 

acordo com Fonseca (2002, p. 34) a pesquisa de campo, “[...] consiste na coleta dos dados junto aos 

sujeitos estudados”. 
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Corroborando com as discussões no assunto Cruz Neto (2001, p. 51) complementa que “[...] o 

trabalho de campo se apresenta como uma possibilidade de conseguirmos não só uma aproximação 

com aquilo que desejamos conhecer e estudar, mas também de criar um conhecimento, partindo da 

realidade presente no campo”. 

As técnicas empreendidas para obtenção de dados compreenderam a observação e a entrevista 

do tipo semiestruturada. A mesma teve como sujeitos os feirantes e consumidores. A entrevista 

semiestruturada, segundo (TRIVIÑOS, 1987, p. 146) “[...] parte de certos questionamentos básicos, 

apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo 

campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as 

respostas do informante.” 

A entrevista destinada ao primeiro grupo (feirantes) continha 10 questões. Enquanto que a do 

segundo grupo (consumidores) continha 06 questões norteadoras. As perguntas direcionadas aos 

feirantes foram às seguintes: qual seu nível de instrução? Há quanto tempo trabalha nessa feira com 

esse tipo de mercadoria? O (a) sr.(a) trabalha em outras feiras? O surgimento das grandes redes de 

supermercados ocasionou a diminuição do número de clientes da feira? Alguém de sua família trabalha 

ou já trabalhou na feira? Considera o local apropriado para a realização da feira? O (a) sr.(a) paga alguma 

taxa pelo local que ocupa? Existe um conselho de feirantes que discute as normas de funcionamento e 

os problemas da feira junto aos representantes públicos? O que faz o (a) sr.(a) permanecer com essa 

atividade? O que tem a falar da feira do Crato-CE? 

Para os consumidores foram feitas as seguintes perguntas: qual seu nível de instrução? Há 

quanto tempo você frequenta a feira? Com que frequência o (a) sr.(a) vem à feira?  Quais os principais 

produtos que o (a) sr.(a) procura na feira? Por que o (a) sr.(a) vem adquirir seus produtos aqui na feira? 

O (a) sr.(a) percebe alguma mudança na feira ao longo do tempo que frequenta? 

A escolha da entrevista semiestruturada é importante, pois permite ao entrevistador uma 

participação ativa, uma vez que, mesmo seguindo um roteiro de questões, pode acrescentar novas 

perguntas para enriquecer e favorecer a compreensão do cotidiano, da história, das vivências e 

experiências dos sujeitos sociais da pesquisa. Em concordância com Gaskell (2002, p.65), pontua-se 

que as entrevistas qualitativas ajudam na “[...] compreensão detalhada das crenças, atitudes, valores e 

motivações, em relação aos comportamentos das pessoas em contextos sociais específicos ”. 

A coleta de dados ocorreu entre os dias 28 de março e 04 de abril de 2016, sendo realizadas ao 

total doze entrevistas. Os registros foram captados mediante gravação. Cabe elucidar que houve 

autorização dos sujeitos da pesquisa para utilização do gravador. 

3 FEIRA LIVRE: aproximações iniciais do tema 
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Este trabalho se insere na linha de estudos do espaço do comércio e do consumo, com destaque 

para as contribuições de Pintaudi (2009, p. 57), que nos ajuda a entender que “[...] o lugar do comércio 

pode ser entendido quando se considera o tempo, pois é a articulação entre as categorias espaço e 

tempo que nos fornece a pista para entender a verdadeira dimensão material de um lugar numa 

sociedade cujo movimento é comandado por um objetivo principal – o lucro”. 

Para tanto, escolheu-se a feira como um evento geográfico, ligado ao comércio e  consumo. O 

estudo desse fenômeno é uma das formas de entender o espaço geográfico. Ainda conforme Pintaudi 

(2009, p.58): 

O espaço geográfico é, pois, de natureza social antes de tudo, e as transformações que nele 
ocorrem são orientadas por leis de acumulação de capital. E são essas leis que vão compor o 

conjunto de saberes que nos permitem compreender os lugares de comércio e consumo no 
âmbito do conhecimento geográfico. 

Seguindo a essa lógica de pensamento e resgatando um pouco da historicidade  do sistema 

comercial em discussão, destaca-se que as feiras livres constituem uns dos locais de comercialização 

mais antigo da história da humanidade. Associadas às unidades de produção familiar e domésticas, ela 

pode ser considerada como uma atividade do espaço do circuito de fluxos inferiores informais. Sua 

existência confunde-se e integra-se a própria estrutura cultural das nações. O circuito de fluxos inferiores 

divide-se entre: circuito inferior informal formado por unidades de produção familiar, ambulantes, 

feirantes, etc; e circuito inferior formal constituído pelas microempresas, pequenas empresas em geral, 

nesse caso, nota-se a presença da atuação do estado e sua racionalização (CARNEIRO, 2014).  

De acordo com Sousa (2004), o fator preponderante para a origem das feiras está na formação 

de excedentes de produção e na própria necessidade de reprodução da existência de um ambiente que 

reúna todos os produtos disponíveis, com o intuito de estabelecer um intercâmbio de mercadorias , para 

se obter produtos que não se tem condições de produzir. 

Historicamente, atribui-se o processo de consolidação das feiras ao período da Idade Média, 

contexto em que houve a ampliação das práticas comerciais de venda dos excedentes nas sociedades 

europeias. A partir da revolução comercial, no século XI, as feiras passaram a apresentar notoriedade e 

firmaram-se entre as camadas mais populares em locais onde a população realizava trocas ou vendia 

seus produtos (ALMEIDA, 2009). 

No caso do continente latino americano, as feiras e mercados, quanto à sua origem, podem ser 

reunidas em dois grupos: “[...] um formado pelos países que já possuíam praças de mercado antes da 

chegada dos colonizadores e, o segundo grupo, no qual o Brasil está incluso, refere-se aqueles onde as 
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feiras e mercados são consideradas inovações que eram desconhecidas até então pela população 

nativa” (DANTAS, 2007, p.68). 

Trazendo a discussão especificamente para o Brasil, as feiras livres são registradas desde os 

tempos da colonização. Discutindo a questão e analisando o fenômeno Pinto e Carneiro (2014, p. 60) 

ponderam: 

A origem da feira no Brasil confunde-se com a própria história, com uma tradição cultural 
vivificada e existente até hoje. Logo, foi com a chegada dos portugueses no Brasil, que se deu 
a origem delas, espalhando-se por algumas cidades brasileiras e que lhes dão destaques 

atualmente. Desse modo, a feira é um lugar cultural e um evento que, por sua vez, atrai 
pessoas de diversos lugares do seu entorno e, em certos casos, de outros estados, numa 
função direta do tamanho de sua centralidade ou função central de comércio. 

O primeiro estabelecimento de uma feira no Brasil data de 1548, em que foi ordenado no 

regimento enviado ao então governador geral Dom João III que fossem realizadas feiras nas vilas e 

povoados uma vez por semana ou até mais, caso necessário, para que os nativos pudessem v ender os 

seus produtos e comprar aqueles que não produziam e necessitavam (MOTT, 1975 apud DANTAS, 

2007). 

Ainda segundo o pensamento de Dantas (2007, p. 72) é: 

[...] inegável que foi na região Nordeste que esse modelo de mercado tenha conseguido maior  

êxito em função, principalmente, da própria formação socioespacial da região, das condições 
socioeconômicas da população, dos meios de comunicação, do tipo de agricultura e pecuária 
praticadas na região. 

Embora, a grande retração desse espaço nas últimas décadas, em decorrência, principalmente 

da expansão das redes de varejo e supermercados regionais, as feiras ainda são um importante local de 

produção e reprodução das existências relacionais humanas nas suas mais diversas dimensões, sejam 

elas econômicas, culturais, políticas e de identidades. Dantas (2007, p.125) reitera que: 

A feira [...] se mantém como uma importante alternativa de consumo para a população, 
embora, diante do crescimento e da modernização pelas quais passou o Setor Terciário, [...]  
a feira não venha mais ser a única forma de abastecimento alimentar, uma vez que, a partir  

desse momento, a população disporá de uma série de equipamentos que atenderão da mesma 
forma às suas necessidades. 

Forman (2009, p. 115, grifo do autor), classifica as feiras da região Nordeste do Brasil em três 

tipos: 

[...] feira local, ou feira de consumo dos compradores rurais; a feira de distribuição; e a feira  
de abastecimento, ou feira de consumidores urbanos. Estes tipos existem simultaneame n te, 
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mas não há um fluxo permanente de mercadorias e de pessoas de uma para outra; e tampouco 
o sistema de comercialização interna do Nordeste brasileiro se limita a estas arenas de trocas.

A feira livre da cidade do Crato-CE se enquadra na terceira tipologia. Pois a mesma é uma feira 

urbana, tem como finalidade abastecer as pessoas que ainda optam por esse tipo de comércio. A feira 

acontece toda semana. Nos dias de segunda feira, iniciando por volta de 05 horas da manhã e os 

feirantes costumam desmontar as barracas a partir das 14 horas. 

A grande parte das publicações relacionadas à categoria feiras livres focaliza a análise e as 

reflexões considerando essa modalidade de comercialização como um evento espacial, que inclui as 

dimensões política, cultural e simbólica. De acordo com Maia e Carneiro (2014, p. 113) “[...] a feira livre 

representa um patrimônio do campo e da cidade, marca territorial de sua origem e do lugar”. 

Sobre o assunto Batista e Carneiro (2014, p. 120) ponderam que a feira livre é “[...] ponto de 

encontro, sobretudo, hoje, entre urbanos, isto é, entre populações que se deslocam da própria cidade ou 

cidades diversas, do mesmo estado ou de estados diferentes”.  No caso da feira do Crato, entre sujeitos 

do urbano e também de localidades rurais. 

Godoy (2005, p. 6) afirma que essa modalidade comercial ostenta um grande potencial “[...] 

enquanto espaço de comercialização e de relações socioeconômicas, bem como em termos de geração 

de oportunidades e de viabilização dos excluídos pelo sistema econômico moderno.” Seguindo uma 

análise relacionada mais ao aspecto simbólico dessa categoria, Carneiro (2014, p. 153) afirma que:  

A feira livre representa, para o sertanejo nordestino, uma das formas simbólicas espaciais mais 
notáveis de manifestações humanas ligadas à cultura popular. Esta, muitas vezes, é invadida 
e distorcida pela racionalidade dominante, sistêmica, contudo resiste, de diferentes maneiras, 

como pode, inclusive, mediante o seu engajamento em atividades produtivas informais. 

A hegemonia contemporânea das grandes redes de supermercados e a formalização globalizada 

da economia relega as feiras livres a modalidades secundárias de comercialização. Nesse sentido, a 

feira é concebida como um instrumento pouco orientado para o futuro, para o êxito, de baixa inovação. 

Essa percepção negativa atribuída à feira, somada a ausência de apoio governamental, tem implicações 

diretas nas retrações relacionadas às suas áreas físicas e de aspectos que dizem respeito aos elementos 

de sua reprodução, portanto, manutenção e permanência.  

Considerando o recorte espacial da feira livre da cidade do Crato–CE, ela está localizada nas 

proximidades do Mercado Público Walter Peixoto, ao lado do canal do Rio Granjeiro, mais 

especificamente na Rua Antônio Alves de Figueiredo. Atualmente, manifesta-se para muitos que se 

deslocam por essa área como um evento espacial em declínio, devido à redução de tamanho ocupado 

e pela diminuição do número de frequentadores. Em estudos realizados por Bacurau (2009) constata-se 
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que o número de feirantes, consequentemente a quantidade de barracas e o espaço físico ocupado vêm 

diminuindo dramaticamente nos últimos anos. 

Estudos realizados por Júnior; Silva e Oliveira (2007) relataram que na cidade do Crato-CE 

ocorreu à expansão de redes atacadistas e a implantação de supermercados formando redes regionais 

de comercialização. Provavelmente esse é um dos fatores que ajudam a explicar a redução da feira. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Caminhando para a discussão dos dados deste trabalho, referente à investigação sobre as 

mudanças, resistência e permanência da feira livre do Crato -CE, diante de uma lógica do capital que 

objetiva a homogeneização dos espaços econômicos, as questões realizadas nas entrevistas permitiram 

escrever os seguintes tópicos: a feira fazendo e formatando o espaço da cidade; desenvolvimento local: 

de protagonista a coadjuvante no cenário econômico; a feira do Crato-CE: os discursos de resistência 

na fala de feirantes e consumidores e por último, memórias saudosas dos dias de feira: “era como uma 

festa”. 

4.1 A FEIRA FAZENDO E FORMATANDO O ESPAÇO DA CIDADE 

Semanalmente, erguem-se nas manhãs das segundas-feiras, como já descrito em trechos 

anteriores, ao lado do canal do Rio Granjeiro, mais especificamente na Rua Antônio Alves de Figueiredo, 

estruturas metálicas cobertas de lona formando as diversas bancas para realização de mais um dia de 

feira na cidade do Crato. Nas segundas-feiras por algumas horas ocorrem mudanças na dinâmica da 

cidade do Crato. Dessa forma e com base no descrito por Almeida (2009, p. 26), pode-se afirmar que: 

“[...] uma característica peculiar das feiras livres é a utilização de um espaço, que é alterado com a sua 

realização e que, após, volta ao arranjo original, havendo, portanto, a necessidade de produzir, 

semanalmente, um espaço onde as trocas possam ser realizadas”. 

A feira do município do Crato inicia-se por volta das 5 horas da manhã permanecendo até as 14 

horas. Em março e abril de 2016 ela possuía aproximadamente 80 barracas. Esse número não possui 

registro oficial, podendo apresentar alguma alteração, pois de acordo com os relatos de alguns feirantes 

existem alguns proprietários de barraca que não frequentam toda semana. 

Por não existir cooperativa e nem sindicatos de feirantes não há restrição, nem fiscalização com 

relação aos produtos que são vendidos pelos feirantes. Essa é uma explicação para a grande variedade 

de produtos comercializados na feira livre do Crato-CE, que não segue o padrão comercial de um sistema 
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de comercialização mais formal. Dessa forma, emergem outras formas de comércio conhecidas 

popularmente como feira do rolo e xepa, que se localizam em uma área mais deslocada da parte principal 

de concentração das barracas tradicionais. 

Há algumas décadas, a feira livre era o espaço preferido dos cratenses e dos moradores das 

cidades circunvizinhas para a realização de suas atividades comerciais e sociais. Porém, hoje não atraia 

grande maioria dos moradores do Crato, apresentando uma grande retração diante da implantação e da 

expansão de estabelecimentos modernos de compra/venda. Para as pessoas que frequentam a feira, 

esse lugar não é apenas para fazer compras, vendas ou realizar trocas. É também um local de encontros 

e reencontros, das “conversas fiadas” e até mesmo um ponto de diversão. 

O espaço da feira do Crato tem uma forte representatividade cultural. Para a maioria das pessoas 

que fazem a feira acontecer, sejam feirantes ou consumidores, ela é um dos lugares marcantes de sua 

história nessa cidade. O apego vem desde tempos de criança quando frequentavam esse local com seus 

pais ou avós, para fazer compra ou para ajudar seus familiares na comercialização dos produtos, 

permanecendo até a atualidade.  

4.2 DESENVOLVIMENTO LOCAL: de protagonista a coadjuvante no cenário econômico 

Segundo os entrevistados, nos dias de segunda-feira com a realização da feira livre a cidade 

ficava repleta de pessoas, para negociar, fazer compras ou só para socializar. Frequentavam a feira, 

residentes da própria cidade, moradores de cidades próximas e até estados vizinhos dentre os quais 

foram destacados os estados da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Piauí.  

Com base nos estudos realizados por Bacurau (2009), na década de 1950 a feira livre do Crato 

era bastante frequentada. Esse movimento adivinha de alguns fatores como: a localização geográfica da 

cidade, que é circunvizinha de outras cidades importantes do centro sul. Crato  constitui uma centralidade 

pela sua história como espaço de concentração de comércio e serviços.  Na época era uma das cidades 

mais fortes dessa área do Ceará do ponto de vista do comércio.  

De acordo com LÓSSIO apud OLIVEIRA (1998, p. 45) na década de 1950 a cidade do Crato “[...]  

contava com 28 estabelecimentos atacadistas, 323 varejistas, 413 indus triais, 3 bancários e 3 

cooperativas.” Ainda sobre o assunto, segundo informações do IBGE (1959, p. 184) na década em 

questão, as principais empresas industrias do Crato eram:  

[...] Fábrica Aliança e Usina Babaçu, de extração de óleos vegetais; Exportadora Cratense e 

Irmãos Bezerra de Menezes e Cia, beneficiamento de algodão; Fábricas de Mosaicos ‘Leão’ 
e ‘Luceti’; Padaria Triunfo; Cerâmica Elba; Fábrica de Bebida Araripe; Serraria Monteiro e os 
seguintes engenhos: Lagoa Encantada, São Bento, Bebida Nova, Grangeiro, Muriti,  Monte 
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Alegre, Melo, Brito, Pau Sêco, Santa Rita, B. Horizonte, Belmonte, São Vicente,  Serra, 
Teimosa e Jacó. 

Conforme Bacurau (2009), a feira do Crato na década de 1960 ocupava uma posição de 

destaque na região Nordeste. Nessa época existiam apenas duas feiras maiores que a do Crato em 

volume de negócios, a de Campina Grande, na Paraíba e  a de Caruaru, em Pernambuco. 

Com base no estudo elaborado por Figueiredo Filho (1968, p. 146), toda semana nas segundas-

feiras o povo enchia as ruas para comercializar. Tinha gente negociando : 

[...] nas praças de S. Vicente, do Rosário, e rua da Califórnia desde o encontro das Laranjeiras 
até o encontro da Rua da Vala; na Rua Grande, da Praça S. Vicente até quase a Praça do 

Rosário; dessa praça até o encontro da Califórnia e Formosa. Além disso é um dia de agitação 
em toda a cidade e nas estradas [...]. 

Diante do cenário apresentado fica visível o quanto a feira livre aquecia a economia da cidade 

do Crato-CE, sendo ela uma das principais protagonistas do comércio local. Na contemporaneidade esse 

cenário mudou, a feira livre encontra-se em um processo de recrudescimento, apresentando um reduzido 

número de comerciantes e de consumidores. Isso se justifica pela implantação e ampliação de outras 

formas de comercialização marcadas por inovações técnicas modernas. Pereira e Carneiro (2014, p.77) 

reforçam que: 

[...] ao lado destas inovações técnicas, econômicas e, consequentemente, burocráticas, surge 
um setor da economia que se vê, de certo modo, desligado das influências diretas das 

atividades desenvolvidas em setores superiores da hierarquia produtiva, dotado de pouca 
modernidade e burocracia, estando assim, muito menos relacionados ao mundo do sistema. 

Nos dias de hoje a feira do Crato–CE apresenta uma redução significativa, em termos de 

tamanho e número de frequentadores e feirantes, diferente do seu período inicial, em que constava com 

uma grande proporção de barracas e fluxo de consumidores e feirantes. Assim, vale ressaltar que, aquela 

que um dia foi a terceira maior feira da região Nordeste, em volumes de negócio, como já mencionado 

nessa escrita, atualmente encontra-se em um processo acelerado de recrudescimento.  

4.3 A FEIRA DO CRATO-CE: os discursos de resistência na fala de feirantes e consumidores  

Mesmo com a implantação de um grande número de redes de supermercados, hipermercados 

e varejões, ainda existem pessoas que continuam frequentando a feira livre da cidade do Crato -CE, seja 

para fazer compras ou para vender. Os motivos que levam esses sujeitos permanecerem movimentando 

esse tipo de comércio varia muito, como mostra o depoimento a seguir:  

182

http://srccc.com.br/


Meu nome é Dora. Conhecida como Dora do peixe. Moro em Juazeiro, tenho 43 anos, sou 
feirante em Crato, Barbalha e Juazeiro. Estudei até a 4ª série. Trabalho nessa feira há 30 anos. 

Comecei com meus pais, ai minha mãe faleceu quando eu tinha 16 anos e eu continuei vindo 
e até hoje. Criei meus filhos, tenho dois formados daqui da feira, mas na realidade hoje em dia 
a feira livre está acabando, devido a opção de supermercado, cartão. Antigamente o pessoal 

vinha pra feira que era tudo mais barato, comprava à vista, mas hoje em dia o povo tem mania 
de cartão e isso diminuiu as vendas. Tenho uma irmã que trabalha aqui e tem mais três 
sobrinhos que trabalha em Juazeiro, pra mim é ótimo aqui, mim sinto muito bem aqui e gosto 
de trabalhar no Crato. A gente paga uma taxazinha da limpeza, 4 RS por mês, pouca a 

taxazinha. Mas, eu não sei lhe informar se existe conselho de feirantes. Eu não tenho estudo 
pra arrumar emprego e quem não estuda só arruma trabalho assim e eu sou satisfeita com o 
meu. Pra mim a feira significa tudo que é onde eu tiro meu sustento, sustento meus filhos e tá 

bom demais. Me sinto bem, trabalho e gosto de trabalhar (Feirante da feira livre do Crato-CE, 
abril de 2016). 

De acordo com o depoimento da feirante percebe-se que esse tipo de ocupação profissional já 

veio de seus familiares. Outros entrevistados também relataram essa sucessão, colocando isso como 

um dos motivos que fazem permanecer no negócio. Outro fator apontado por eles é o baixo nível de 

instrução que os impossibilitam de buscar outras profissões. Porém é comum ouvir dos feirantes que 

gostam da atividade. E que funciona até mesmo como uma terapia. O que dificulta é a falta de 

investimento público e a ausência de incentivos. 

Com relação ao surgimento das grandes redes de supermercados e hipermercados eles afirmam 

que houve uma diminuição no número de clientes, provocando uma retração da feira livre do Crato -CE. 

Relacionam essa situação a uma série de serviços que a feira não oferece como o pagamento via cartão 

de crédito, a entrega em domicílio, o funcionamento da come rcialização em período noturno. 

Outro feirante entrevistado e que preferiu não se identificar, é um dos negociantes bem 

conhecidos da feira. Trabalha vendendo vários tipos de feijão e fava. Em suas palavras afirmou que:  

Tá com 45 anos que trabalho nessa feira aqui. Também trabalho em Juazeiro. Com os grandes 

supermercados diminuiu um pouco as vendas. As pessoas vão pro mercantil, o pessoal vai à 

noite fazer compras, trabalha de dia e vãoà noite fazer compra, lá tem de tudo aqui nós não 
temos. Tenho meu filho que trabalha comigo, esse local não é apropriado pra feira era bom 
quando era no centro, mas mudaram pra cá. Pago uma taxa mais é bem pequena, não existe 

conselho de feirante aqui. Eu permaneço trabalhando aqui porque me acostumei, aí estou por 
aqui há muito tempo. Eu não sei lê, não pude arrumar emprego, aí eu trabalhava na roça, 
depois passei a trabalhar aqui. Achei melhor que na roça e fiquei por aqui (Feirante da feir a 
livre do Crato-CE, abril de 2016). 

Para os consumidores, fazer compras na feira tem grande vantagem.  Elas já têm o costume de 

frequentar esse espaço desde criança. A seguir, algumas respostas importantes que foram obtidas: 

Me chamo Zulene. Sou daqui do Crato. Tenho 72 anos. Estudei só a alfabetização. Venho à 
feira desde eu moça, eu já vinha mais meu pai fazer a feira aqui. Aí eu fiquei vindo, compro 
feijão, goma, farinha, alho, pimenta, cebola. Eu venho comprar aqui porque eu gosto de 
escolher as coisas. Nos mercantil você compra aquilo que tiver, aqui você escolhe, eu gosto 
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de comprar coisas boas, eu acho bom vi fazer compra na feira (Consumidora da feira livre do 
Crato-CE, abril de 2016).  

Maria Zuleide da Silva, resido no bairro Batateira. Estudei até a 2ª. Faz tempo que venho pra 

cá. Nasci e me criei aqui, sou filha natural do Crato. Sempre venho aqui, costumo comprar  
farinha, feijão, goma, verdura. Aqui é mais em conta, gosto de vi comprar na feira porque já 
conheço as pessoas. Você vai comprar as coisas nesses mercantil só tem uma coisa só. Aqui 

tem pra escolher, mas mia fia, a feira esta fraquinha, antes aqui era cheio, até pra andar era 
ruim, mas hoje num tem quase nem banca (Consumidora da feira livre do Crato-CE, abril de 
2016). 

Para as consumidoras, além de terem mais opções para a escolha dos produtos, o custo é mais 

acessível e se sentem bem no ambiente. O que fica perceptível nas vozes das clientes é a tradição que 

existe nesses espaços já que elas começaram a frequentar esse local há muito tempo com os próprios 

pais e continuam até hoje. Elas destacaram que nas últimas décadas a feira livre da cidade do Crato vem 

passando por um processo de retração. 

Apesar de não apresentar a mesma grandiosidade em tamanho e em volume de negócios à feira 

ainda permanece no espaço-tempo da cidade do Crato, pois a mesma é carregada de sujeitos que 

demonstram o quanto a feira tem significado enquanto espaço de tradição, história e simbologias. Para 

suas rotinas atuais, do passado e para a própria cidade. Esse pode ser um fator que explica a feira como 

resistência no cenário econômico atual. A esse respeito Almeida (2009) coloca que as feiras não são 

momentos apenas para a movimentação de bens, mas de laços de toda a natureza, como a cogniti va, a 

afetiva, a social e a cultural. 

4.4 MEMÓRIAS SAUDOSAS DOS DIAS DE FEIRA: “era como uma festa” 

É muito comum ouvir em depoimentos, ler em escritos antigos, o quanto a feira do Crato era 

animada. Constituiu por um longo período, um verdadeiro ponto d e encontro de pessoas para prosear, 

paquerar, enfim um espaço de socialização. As segundas feiras eram bastante aguardadas, pois a feira 

era vista como um dia de festa. Dessa forma e com base nos escritos de Menezes (1985, p.38), pode-

se afirmar que a feira do Crato: “[...] corria animadíssima. A Travessa da Califórnia, nos cruzamentos 

com as Ruas da Vala, do Fogo, Grande, Formosa e Pedra Lavrada, completamente cheia. Estendiam -

se no chão todos os produtos da fértil região, sem falar de outros artigos que, mui naturalmente, ali eram 

expostos.” 

De acordo com Joaquim Pimenta (1949), nessa época a feira do Crato era a mais famosa do 

Estado do Estado do Ceará, pelo seu volume de pessoas e de mercado, expandia-se por diversas ruas, 

com a comercialização de vários produtos como: cereais, as frutas, os produtos manufaturados de 

cerâmica, de metal, de madeira, de couro. As mercadorias eram distribuídas  e organizadas, segundo 
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sua natureza ou espécie, a Intendência Municipal determinava os pontos para a exposição das 

mercadorias. 

Conforme o relato de uma consumidora bastante antiga os dias da realização da feira eram 

aguardados com grande expectativa e entusiasmo, pois ao mesmo tempo em que faziam as compras 

também se divertiam e reviam conhecidos. No depoimento:  

Meu nome é Carmélia Gonçalves Pereira. Tenho 82 anos. Moro no sítio Carnaúba dos Marcos 
município de Farias Brito. Desde meus 15 anos venho à feira. A gente comprava tudo na feira,  
as lojas eram poucas e só quem ia comprar lá era as pessoas que tinha recurso. Eu vinha pra 

feira a cavalo. Mas não deixava de vir, pra nos era uma diversão. As ruas cheias de gente de 
todo lugar. Era um sufoco pra gente andar, também acontecia muito roubo. As pessoas 
aproveitavam a multidão pra abrir a bolsa do povo e levar o dinheiro. Uma vez me roubaram. 

Até hoje gosto de fazer minhas comprinhas na feira, mas estou vindo mas pouco, porque não 
posso vir só, ando com uma sobrinha minha, ai só venho uma vez por mês quando tiro o 
dinheiro do aposento. Mas, está fraquinha a feira, o povo tão vindo pouco, também a seca é 
grande, ninguém tem dinheiro, compra é nas bodega fiado. Mas aqui já foi muito bom, parecia 

dia de festa de tanta gente, tinha cantador, à gente podia conversar com os parentes que 
também vinha pra cá. Era uma diversão pra todo mundo. Aqui era muito animado, mas agora 
num tem mas quais nada, até as bancas é pouca (Depoimento de uma consumidora da feir a 

do Crato-CE, abril de 2016). 

A feira livre do Crato já foi, sem dúvida, um dos grandes atrativos dessa cidade. Pessoas da 

zona rural e urbana e até de outras cidades, visitavam esse evento semanal. E não era só para comprar. 

Como as opções de lazer eram raras e limitadas nas cidades do interior, as feiras surgiram também como 

uma opção de diversão, neste sentido a feira livre  ganha um papel importante na vida das pessoas 

(ALVES, 2011). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Efetuar um estudo na área da geografia tomando como foco um evento sócio -espacial chamado 

feira não é uma tarefa das mais simples. Desse modo, acredita-se que a pesquisa realizada com seis 

feirantes e seis consumidores da feira livre do Crato -CE poderá vir a somar com as produções 

acadêmicas acerca da questão. 

Através da realização da pesquisa teórica e empírica, foi constatado que a feira livre do Crato 

sofreu uma série de mudanças advindas de questões extra-locais, ligadas aos novos movimentos do 

capital, que afetam o comércio e o consumo. E também foi alterada por movimentos ligados a esses 

setores no Cariri, resultando em retração quanto ao número de participantes e também na sua área de 

abrangência. No momento atual o espaço de recrudescimento, de redução de seu tamanho é o mais 

percebido pelos frequentadores. O espaço físico apresenta-se com “vazios”, devido ao maior 

distanciamento entre uma barraca e outra. A circulação de pessoas ocorre de maneira tranquila já que a 
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quantidade dos fregueses também é menor em relação a momentos anteriores. Também ficou 

perceptível o enorme descaso do poder público municipal com esse evento, não existindo  assistência 

pública ativa e eficaz para cuidar melhor do lugar ocupado pelos feirantes e consumidores. 

Todavia, a resistência também é um marco. A feira livre se mantém todas as segundas -feiras. 

Apesar de apresentar inúmeras deficiências e fragilidades, esse evento semanal ainda é uma importante 

forma de comércio. Além disso, é um fenômeno cultural, de socialização na cidade, de reencontro de 

sujeitos que se deslocam de vários bairros do Crato e de outras cidades próximas, além dos que chegam 

da zona rural, para vender ou comprar. 

Torna-se necessário esclarecer que as análises e os resultados gerais da pesquisa devem ser 

considerados como indicativos temporais das mudanças, resistência e permanência da feira livre do 

Crato, sendo importante a realização de outros estudos que acresçam mais informações e outras visões 

a essa temática. Uma das questões que apontam para novos estudos é se está ocorrendo um processo 

de desterritorialização na feira estudada. Esse é um ponto de partida para a continuidade dos estudo s. 
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O BAIRRO DOM EXPEDITO EM SOBRAL-CE E SUAS 

TRANSFORMAÇÕES SOCIOESPACIAIS 

Joffre Fontenelle Filho1 

RESUMO 
O artigo discorre sobre a produção do espaço intraurbano de Sobral-CE, com o objetivo de confirmar a ideia de que o 
desenvolvimento social não é resultado direto e imediato do crescimento econômico de um lugar. As desigualdades 

socioespaciais resultantes desse processo ocorrem no mundo e também no bairro em foco. Inicialmente são apresentadas 
algumas informações sobre o passado recente do bairro e em seguida são destacadas as principais transformações que 
deram uma fisionomia e uma dinâmica diferentes ao lugar. Na parte final do texto, descreve-se a atuação dos principais 

elementos produtores do espaço urbano em destaque no bairro: as empresas, o poder público municipal e a comunidade 
que ali reside. 

Palavras-chave: Bairro. Transformações. Desigualdades. 

1INTRODUÇÃO 

Embora reconheçamos a multiplicidade de trajetórias históricas ao longo do tempo, também 

concordamos que o modo de produção capitalista têm se expandido por uma considerável extensão 

da superfície terrestre. Isso tem feito com que o modo de vida europeu/americano tenha se tornado 

comum nos mais diversos lugares nos quais o capital tenha fincado raízes.  

Conforme o pensamento do grande geógrafo brasileiro, “Cada lugar é, a sua maneira o 

mundo [...] Mas, também, cada lugar, irrecusavelmente imerso numa comunhão com o mundo, torna-

se exponencialmente diferente dos demais.” (SANTOS, 2009, p. 314). Em cada lugar podemos 

perceber a presença do capital, que de alguma maneira, se aproveita das condições específicas 

daquele para promover sua expansão na medida em que o inclui em algumas das etapas do processo 

produtivo, que vai desde a produção propriamente dita até o consumo.  

O lugar deve ser analisado e reinterpretado na medida em que suas relações com o mundo 

vão se intensificando. É através do estudo do lugar que podemos perceber com mais precisão os 

elementos que atuam no espaço, bem como as variáveis de objetos, ações, técnica e tempo. Nessa 

escala de análise o geógrafo pode trabalhar com todos os objetos e com todas as ações possíveis de 
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serem analisadas pelo objetivo da pesquisa. 

No entendimento de Santos (2009), os elementos que compõem o espaço interagem 

constantemente no lugar na forma de cooperação e conflito, que são à base de toda vida social. 

Firmas e instituições atuam fortemente no lugar. No entanto, são as paixões humanas presentes nas 

pessoas que dinamiza a vida social e proporciona a espontaneidade e a criatividade.  

Essa ideia pode ser constatada no âmbito da economia popular. Existe uma economia que é 

organizada e imposta de forma vertical (de cima) que pode ser chamada de economia formal e  é 

dirigida pelas firmas e normatizada por instituições como o Estado. Em contraposição a esta 

economia de cima surge uma economia que surge de baixo, ou seja, das classes menos favorecidas 

que lutam de forma criativa e espontânea para garantir a sobrevivê ncia dos seus familiares. É o que 

Santos (2008) chama de espaço dividido e que se caracteriza pela presença de dois circuitos da 

economia urbana: O circuito superior e o circuito inferior.  

Diferentemente das classes mais endinheiradas, que se beneficiam diretamente da 

modernidade e por isso acomodadas diante da possibilidade de construção de um novo mundo, os 

pobres do lugar estão abertos para o novo na medida em que lutam por um futuro melhor para eles 

mesmos. Por essa razão, Santos afirma que esse futuro sonhado revela-se: 

[...] como carência a satisfazer – carência de todos os tipos de consumo, consumo 
material e imaterial, também carência de consumo político, carência de participação 
e de cidadania. Esse futuro é imaginado é entrevisto na abundância do outro e 
entrevisto, como contrapartida, nas possibilidades apresentadas pelo Mundo e 
percebidas no lugar. (SANTOS, 2009, p. 326). 

Os carentes são os que migram forçadamente para a cidade, ou mesmo para aqueles que já 

morando na cidade e posteriormente são envolvidos por uma reestruturação no local de moradia. O 

estranhamento com o novo é inevitável. No entanto, a nova realidade pode servir como detonador de 

um processo que substitui a alienação pelo entendimento e pela integração. Contrariando o que 

normalmente é defendido pelos estudiosos do lugar, Santos (2009, p. 330) afirma que “[...] quanto 

menos inserido o indivíduo (pobre, minoritário, migrante...), mais facilmente o choque da novidade o 

atinge e a descoberta de um novo saber lhe é mais fácil.” Portanto, dar voz aos indivíduos que, em 

geral, não são ouvidos é de extrema importância para uma compreensão mais equilibrada do lugar.  

Ao analisarmos o bairro/lugar, não podemos nos esquecer de que ele é composto por ruas 

que revelam “o movimento do mundo moderno”. A pesquisadora, Ana Fani A. Carlos (1996), ao 

escrever sobre a importância de se analisar a rua, destaca o cotidiano cheio de vida e de energia 
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presente na rua. 

Ao caminhar pelas ruas do bairro Dom Expedito , em Sobral-CE, recorte espacial feito para o 

desenvolvimento da dissertação de mestrado que teve como temática as transformações 

socioespaciais que ocorreram nesse local, ficam evidentes as desigualdades que ali existem, que por 

sua vez refletem as contradições do modo de produção capitalista. Nas ruas “[...] se tornam claras as 

formas de apropriação do lugar e da cidade, e é aí que afloram as diferenças e as contradições que 

permeiam a vida cotid iana.” (CARLOS, 1996, p. 86). A rua pode ter vários sentidos: o de simples 

passagem; o de fim em si mesma; o de mercado consumidor; o da festa; o da reivindicação; o de 

moradia; o de território das gangues; o de normatização da vida, o de formação de guetos, do 

encontro e o da segregação social. 

Nas ruas do bairro, os moradores interagem e aprendem uns com os outros. Os conflitos 

também surgem entre os indivíduos e entre estes, as empresas e o poder público. Estratégias de 

sobrevivência e de controle são desenvolvidas pelos diferentes elementos que em uma dialética 

contínua vão produzindo um espaço que reflete exatamente essas contradições. A apropriação da rua 

é apropriar-se da vida da cidade. Para os moradores, usar e ocupar a rua significa, também, dar lugar 

às possibilidades de uma existência criativa e a um cotidiano de aprendizagem coletiva. 

O presente trabalho derivou-se da dissertação “As transformações sociespaciais no Bairro 

Dom expedito em Sobral-CE”, defendida no Mestrado Acadêmico em Geografia da Universidade 

Estadual Vale do Acaraú (MAG/UVA). A pesquisa tinha como objetivo principal analisar a produção do 

espaço urbano de Sobral a partir de uma análise feita sobre os elementos produtores do espaço que 

atuam no bairro. 

2 O PASSADO DO BAIRRO 

Nos últimos anos, transformações significativas e contradições se fazem perceptíveis na 

paisagem do Bairro Dom Expedito, em Sobral-CE, cidade que vem sendo inserida em uma lógica 

global em que as empresas buscam determinados lugares onde as possibilidades de reprodução do 

capital são maiores. A construção da ponte, a pavimentação de algumas ruas, a reestruturação de 

avenidas, a disponibilização de terrenos para a instalação de empresas, são exemplo s de 

modificações que convivem ao lado de uma comunidade que não tem sido efetivamente beneficiada 

com toda a modernização do Bairro (FONTENELLE FILHO, 2015).  

O Bairro Dom Expedito é separado do centro histórico da cidade de Sobral pelo Rio Acaraú. 

Começa na ponte Othon de Alencar sobre o Rio Acaraú com a Av. Senador Fernandes Távora, segue 

por esta até o Rio Oiticica, sobe por este até confrontar com a Rua Espanha, segue por esta até o Rio 
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Acaraú, desce por este até o ponto inicial.  

O bairro é separado do centro da cidade pelo rio Acaraú. Também ficou conhecido como a 

“margem direita”, contrastando fortemente com a chamada “margem esquerda” que faz parte do 

centro e tem sido muito mais equipada pelo poder público. O período compreendido entre os anos de 

2004 e 2010 foi marcado por uma grande desigualdade entre os dois lados do rio, o Dom Expedito e o 

Centro. No ano de 2004, a “margem esquerda” (Centro) passou por uma reforma urbanística, que 

consistiu na construção de um grande calçadão às margens do rio, na instalação de iluminação 

pública e na implantação de alguns equipamentos de uso social, durante a gestão do prefeito Cid 

Ferreira Gomes. A “margem direita” (Dom Expedito), no entanto, só foi “urbanizada” no ano de 2012. 

O contraste diminuiu, mas não desapareceu. Conforme Sales (2013, p.59), as diferenças não eram 

apenas de “[...] ordem arquitetônica e urbanística, mas principalmente diferenças sociais”.  

O bairro, portanto, tem experimentado transformações socioespaciais ao longo de seus, 

pouco mais, de 50 anos. Contudo, é importante ressaltar o fato de que essas mudanças se 

intensificaram a partir dos anos 2000. Conforme Aguiar Jr. (2005), até poucos anos depois de 2000, o 

bairro Dom Expedito abrigava uma comunidade bastante tradicional com características rurais. 

Existiam pessoas que trabalhavam nos currais de gado bovino e no matadouro da cidade. Figuras 

como as lavadeiras, os canoeiros e os pescadores eram mais comuns do que hoje devido a maior 

interação que se tinha com o rio. Além dessas, existiam também as chapeleiras da atual Rua 

Espanha, cuja produção atendia vários municípios da região norte, as louçeiras e os oleiros.  

A comunidade do bairro sempre esteve muito ligada ao rio Acaraú que era fonte de 

subsistência, de renda e de lazer. As lavadeiras, os canoeiros, os pescadores e os banhistas eram os 

personagens principais da história do Bairro. Mas o bairro sempre se caracterizou pela presença de 

pessoas de baixa renda com moradias precárias e falta de infraestrutura no que diz respeito a 

saneamento básico, coleta de lixo e sistema viário. O crescimento desordenado do bairro trouxe 

graves consequências ambientais. As péssimas condições de infraestrutura na qual se encontra a 

maior parte da população ribeirinha colocam em risco a qualidade das águas do rio Acaraú. 

Conforme Aguiar Júnior (2005) a presença de equipamentos urbanos no bairro Dom Expedito, 

até o início dos anos 2000, era limitada. Alguns pequenos estabelecimentos comerciais e de serviços 

existiam para atender a população local. As opções de lazer e esporte eram restritas as pessoas que 

podiam pagar pela utilização dos clubes que existiam no bairro e os espaços públicos as margens do 

rio encontravam-se, e ainda encontram-se, aquém da estrutura que foi construída na chamada 

margem esquerda do rio, onde encontra-se o centro histórico e comercial, portanto, uma área nobre. 

Os problemas enfrentados pela comunidade do Bairro Dom Expedito iam desde a 
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problemática ambiental, que incluí também as moradias que se encontram sujeitas a eventuais 

transbordamentos do rio, até a questão do desemprego, baixos salários e doenças que se propagam 

com mais facilidade onde as condições de vida são menos favoráveis devido à falta de saneamento 

básico. 

Antes de 2000, a infraestrutura do bairro era precária. Embora já existissem, em algumas 

áreas, rede elétrica, de água e de telefone, os esgotos corriam a céu aberto das casas de taipa em 

direção ao rio que também recebia o lixo produzido por parte dos moradores. O pavimento das ruas 

encontrava-se frequentemente danificado. Isso ainda pode ser visto, no entanto em um menor grau. 

Atualmente, o bairro apresenta uma feição bem diferente da que tinha no passado recente, 

antes de 2000. Novos objetos foram implantados. No entanto, a instalação desses novos objetos não 

foi suficiente, porque não era esse o objetivo principal, para elevar o nível de vida dos moradores do 

bairro a um patamar de qualidade de vida condizente com o crescimento do número de novas 

empresas que chegaram ao longo da escala temporal determinada pela pesquisa. 

Podemos afirmar que os eventos que se sucederam a inserção de Sobral, no que chamamos 

de economia mundializada, contribuíram com a atual dinâmica do espaço intraurbano sobralense e, 

foram motivados por uma conjuntura que se formou em uma escala muito maior que repercutiu no 

território brasileiro e no Ceará. Uma análise da história recente do bairro nos permite compreender 

melhor as modificações socioespaciais que ocorreram no lugar em foco, cujo te rritório possui três 

áreas que estão separadas umas das outras por importantes objetos que ali foram construídos e por 

importantes vias que favorecem o crescimento do bairro.  

O espaço que hoje é conhecido como bairro Dom Expedito começou a ser ocupado entre os 

anos de 1930 e os anos de 1940. Contudo, o bairro foi oficialmente criado no ano de 1962. Era 

chamado no início de “Outro Lado do Rio” e em seguida, com a Lei Nº 27 de 18 de outubro de 1952, 

passou a ser denominado de Monte Castelo, uma homenagem ao general que liderou as tropas 

brasileiras na Segunda Guerra Mundial. O nome atual, por sua vez foi uma homenagem feita, pelo 

prefeito José Palhano de Sabóia, ao bispo sobralense, assassinado em 1957 (CRAS, 2014).  

Foi durante a gestão do Prefeito Paulo de Almeida Sanford (1955-1958), que foi dada a 

autorização para que fosse loteada a propriedade da D. Evangelina Sabóia, situada no Bairro Monte 

Castelo, atualmente Dom Expedito. A partir desse momento, o arruamento do loteamento possibilitou 

um aumento da população do bairro. 

Conforme o estudo, desenvolvido pela Escola de Formação em Saúde da Família Visconde  

de Sabóia, intitulado “Territorializando o Bairro Dom Expedito” (2008), a ocupação do bairro ocorreu 

dentro de um contexto de expansão comercial na cidade, de grandes estiagens, que forçou muitas 
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pessoas a abandonar a vida nas serras e nos sertões e se fixarem às margens do rio com o objetivo 

de, principalmente desenvolver o artesanato em olarias. 

Embora a presença de pessoas de baixa renda seja mais perceptível, existiam muitos sítios, 

pertencentes a pessoas que moravam em outros bairros de Sobral. Eram casas de veraneio de 

pessoas de melhores condições financeiras que encontravam ali um espaço adequado para lazer e 

descanso. Esses sítios ocupavam uma área maior do que a área ocupada pelas residências. Um dos 

moradores mais antigos do bairro afirmou que “[ ...] os ricos do outro lado (do centro de Sobral) vinham 

para o lado de cá (para o Dom Expedito) e construíam os sítios para fugir das muriçocas.”. 

Alguns desses sítios ainda existem e são ocupados por moradores que os utilizam como 

segunda residência. Os ricos participaram da ocupação do bairro na medida em que o utilizavam para 

a construção e utilização de suas segundas residências. Tornou-se, em parte, um lugar de descanso 

das elites. Desde então, não parou de crescer. Portanto, a história da ocupação e uso do bairro Dom 

Expedito pela população foi confirmada durante as conversas com os antigos moradores, revelando 

assim, em muitos momentos, a dificuldade de dados e de documentos. Ocorreu um aumento do 

número de edificações construídas entre os anos de 2005 e 2013 no bairro em destaque. Todas as 

áreas que o compõe foram acrescidas de objetos que resultaram da expansão das firmas já 

existentes ou da instalação de novos empreendimentos.  

Essa ocupação e, posteriormente, o crescimento econômico não ocorreu sem colocar em 

risco o meio ambiente. O saneamento básico não foi feito em todo o bairro e com isso parte dos 

esgotos domiciliares acabam sendo despejados no rio. As lideranças comunitárias declararam, em 

entrevista concedida para essa pesquisa, que a comunidade do Dom Expedito concorda que foi 

beneficiada com a construção da barragem a montante do bairro, porque as consequências 

calamitosas das enchentes deixaram de existir, mas, ao mesmo tempo, percebe o quanto foi 

prejudicial, pois a mesma deu origem ao chamado “espelho d’água” que diminuiu a vazão da água e 

consequentemente concentrou mais a poluição, além da presença de lixo nas margens do rio. De 

qualquer forma, concordamos com o fato de que 

O bairro Dom Expedito limita-se com o sistema hídrico da Várzea Grande I/Rio 
Oiticica – considerada unidade de preservação ambiental, interligada com a calha 
principal do Rio Acaraú. Esse ecossistema encontra-se ameaçado pelo processo de 
expansão urbana, marcado pela especulação imobiliária e a ampliação da área do 
Distrito Industrial. (AGUIAR JR. 2005, p.112). 

Como foi destacada, a proximidade do bairro às áreas preservadas por lei exige do poder 
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público uma maior atenção no sentido de frear a ocupação desse território específico por parte de 

atividades econômicas que coloquem em risco o equilíbrio ambiental.  

A presença do rio implicava em benefícios e também eventuais problemas com as enchentes. 

O rio representava para aquelas pessoas um meio de vida e um meio de lazer em c ontato com a 

natureza. No entanto, conforme um líder comunitário, periodicamente as águas transbordavam 

gerando grande sofrimento para as inúmeras famílias que às margens do rio construíam suas 

moradias. Mas, é importante considerar que parte dos problemas que afirmamos ser naturais, são na 

realidade causada pela ação do próprio homem. Além da ocupação de áreas de risco, muitos 

proprietários construíram caieiras que comprometiam a qualidade das águas e a ligação entre a BR 

222 com o bairro dom Expedito. 

3 AS TRANSFORMAÇÕES DO BAIRRO 

No período que vai do início do povoamento do bairro, na década de 1930, até o final da 

década de 1990, as mudanças socioespaciais que ocorreram no bairro foram lentas e de pequeno 

impacto para a comunidade e para a economia da cidade. A população foi aumentando 

gradativamente, a atividade comercial era caracterizada por pequenos estabelecimentos comerciais, o 

artesanato caracterizava-se pela presença de olarias e de caieiras e o poder público atuava 

proporcionando a comunidade serviços, mesmo que insuficientes, na área d e saúde e educação. No 

entanto, as mudanças ocorriam sem um olhar especial que colocasse o bairro no centro de um 

planejamento voltado para os interesses do capital.  

Entre os anos de 1980 e 1990, a relação da comunidade com o rio era muito intensa. O rio 

representava para os moradores do bairro um meio de vida e também um meio de socialização. De 

acordo com o depoimento de vários moradores, o rio possibilitava o trabalho dos canoeiros, das 

lavadeiras, das louçeiras e dos oleiros. Os finais de semana eram animados com a presença de 

muitas pessoas que frequentavam a beira do rio para lazer e diversão. Conforme um morador que 

viveu a sua infância no bairro, havia uma faixa de areia que possibilitava “[...] as “peladas” de futebol, 

os banhos de rio e as pescarias”. Muitos moradores se aproveitavam da grande quantidade de 

banhistas para montar suas barracas e arrecadar dinheiro suficiente para sobreviver.  

Apesar das precárias condições de vida da maioria dos moradores, o relato dos entrevistados 

revela que havia um sentimento de satisfação e identificação da comunidade para com a vida 

tranquila característica do bairro. Uma moradora antiga do bairro destacou em sua entrevista que a 

juventude liderada pelo Padre Oswaldo Chaves era muito atuante: promoviam eventos re ligiosos, 

festas, cursos de costura e bordado. E tudo isso era feito sem nenhum problema de violência e sem a 
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necessidade de policiamento, pois, segundo ela, “[...] os seguranças eram nós mesmos”. Conforme 

outro morador que nasceu no bairro, a tranquilidade e a sensação de segurança eram maiores do que 

hoje, mas não impediam a utilização dos inúmeros espaços desabitados no bairro por usuários de 

drogas e criminosos que se escondiam ali após a prática de algum delito. O problema maior era 

relacionado ao preconceito que os moradores de outros bairros tinham para com o bairro. Isso devido 

à localização do bairro, no outro lado do rio. 

Para outro morador que nasceu e viveu até a vida adulta, percebendo as mudanças que 

foram ocorrendo no bairro, as relações sociais eram caracterizadas por um “[...] espírito de 

comunidade maior, ou pelo menos mais forte”. Especialmente devido à ação da Associação 

Comunitária Padre Oswaldo Chaves, que promovia inúmeras atividades que possibilitavam a 

integração entre os moradores. Dentre as atividades mencionadas pelo morador destacavam-se o dia 

do trabalhador, que animava o dia inteiro do bairro  com brincadeiras e premiações. 

As mudanças que logo chegariam foram precedidas pelo discurso da modernidade que foi 

aceito pela comunidade que viu todas as mudanças se efetivando, mas sem que todos os benefícios 

almejados também se efetivassem. Uma moradora antiga, que ganhava a vida com uma barraca que 

montava à beira do rio no final de semana para vender peixe frito com baião, relatou que “A gente 

sonhava muito com esse trabalho que o Cid prometeu e a gente achava que ia ser uma praia melhor, 

mas ao contrário, ficou pior porque é uma água poluída”. A reclamação maior da comunidade 

ribeirinha relaciona-se com a construção da barragem que, resolveu o problema das enchentes e com 

isso possibilitou a instalação de muitas empresas, que jamais viriam para o bai rro se o problema das 

enchentes não fosse resolvido de forma efetiva. Mas, acabou com o lazer da população, devido a 

água parada concentrar mais poluentes e, também acabou com as condições de trabalho de uma 

parcela significativa da população que dependia de um rio mais saudável. 

Outro morador revelou que uma das reivindicações da comunidade, além do saneamento 

básico, durante as reuniões do orçamento participativo era a construção da ponte nova. Acreditavam 

os moradores que, diferentemente das inúmeras pontes de madeira que eram construídas sempre 

que o rio secava, a ponte de concreto que haveria de ser construída ligaria permanentemente os dois 

lados do rio e intensificaria a solidariedade interna do bairro. Os dois lados foram realmente 

interligados, mas o bairro foi dividido, pois “[...] a rua do mijo ou rua do gavião ficou separada do 

restante do Dom Expedito.” (MORADOR, 2014). Sem dúvidas, a instalação desse objeto geográfico 

alterou significativamente as ações que eram características das relações exis tentes no bairro. 

Coelho (2000), refletindo sobre o crescimento urbano dentro do contexto da relação existente 

entre a cidade e o rio Acaraú, afirma que a construção da ponte que liga o centro da cidade aos 
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bairros Sinhá Sabóia, COHABs I e II e Dom Expedito, era uma reclamação antiga, decorrente da 

necessidade de descentralizar o crescimento urbano e desconcentrar as atividades econômicas. 

Também previu corretamente que a inauguração da ponte iria trazer mudanças substanciais aos 

bairros do “outro lado do rio”. Estes ganhariam “[...] novas ruas, praças, logradouros, loteamentos.”, 

mas também veriam “[...] o fim do bucolismo, da calmaria e dos baixos preços  [...]”. 

A reestruturação socioespacial do Bairro Dom Expedito teve início com a construção da Ponte 

Prefeito José Euclides e da Avenida Monsenhor Aloísio Pinto. A inauguração dessas duas obras 

ocorreu no dia 22 de abril de 2000, durante a gestão do prefeito Cid Gomes. A construção da Ponte 

Prefeito José Euclides possibilitou uma maior ligação do bairro com o centro da cidade e os demais 

bairros localizados à margem direita do rio Acaraú. Antes essa ligação ocorria apenas através da 

Ponte Othon de Alencar ou através de canoas, que ainda fazem em uma proporção bem menor, o 

transporte de passageiros entre as duas margens do rio. 

A Avenida Monsenhor Aloisio Pinto, inicialmente, teve como principal objetivo ser uma nova 

opção de tráfego para os moradores dos bairros Dom Expedito, Sinhá Sabóia e para os trabalhadores 

do Distrito Industrial, possibilitando uma diminuição considerável do tempo de deslocamento casa-

trabalho, e vice-versa. Durante a gestão do Prefeito Leônidas Cristino  (2005-2010) foi tomada a 

decisão de transformar a Avenida Monsenhor Aloísio Pinto em um grande corredor comercial. Para 

isso criou-se uma política de atração de empresas para o local incentivadas pelas doações de 

terrenos ao longo da avenida. A política foi bem-sucedida, haja vista a quantidade de 

empreendimentos comerciais no local. 

Percebe-se claramente a importância das vias de circulação para o crescimento do Bairro. 

A Av. Fernandes Távora, a Av. Monsenhor Aluísio Pinto e uma nova estrada que liga o shopping ao 

Atacadista Assaí contribuíram com as transformações percebidas no bairro. A Av. Fernandes Távora 

e a Av. Monsenhor Aluísio Pinto são bastante movimentadas, pois ligam o centro da cidade a Br. 222. 

Mas é através dessas avenidas que se tem acesso aos principais equipamentos do bairro. As duas 

avenidas são interligadas através da Rua Antônio Magalhães, onde se localizam o Clube do 

Palmeiras e a sede das Faculdades INTA. O trânsito nessas vias é mais denso e colabora com a 

atração de novos empreendimentos, devido ao fato de proporcionar aos empreendedores a 

visibilidade necessária ao sucesso de boa parte dos negócios. 

Caracterizando fortemente o modelo capitalista do Estado, em seu papel de um importante 

agente responsável direto pelas metamorfoses no espaço, uma parte do bairro, cujo eixo é a Av. 

Monsenhor Aluísio Pinto, e que pertencia a um importante latifundiário do município, fora adquirida 

pelo poder público municipal com o objetivo de garantir terrenos para a instalação de importantes 
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empreendimentos. Dentro do contexto de ordenamento do espaço urbano, essa parte do bairro fora 

inserida ao Projeto Terra Nova (Figura 1), integrante do Programa de Desenvolvimento Econômico de 

Sobral (PRODECON). 

O projeto constava de um importante Plano Setorial de Desenvolvimento Econômico que 

inclui: Garagens, oficinas, comércio varejista e atacadista, um mini distrito industrial, um conjunto 

habitacional, uma Escola do SENAI, uma área para espetáculos, um residencial multifamiliar, o clube 

dos comerciários e um shopping center. Especificamente no bairro, o projeto previa apenas uma área 

para o Clube dos Comerciários, outra para o comércio varejista, outra para o shopping e outra para 

residenciais multifamiliares, voltados para famílias com rendimentos melhores do que das famílias do 

bairro. 

Figura 1 – Projeto Terra Nova 

Fonte: Manual para investir em Sobral 

Embora toda a ocupação da área já esteja definida com empreendimentos já aprovados, 

apenas o clube dos comerciários, a área comercial e o shopping materializaram-se no espaço do 

bairro. No lugar das residências multifamiliares foram instalados um buffet de eventos, uma fábrica de 

móveis e, mais recentemente as instalações da Faculdade Luciano Feijão. 
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4 OS ELEMENTOS PRODUTORES DO ESPAÇO INTRAURBANO 

Neste bairro percebemos uma atuação conjunta de diversos elementos do espaço, 

especialmente por parte dos agentes hegemônicos. Ocorre aqui, guardadas as devidas proporções, o 

que aconteceu em Copacabana, bairro da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, entre os anos de 

1870 e 1930, onde foi feita uma “aliança” entre esses agentes hegemônicos e onde “O Estado fazia -

se presente pelos interesses comuns no poder.” (CORRÊA, 1993, p. 33).  

O poder público municipal providenciou a construção da ponte e da av. Monsenhor Aluízio. 

Com isso atraiu muitos empreendimentos que foram se instalando no bairro. O mais importante deles 

foi a Faculdades INTA. Essa instituição de ensino superior iniciou suas atividades no ano 2000 e tem 

como grupo mantenedor a Associação Igre ja Adventista Missionária (AIAM), que pertence a uma 

família da cidade. Por essa razão tinha como principal curso o bacharel em Teologia, com vistas à 

formação de líderes eclesiásticos para a Igreja Adventista. Com o passar dos anos, a oferta de curso 

foi aumentando, especialmente na área de saúde. Em 2014, o curso de Medicina foi implantado e 

conta com uma estrutura física equivalente a que é oferecida pela Universidade Federal do Ceará. 

A estratégia do grupo consistiu na compra de um terreno amplo, a um custo mais acessível e 

numa localização privilegiada que possibilitasse de uma grande quantidade de alunos que viriam de 

outros bairros de Sobral e de outros municípios da Região Norte do Estado. O grupo proprietário 

comprou a propriedade que pertencia a um antigo hospital psiquiátrico. De acordo com a direção do 

INTA, alguns moradores de Sobral que circulavam pelo bairro afirmavam que a faculdade era a “casa 

de ‘doidos’ que agora é casa de ‘sabidos’”. Um ex-morador do bairro afirmou em entrevista para nossa 

pesquisa que o impacto causado pela chegada do INTA foi positivo. Os moradores estavam 

acostumados com notícias de fuga de pacientes e eventualmente se deparavam com pacientes nus, 

que saiam de seus quartos, na entrada do hospital. Mas a chegada, da faculdade foi sendo, aos 

poucos, vista pelas lideranças comunitárias como uma importante potencialidade que poderia no 

futuro beneficiar os moradores do bairro. 

As faculdades INTA promoveram uma mudança considerável na dinâmica do bairro. A 

instituição atende uma clientela oriunda de outros bairros e de muitas cidades da região norte do 

Estado, gerando movimentos pendulares intensos. No início da manhã, ao meio -dia, no início da noite 

e a partir das 21 horas é intenso o movimento de veículos motorizados (motos, carros e 

especialmente ônibus) que são utilizados para o transporte dos alunos. Para atender, as 

necessidades dos que se movimentam até a faculdade o sentido das ruas, especialmente a Rua 

Antônio Magalhães onde se situa a sede do INTA, foi alterado várias vezes.  

As instalações da universidade foram ao longo do tempo sendo ampliadas. Propriedades no 
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entorno foram sendo adquiridas, novos prédios e estacionamentos foram construídos e ampliado s, 

novos cursos foram sendo oferecidos. A importância do INTA foi aumentando. A chegada dessa 

instituição mudou a face do bairro na medida em que novos equipamentos foram sendo instalados e 

na medida em que o poder público também foi acionado para desenvolver políticas públicas que 

pudessem minimizar os problemas sociais característicos do bairro. 

O comércio formal e informal tem se intensificado nos arredores da universidade. Pequenas 

lanchonetes, mercearias e gráficas funcionam para atender uma demanda criada pela permanência e 

centenas de alunos que, muitas vezes precisam passar o dia inteiro na universidade. À noite 

percebemos, na Rua Antônio Magalhães principalmente, um aumento da concentração de pessoas 

devido a diminuição da temperatura. Podemos presenciar barracas montadas, com mesas e cadeiras 

sobre as calçadas, onde os estudantes se reúnem para comer um churrasquinho ou um salgado 

qualquer. Não há dúvidas de que a presença do INTA determina uma dinâmica ao bairro que não se 

verifica antes do início de suas atividades, ano em que a instituição deu início as suas atividades. 

A instituição não tem se furtado do dever de promover uma relação com a comunidade 

residente do bairro. Professores e alunos desenvolvem projetos de extensão junto às instituições de 

saúde e ensino básico, garantindo dessa maneira uma melhor formação universitária e o bem social. 

No entanto, sabe-se que muito ainda precisa ser feito para mudar de forma substancial a realidade do 

bairro, especialmente nas ruas situadas por detrás da grande estrutura construída pela universidade. 

Essas parecem estar invisíveis para o poder público e para as empresas que deveriam estender sua 

ação também para aquele entorno. 

Através de um levantamento de campo, percebeu-se um contraste gritante entre as áreas 

próximas a instituição de ensino, especialmente próximas à Rua Coronel Antônio Rodrigues 

Magalhães, e as ruas que ficam “escondidas” por detrás da estrutura física da universidade, área 

denominada pelos moradores como “Várzea Grande”. Nessa última, visivelmente se percebe a 

precariedade das residências, os terrenos baldios cheios de lixo e a falta de saneamento básico.  

Podemos afirmar que a outra grande mudança na paisagem do bairro se deu na área 

destinada ao projeto Terra Nova. Boa parte das terras foram doadas pela prefeitura a um empresário 

local que instalou as revendedoras de automóveis da Wolkswagem, Ford, Mitsubshi e Hyundai, além 

de algumas revendas de automóveis seminovos. Encontramos ali um exemplo de como o poder 

público beneficia o capital. As revendedoras ali instaladas atendem toda a região norte do Estado e 

garantem um incremento substancial para a atividade comercial da cidade de Sobral.  

Mais próximo da ponte Oton de Alencar, foram cedidos terrenos, que antes eram utilizados 

campo de futebol e outras formas de lazer da comunidade, para a construção do North Shopping 
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Sobral, do Hotel Tulip Inn e de uma torre empresarial. A construção desses novos empreendimentos 

teve início em 2012. O Shopping e o Hotel foram inaugurados em 2014. 

O shopping começou a funcionar com 40 lojas. De acordo com a direção do Grupo North 

Empreendimentos Brasil (GNEB) e da Cameron Construtora, será solicitada junto ao poder público 

uma ampliação da área bruta locável do shopping de 6.000 m que irá contar com “três novas lojas-

âncora, 59 lojas-satélite, mais um restaurante e uma praça de eventos com 1.600 m²” (ACESSORIA 

DE IMPRENSA DO NORTH SHOPPING SOBRAL, 2013). Também podemos destacar as duas torres, 

uma torre empresarial e outra torre hotel, em estágio avançado de construção e já se destacando na 

paisagem. 

O shopping corresponde a um equipamento relativamente grande para as dimensões do 

bairro e se destaca na paisagem urbana. Embora não tenha o movimento esperado pelos seus 

idealizadores em termos de consumo, o shopping tem proporcionado uma dinâmica diferente para 

aquela parte do bairro. Uma lojista informou que “[...] estou prestes a fechar.”. Mas afirmou que, 

especialmente nos finais de semana, percebe um aumento no fluxo de visitantes provenientes do 

próprio bairro. Todos os dias, pessoas do bairro, de diferentes bairros de Sobral e de outros 

municípios da região se dirigem para esse espaço para trabalhar, consumir e para passear. 

O fluxo de veículos e de pedestres se intensificou na Av. Monsenhor Aluízio. Mesmo 

oferecendo um amplo estacionamento no subsolo, ao lado do shopping muitos moradores da rua 

Espanha, que fica entre esse empreendimento e o rio, se revezam vigiando os carros estacionados 

pertencentes aos frequentadores do shopping e do Buffet localizado nas proximidades. 

Com esse empreendimento se ampliou a segregação socioespacial. O contraste é percebido 

ao atravessar a ponte nova (Ponte Prefeito José Euclides). Ali se percebe lado a lado as 

desigualdades socioeconômicas. Na área denominada pelos moradores como “Gaviões” encontramos 

pessoas de pouco poder aquisitivo, morando em residências precárias à margem direita do Rio 

Acaraú e convivendo com inúmeros problemas sociais, ao lado de um “templo de consumo” criado 

pelo sistema capitalista. 

Outra importante mudança no bairro vem ocorrendo desde o ano de 2011. O empresário local 

e político, Luciano Feijão, passou a adquirir terrenos nas proximidades do shopping, na área do bairro 

conhecida como “os gaviões”, área ocupada por uma comunidade de baixa renda. Muitos moradores 

venderam suas propriedades para que ali iniciasse a construção da Faculdade e da Escola de Ensino 

Infantil Luciano Feijão. 

Essa apropriação do território não se deu sem alguns conflitos de interesses entre o capital e 

a comunidade ali residente, em especial os relacionados às desapropriações ocorridas na área dos 
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Gaviões. A interferência do poder público foi vital para amenizar as tensões. A estrutura física da 

faculdade foi construída sem nenhum empecilho e os moradores da Rua Espanha tiveram a garantia 

de que não seriam desapropriados. 

Essa parte do bairro já está tendo uma dinâmica muito parecida com a que se percebe hoje 

nos arredores das Faculdades INTA. O fluxo de pessoas e de veículos se intensificou nos horários de 

chegada e de saída dos alunos. A rua que dá acesso a faculdade foi interligada com uma estrada que 

liga o bairro a BR-222 e, consequentemente a todos os empreendimentos que ali serão instalados , 

inclusive o atacadista Assaí, recentemente inaugurado. 

Diferentemente do que aconteceu em um primeiro momento histórico do bairro, o período 

atual, que vem desde o ano 2000, tem sido caracterizado por transformações rápidas e impactantes 

na medida em que os novos objetos acrescentados a paisagem, garantiram alterações significativas 

no sistema de ações desempenhadas pelo conjunto de elementos que atuam na produção do espaço 

intraurbano. 

Importante ressaltar que a inclusão do bairro no planejamento estratégico do município 

ocorreu dentro de um contexto histórico muito mais amplo. Foi no início do segundo mandato de Cid 

Ferreira Gomes (2000-2004), como Prefeito de Sobral, que as mudanças no bairro começaram a se 

efetivar. Na esfera estadual, Tasso Jereissati, o empresário que deu início a reforma fiscal  

administrativa no Ceará, governava pela terceira vez (1999-2002). Esse chamado “Governo das 

Mudanças”, na verdade, intensificou algumas mudanças no cenário político e econômico que já se 

percebia, em estágio embrionário, desde o governo do Coronel Virgílio Távora (1979-1982). 

Além do aspecto político, as transformações socioespaciais que ocorreram no bairro se deram 

dentro de um contexto de expansão capitalista. Novos lugares precisavam ser utilizados para 

possibilitar uma maior reprodução do capital. O bairro tem se mostrado como um espaço de atração 

de negócios. Além dos que já existem, muitos outros estão por vir, como é o caso da empresa 

SOREX Distribuidora de Baterias Ltda. A empresa, que representa as marcas Durex e Heliar em 

Sobral, receberá um terreno de 934,12 m² no loteamento Terra Nova. Segundo a Secretária de 

Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do Município de Sobral, “No Terra Nova, que é composto 

por 57 hectares, estão concentrados mais serviços e comércio, que ocupam hoje o topo do Produto 

Interno Bruto do município.” (DIÁRIO DO NORDESTE, 11/09/2014). 

O bairro vem passando por mudanças promovidas pela iniciativa privada e também pelo 

poder público. Conforme Sales (2012), o bairro deixou de ter a aparência de um bairro pobre, apesar 

de ainda apresentar indicadores socioeconômicos característicos de uma pop ulação de baixa renda. 

Por essa razão, muitas famílias são bastante dependentes dos programas sociais do governo federal, 
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em especial o Programa Bolsa Família. 

Muitos equipamentos foram instalados dando uma nova feição, mais moderna, ao bairro. 

Contudo, as desigualdades se intensificaram. Na medida em que esses novos objetos foram sendo 

instalados, a comunidade foi sendo dividida em, pelo menos três áreas. A parte mais beneficiada com 

todas essas mudanças encontra-se entre as duas pontes e entre a margem e a Rua Antônio 

Rodrigues Magalhães. O plano inicial do poder público municipal era expulsar toda a população da 

margem direita com vistas à implementação de um projeto de embelezamento da cidade. Devido à 

reação das lideranças comunitária, os moradores permaneceram e foram impactados positivamente, 

em alguns aspectos, pelas mudanças. 

Esses benefícios não chegaram à área, denominada pelos moradores de “Várzea Grande”, 

situada entre a Av. Fernandes Távora e as instalações do INTA, e nem na área, denominada pelos 

moradores de “Gaviões” e que é constituída por duas ruas entre o shopping e o rio. A Várzea Grande 

foi separada da parte central do bairro pelo INTA e os Gaviões, por sua vez, foram separados pela Av. 

Monsenhor Aluísio Pinto e pela Ponte José Euclides. Essas áreas são consideradas pela liderança do 

bairro como áreas de grande vulnerabilidade, onde as condições de vida ainda são bem precárias. 

Estas vulnerabilidades são de ordens socioambientais e socioeconômicas, que incluem o lixo em 

terrenos baldios, os esgotos a céu aberto, a poluição dos recursos hídricos, o desemprego, o 

subemprego, a prostituição, as drogas e a violência. 

Em geral, os dados apontam para o fato de que o bairro ainda é habitado por pessoas de 

baixa renda que não foram beneficiados com os empreendimentos que chegaram ao lugar. Conforme 

Fontenelle Filho (2015), com base em pesquisa feita in loco1, 55,9% dos moradores entrevistados 

recebem entre 1 e 2 salários mínimos e 33,3% sobrevive com menos de 1 salário mínimo. Além disso, 

os dois maiores empreendimentos na época, as Faculdades INTA e o North Shopping Sobral, 

empregavam apenas, respectivamente, 3,2% e 6,4% dos que responderam um questionário. A maior 

parte dos participantes da pesquisa que estavam trabalhando afirmaram trabalhar no comércio em 

outros bairros e no mercado informal. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As transformações percebidas no Bairro impactaram de diversas maneiras a comunidade que 

ali reside. Algumas ruas foram beneficiadas com pavimentação, segurança, iluminação, coleta de lixo, 

1Um questionário do tipo fechado com 17 perguntas foi respondido por 84 moradores. Para esse momento da pesquisa, 
houve a colaboração de quatro (4) alunos bolsistas do Laboratório de Ensino de Geografia da Universidade Estadual Vale 
do Acaraú (LEGEO-UVA). As variáveis contempladas pelo questionário estruturado se relacionavam às condições 

socioeconômicas da comunidade que reside no bairro. 
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saneamento básico, etc. Mas em alguns espaços tem ocorrido uma segregação socioespacial, pois as 

firmas atuam ao lado de uma comunidade de baixa renda. Isso ocorre como consequência da 

ocupação de terrenos doados pela prefeitura para importantes empresas. Esse fato, percebido no 

lugar, além de impedir o acesso da população mais carente a determinados espaços da cidade, 

também tem estimulado o avanço de determinados grupos que adquirem terrenos da população mais 

carente a preços muito abaixo do mercado para futuramente ampliarem seus negócios. 

Através de um levantamento de campo, percebeu-se um contraste gritante entre as áreas 

próximas a instituição de ensino, especialmente próximas à Rua Coronel Antônio Rodrigues 

Magalhães, e as ruas que ficam “escondidas” por detrás da estrutura física da universidade, área 

denominada pelos moradores como “Várzea Grande”. Nessa última, visivelmente se percebe a 

precariedade das residências, os terrenos baldios cheios de lixo e a falta de saneamento básico.  

Com esse dinamismo econômico os indicadores sociais melhoraram, mas da mesma forma 

como aconteceu no Nordeste e no Brasil onde “essa melhora se deu num ritmo muito inferior ao do 

dinamismo da produção [...] [pois ocorreu um] aumento mais forte da concentração de renda nos 

estados cujo dinamismo econômico foi relativamente mais intenso [...] [dessa forma] não há relação 

linear entre transformações e crescimento econômico e melhoria das condições de vida das 

populações estaduais.” (ARAÚJO, 2000, P.12-13). 

O crescimento econômico, evidenciado através do aumento de empreendimentos que se 

instalam na forma de objetos que se destacam na paisagem, não resulta em um desenvolvimento 

social, pelo menos na mesma proporção, que possa garantir melhores condições de vida para a 

comunidade local. 

7. REFERÊNCIAS

AGUIAR JR. Paulo Rocha. A cidade e o rio: produção do espaço urbano em Sobral– Ceará. 

2005.180f.: il. Dissertação (Mestrado) em Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA) - 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2005. 

ARAÚJO, Tânia Bacelar de. Nordeste, Nordestes: Que Nordeste? In ARAÚJO, Tânia Bacelar de. 

Ensaios sobre o desenvolvimento brasileiro: heranças e urgências. Rio de Janeiro: 

Revan/Fase,2000. 

CARLOS, Ana Fani Alissandri. O Lugar no/do Mundo. São Paulo: Hucitec,1996 

CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) – Relatório de territorialização do 

bairro Dom Expedito. Sobral, 2014. 

204

http://srccc.com.br/


CORRÊA, Roberto Lobato. O Espaço Urbano. São Paulo: Editora Ática,1993. 

ESCOLA DE FORMAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA VISCONDE DE SABÓIA. Territorializando o 

bairro Dom Expedito. Sobral, 2008. 

FONTENELLE FILHO, Joffre. As Transformações Socioespaciais no Bairro Dom Expedito em 

Sobral-CE. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Geografia). Universidade Estadual Vale do 

Acaraú. Sobral. 2015. 

SALES, Ana Argentina Castro. Histórias de vida e etnografia de lavadeiras de rio do bairro Dom 

Expedito em Sobral/CE. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Antropologia). Universidade Federal 

da Bahia. Salvador. 2013. 

SANTOS, Milton. A natureza do espaço. São Paulo: EDUSP, 2009. 

________, Milton. O Espaço Dividido. São Paulo: EDUSP, 2008. 

205

http://srccc.com.br/


O COMÉRCIO E O CONSUMO EM LIMOEIRO DO NORTE-CE: UMA ANÁLISE DA 

TRANSIÇÃO PARADGMÁTICA DAS FORMAS COMERCIAIS E DOS 

CONSUMIDORES 

Kélbia Geísa Oliveira Chaves1 

Virgínia Célia Cavalcante de Holanda2 

RESUMO 

A forma comercial varejista e o consumidor são dois elementos que sofreram significativas 

interferências do processo de remodelagem do comércio em Limoeiro do Norte , em parte 
acompanhando uma tendência própria dos nossos tempos. Com o intuito de gerar uma reflexão sobre 
o urbano a partir da abordagem da atividade comercial varejista, iremos apresentar nesse artigo

características consequentes da metamorfose nos elementos acima citados. Essas características são 
baseadas em um ponto-chave: A chegada do Supermercado Pinheiro em 2010, que trouxe novas 
formas de venda, agregando ao local novos padrões de venda e consumo. A atividade comercial 

varejista sendo a principal atividade econômica da cidade, o espaço urbano de Limoeiro do Norte teve 
sua dinâmica e paisagem alteradas. Essas mudanças não se restringem, por sua vez, ao espaço físico, 
mas se estende às relações sociais, hábitos e costumes reproduzidos no cotidiano. Assim, as formas 

comerciais varejistas e os consumidores em Limoeiro do Norte representam ao mesmo tempo produtos 
e produtores do espaço urbano e da lógica comercial que os rege. 

Palavras-chave: Espaço urbano. Atividade comercial. Consumo. 

1. INTRODUÇÃO

A cidade de Limoeiro do Norte, localizada a 195 km de Fortaleza capital do estado do Ceará, 

abriga um comércio que é fundamental no entendimento do seu espaço urbano. Não somente para 

apreensão de sua construção histórica, como também no atual contexto:  

As formas do comércio varejista nas cidades e também os padrões de sua 
localização vêm sofrendo modificações através do tempo. A análise das formas 
comerciais, cuja natureza é social, bem como a de suas transformações, que têm 
durações desiguais, revelam-nos contradições internas das categorias espaço e 
tempo materializados em objetos sociais (PINTAUDI, 2001, p. 143).  
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Ainda segundo Pintaudi (2008) as formas comerciais “são parte das transformações urbanas, 

que se tornam fluidas, atendendo às necessidades da reprodução do capital nesse novo momento 

histórico”, fazendo emergir daí uma necessidade de leitura destas formas para o entendimento da 

sociedade urbana.  

O comércio de Limoeiro do Norte, em sua maior parte, está localizado no centro tradicional da 

cidade, sendo um dos elementos fundantes da configuração dessa área. Este espaço abriga lojas de 

vários tamanhos e formas, a exemplo do mercado público que coexiste no mesmo espaço de lojas 

mais sofisticadas, que vendem roupas importadas e marcas mundiais. Em geral, comércio s somados 

aos serviços representam a maior parte do PIB arrecadado no referido munícipio , cerca de a 67%. 

(IPECE, 2010). A agricultura aparece em terceiro lugar nesse quadro (14%) por se tratar de empresas 

multinacionais que se instalaram no território do município, mas que tem a maior parte do seu capital 

aplicado em outros espaços, sendo importante para a economia do município na geração de renda 

pelo uso da mão de obra local. 

As formas do comércio no centro comercial variam. Dentre as que estão instaladas desde 

tempos mais remotos, datadas da formação do núcleo urbano, podemos citar o Mercado público, o 

Mercado da carne, o Mercado do peixe e o Galpão das frutas e verduras.  

Os Mercados da carne e o do peixe permanecem os mesmos costumes, com a mesma ideia 

em relação ao tempo. Lá, as trocas são realizadas acompanhadas sempre de conversas e do 

cafezinho. O estabelecimento abre às 04h30min da manhã, horário em que os mais “velhos” preferem 

ir ao mercado. No Box da Dona Socorro, o cheiro do cuscuz e da buchada é convidativo, aos que vão 

trabalhar após as compras, significa uma “alimentação mais reforçada”. Ao redor do Mercado ficam as 

barracas que vendem frutas e verduras, além dos artigos de caráter regional, como as ervas, mel, 

manteiga da terra, bolsas de palha, chapéus de couro ou palha e outros produtos advindos de matéria 

prima local ou regional. 

Na praça central do núcleo comercial, Praça José Osterne, conhecida como Praça da Coluna 

da Hora, fica localizada a feira livre composta por barracas que são removidas ao final do dia e o 

Mercado Público, onde os proprietários têm espaço fixo. Ressaltando que existem feirantes que s ó 

montam sua barraca aos sábados, dia que reúne um maior número de consumidores da região.  

O Mercado Público Municipal, em meados do século XX, abrigava em tempos pretéritos lojas 

que vendiam produtos alimentícios, a granel ou não, como também roupas e calçados. As portas das 

lojas ficavam em direção à rua e às galerias do mercado. No presente, o Mercado é voltado 

exclusivamente para a venda de vestuários e calçados, e as portas dão acesso unicamente às galerias. 

As roupas e calçados vendidos abrigam um público mais popular, pois vendem objetos com preços 

mais acessíveis.  
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Quanto às lojas individuais, a presença mais constante na paisagem são as lojas de vestuário 

e de móveis, que possuem 266 e 14 empreendimentos respectivamente. As lojas de vestuário 

encontram-se pulverizadas pela cidade, onde a comercialização ocorre ainda por meio de vendedores 

ambulantes ou feirantes. Já as lojas de móveis estão todas no centro comercial.  

Outro gênero comercial de destaque no espaço urbano de Limoeiro do Norte é o comércio 

varejista de produtos alimentícios, este, porém, apresenta sua força de atuação além dos limites do 

centro comercial. Até o ano de 2010, Limoeiro do Norte abrigava o comércio varejista de produtos 

alimentícios predominantemente com características de vendas onde a relação cliente – comerciante 

era baseada na confiança, os espaços não possuíam estratégias de empreendedorismo formal para 

atrair a clientela, o espaço físico e o mix de produtos eram bastante básicos, buscando atender 

especificamente às necessidades de cesta básica das famílias. Dos 270 estabelecimentos cadastrados 

na Secretaria da Fazenda do estado do Ceará (Sefaz), apenas 2 (dois) eram a exceção. Contudo, 

nesse mesmo ano houve a instalação do primeiro supermercado na cidade, o Pinheiro Supe rmercado, 

que traz novas formas de venda e consumo, o que gerou uma necessidade de reconfiguração do setor 

do comércio já existente, objetivando garantir a permanência no mercado.  

2. MUDANÇAS E PERMANÊNCIAS DO COMÉRCIO LOCAL COM A CHEGADA DO

SUPERMERCADO PINHEIRO 

 O supermercado Pinheiro, apesar de possuir a matriz na capital cearense, vem instalando 

empreendimentos em cidades distante da capital. Os supermercados instalados nestas cidades 

ofertam serviços que vão além de um estabelecimento desse setor, funcionando como open mall1. Em 

Limoeiro do Norte, o supermercado Pinheiro possui acoplado ao seu espaço, cinema, restaurante, 

parque infantil, padaria, sushi bar e farmácia. Ocupando de certa forma a imagem e funções que teria 

um Shopping Center na cidade.  

Frente a este empreendimento, o comércio local começou a se transformar, tendo como uma 

das ações mais relevantes a construção de duas redes de mercadinhos: Amevale e Limoforça – que 

contam juntas com 35 estabelecimentos e abarcam também as cidades de Quixeré, Tabuleiro do Norte 

e Russas. Observa-se que nem todos os estabelecimentos passaram por esses processos, alguns 

permanecem com o mesmo estilo de venda.  

1Criado nos EUA nos anos de 1980, essa forma de autosserv iço chega ao Brasil em anos recentes. No Ceará são ressignificados nos
espaços dos espaços dos supermercados, que além da venda dos produtos tradicionais aglutina em um único espaço, menores que 
Shopping Centers: praças de alimentação, opções de entretenimento e serv iços, procurando atender às necessidades mais cotidianas 
dos consumidores.  
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As duas redes que se formaram possuem um desenho diferenciado das redes de 

supermercados que comumente encontramos nas cidades, na realidade se configuram mais como uma 

associação de vários mercadinhos. As redes são compostas por mercadinhos que possuem 

proprietário e autonomia sobre o estabelecimento. Assim, os empreendimentos que fazem parte de 

uma das duas redes mesclam as decisões entre as suas próprias regras e as da rede.  

Das transformações em todo o setor o varejista, pode-se citar o crédito e a públicidade como 

relevantes nesse processo. É perceptível, por exemplo, nos últimos 10 anos, o aumento da frota de 

veículos particulares na cidade, principalmente no que se refere a motocicletas , tendo aumentado em 

torno de 10.000 unidades no intervalo de 8 (oito) anos, de 2005 a 2013 (IBGE, 2012). Pintaudi (2001) 

ressalta a importância de se analisar a relação entre o uso do automóvel com as formas comerciais.  

A apropriação de um veículo gera a possibilidade de compras em um supermercado pelas 

vantagens que este oferece, fazendo-se necessário o uso de publicidade e técnicas de venda para 

atrair o consumidor quando a proximidade não é mais o atrativo.  

Desse modo, a publicidade passou a ser um importante elemento na configuração do comércio 

varejista, juntamente com a padronização do crédito formal, e da própria estrutura física: gôndolas 

padronizadas, iluminação, climatização e faixadas chamativas. Todos esses elementos são utilizados 

também na hora de fazer a publicidade.  

Em suma, a atividade comercial em Limoeiro do Norte possui como área principal estratégica o 

centro comercial, sendo no sábado o dia em que há uma maior expectativa para vendas, pois é dia em 

que há um maior número de consumidores, tanto das comunidades – áreas rurais mais afastadas, 

como também das cidades vizinhas.  

O Mercado da Carne, o Galpão das Verduras, a bodega São Raimundo, co nhecida como a 

bodega do “Raimundo Aleijado” (fechada no mês de janeiro de 2013), a Loja de Tecidos Santos (a 

mais antiga loja do Centro, datada da década de 1930), ainda resistem, disputando o consumo com 

aparelhos comerciais mais modernizados. O costume de ir à farmácia para uma consulta com o 

farmacêutico permanece, mesmo havendo a instalação de policlínicas e consultórios que oferecem 

serviços de saúde especializados. O hábito de ir à Praça da Igreja Matriz se perpetua na atitude dos 

mais jovens, todavia, a praça agora não é mais o lugar privilegiado do valor de uso, de sentar nos 

bancos para a conversa, ela é lugar de consumo, onde foram instaladas várias pizzarias e sorveterias, 

onde os adolescentes que possuem alguma renda encontram-se aos domingos.  

Esses aspectos de transformação do comércio  agem diretamente sobre os sujeitos que irão 

consumir. Esses sujeitos passam a ser o alvo principal da publicidade, já que as formas de venda 

mudaram, tem-se que mudar também a forma como se enxerga a atividade de troca. Foi necessário 

fazer com que o consumidor de Limoeiro do Norte passasse a se sentir atraído ao consumo de novos 
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produtos e buscasse consumir em lugares que ofertassem melhores condições físicas e melhores 

ofertas, buscando minimizar as relações de amizade como elemento importante na hora da escolha. 

Contudo, esse fator não representou um problema, pois o que se passou a oferecer já era de 

conhecimento da grande maioria, mesmo que de difícil acesso. Assim, a internet e a publicidade já 

tinham construído esse consumidor antes mesmo da chegada das novas formas e dos novos produtos. 

Os novos hábitos foram, dessa forma, uma realização e não uma imposição, fator que será 

apresentado no próximo tópico. 

3. O CONSUMIDOR: A TRANSFORMAÇÃO DO SUJEITO

Segundo o dicionário Aurélio, o termo consumidor é um adjetivo para a pessoa que realiza uma 

compra para gastar em uso próprio, seja de primeiras necessidades ou considerado supérfluo. O termo 

também é encontrado nos estudos de economia e de direito.  

Na legislação brasileira, a classe consumidora refere-se à coletividade de pessoas, mesmo que 

não possam ser identificadas e desde que tenham de alguma maneira, participado da relação de 

consumo; as vítimas do acidente de consumo que, mesmo não tendo sido ainda consumidoras diretas, 

foram atingidas pelo evento; e todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas 

comerciais. Para esta, foi criado, no dia de 11 de setembro de 1990, o Código de Defesa do 

Consumidor a partir da Lei nº 8.078, que busca assegurar d ireitos a todo o grupo.  

A legislação acima busca envolver qualquer cidadão que esteja inserido de alguma forma em 

uma atividade comercial enquanto consumidor. Contudo, as diferenças entre os indivíduos desse grupo 

merecem ser ressaltadas e analisadas, pois representam o reflexo da desigualdade de renda do local 

em que vivem, já que a troca possui como intermediário o dinheiro.  

Nem sempre a atividade de troca foi realizada através do dinheiro. Na Idade Média não se 

necessitava diariamente de dinheiro para adquirir coisas, praticamente toda a alimentação e vestuário 

de que o povo precisava eram adquiridas dentro do próprio feudo (HUBERMAN, 1977). Apesar de 

haver um comércio escasso, onde se trocava sem intermédio do dinheiro alguns produtos que por 

ventura estivessem faltando. Logo, não havia necessidade de produção do excedente para 

comercializar, já que também não havia uma massa de consumidores.  

Segundo Huberman (1977), outros obstáculos impediam o crescimento do comércio, entre 

eles: o dinheiro, que era escasso, e as moedas, que variavam conforme o lugar, além de que os pesos 

e as medidas e o transporte de mercadorias para longas distâncias era penoso, perigoso, difícil e 

extremamente caro. Porém, essas circunstâncias vieram a mudar a partir de um novo mo vimento 
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conhecido como Cruzadas, sendo tão significativo que transformara profundamente a vida na Idade 

Média e da Europa Ocidental no século XII.  

A partir das Cruzadas, surge não apenas a figura do comerciante, mas também do consumidor. 

Surge o sujeito que precisa ganhar dinheiro, que precisa de salário para consumir o que era ofertado 

nas grandes feiras deste período. Para entender melhor, vale explicitar que as Cruzadas foram um 

movimento em parte religioso, onde milhares de europeus atravessaram o continente para arrebatar a 

Terra Prometida aos muçulmanos. As guerras frequentes por posse de terra, que aconteciam entre os 

muçulmanos no mediterrâneo e a Europa Oriental, foram incorporadas pela Igreja, fazendo -as parecer 

guerras onde o propósito era o de d ifundir o evangelho, exterminar pagão ou ainda defender a Terra 

Santa.  

A questão que chama a atenção para a pesquisa foram as novas atividades relacionadas à 

compra e venda que as Cruzadas incluíram na vida dos cidadãos feudais.  As pessoas que 

embarcavam nas jornadas necessitavam de suprimentos durante todo o caminho, assim, os 

mercadores os acompanhavam com o intuito de fornecer-lhes o que precisassem. Os que 

regressavam, por sua vez, traziam o desejo por continuar usufruindo das roupas e comidas mais 

requintadas que haviam experimentado. As cidades e os centros feudais que já possuíam alguma 

atividade comercial, mesmo rústica, também começaram a comercializar esperando a passagem das 

Cruzadas. Essas comercializações se davam por meio de grandes feiras.  

As feiras que passaram a acontecer em toda a Europa fizeram surgir um novo hábito, até então 

raro, o ato de consumir. O consumo, aqui, torna-se ainda diferenciado, pois antes, além de raro, os 

habitantes só consumiam produtos locais, com as feiras passa a haver um acesso às mercadorias 

vindas de vários pontos do mundo. Em síntese, o comércio foi se intensificando, trazendo consigo um 

novo elemento, o dinheiro, além de propiciar um maior crescimento de cidades e desenvolvimento das 

já existentes.  

Esse processo, que ocorreu durante os séculos XII e XIII, mudou a relação que as pessoas 

possuíam com o dinheiro e com a propriedade. Antes plantar e colher nas terras do senhor feudal 

parecia razoável, por não faltar o que comer e vestir, contudo, o desejo de vestir e comer outras coisas 

faz surgir um sujeito com novas necessidades, o consumidor que vende a força de trabalho para obter 

o dinheiro. Esse novo modo de vida, que passou a se apresentar e transformar as relações

empregatícias e de troca, traz um tom de liberdade, fazendo surgir os primeiros aspectos do 

consumidor que conhecemos hoje.  

Esses aspectos, tanto de criação, como de intensificação da atividade comercial em todo 

mundo, foram se consolidando e se expandido por séculos. Porém, os modelos de consumo q ue se 
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perpetuaram por anos, sem grandes transformações, sofrem mudanças significativas no século XVIII, a 

partir da transformação do modo de produção.  

No período feudal, apesar de já existir a propriedade privada da terra, os cidadãos que nela 

trabalhavam tinham acesso ao que nelas eram produzidos. E, durante os vários séculos que se 

sucederam, mesmo tendo sido incluída a atividade comercial, não havia uma produção de objetos em 

grande quantidade, pois o consumo ainda não era algo cultural para a grande maioria da população. 

Entretanto, a Revolução Industrial, ocorrida no século XVIII, inicialmente na Inglaterra, traz uma nova 

conotação à propriedade privada, tornando necessária ainda mais a expropriação dos meios de 

produção de grande parcela da população. Esse processo fez surgir uma massa de pessoas que 

necessitavam vender sua força de trabalho a qualquer preço à indústria, para, assim, poder consumir o 

que nela era produzido e comercializado através do dinheiro. A Revolução Industrial tinha como 

premissa a produção em grande escala, onde para ser rentável era necessário que houvesse um 

consumo em grande escala também. Logo, tornou-se necessário não apenas que o operário tivesse 

dinheiro para consumir, mas também que fosse criada uma cultura de consumo para todas as classes. 

Nessa cultura do consumo criada “todo mundo precisa ser, deve ser e tem que ser um 

consumidor por vocação” (BAUMAN, 2008, p.73), pois passou a existir a necessidade de difundir os 

produtos industrializados por todo o mundo, abrangendo o maior número possível de pessoas. Surge a 

necessidade também de provocar o desejo de consumo nos indivíduos, pois não basta estar ao 

alcance de todos, todos devem comprar, já que o lucro obtido na produção industrial pelo capitalista só 

se realiza na comercialização.  

Um momento importante na construção desse consumidor emergente foi o período pós -

Segunda Guerra Mundial. A partir de 1945 o mundo sente a influência que os Estados Unidos da 

América passa a exercer. Logo, padrões de consumo e de modo de vida são aderidos por vários 

continentes, um exemplo é de que a língua inglesa se torna a mais influente. A ideologia de consumo 

criada nesse período possuía como base o American of life (modo de vida americano).  

Os momentos do capitalismo, citados acima, construíram a forma de consumo que 

conhecemos hoje, e não apenas da ação, mas antes de tudo do sujeito, o consumidor. A construção do 

sujeito consumidor que se inicia lá na Idade Média, mas ganha nova forma no final do século XIX e no 

século XX, possui como base o controle do desejo e a busca por felicidade associada à aquisição de 

bens. Quando tratamos do consumo como problemática, estamos antes de tudo refletindo este como 

algo além da ação de compra de mantimentos para a sobrevivência, mas como uma ideologia de vida, 

que por sua vez gera uma ação comum a todos os indivíduos: o consumismo. O ato de consumir e o 

consumismo são conceitos diferentes, conforme expõe Bauman:  
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Se reduzido à forma arquetípica do ciclo metabólico de ingestão, digestão e 
excreção, o consumo é uma condição, e um aspecto, permanente e irremovível, 
sem limites temporais ou históricos; um elemento inseparável da sobrevivência 
biológica que nós humanos compartilhamos com todos os outros organismos vivos – 
e com toda certeza é parte permanente e integral de todas as formas de vida 
conhecidas a partir de narrativas históricas e relatos etnográficos (BAUMAN, 2008, 
p, 37).  

O autor completa: 

Já o consumismo chega quando o consumo assume o papel-chave que na 
sociedade de produtores era exercido pelo trabalho. (…) Em outras palavras, de 
maneira distinta do consumo, que é basicamente uma característica e uma 
ocupação dos seres humanos como indivíduos, o consumismo é um atributo da 
sociedade (BAUMAN, 2008, p.41).  

Dessa forma, entende-se que o consumo é pertencente, em primeiro lugar, ao domínio da 

natureza, isto é, de uma necessidade fisiológica, e o consumismo ao domínio da cultura. Este último se 

tornou “uma forma específica de convívio humano” (BAUMAN, 2008, p.41). Para que o consumismo 

seja inserido neste convívio, isso é, no cotidiano, existe um processo de criação do sujeito-consumidor, 

inclusive pela coerção moral ou através da ideia de caráter e valores associados ao “possuir”, como é o 

caso de um personagem urbano descrito por Ítalo Calvino (1994) em seu livro Marcovaldo ou as 

estações na cidade.  

A saga do personagem, Marcovaldo, começa quando ele decide levar a família para passear 

no supermercado, estando sem dinheiro ele proíbe à esposa e os filhos de tocarem em qualquer coisa, 

a diversão deveria se restringir a ver os outros comprarem. Contudo, o desejo de consumir igual a 

todos toma conta de Marcovaldo em certo momento:  

Então Marcovaldo, depois de ter recomendado à mulher e aos filhos não tocar em 
nada, virou rápido numa travessa entre as gôndolas, esquivou-se da vista da família 
e, pegando uma caixa de tâmaras de uma prateleira, depositou-a no carrinho. Só 
queria sentir o prazer de carregá-la por dez minutos, exibir também ele suas 
compras como os outros, e depois recolocá-la de onde retirar (CALVINO, 1994, p, 
99). 

Entretanto, Marcovaldo não para na caixa de tâmaras, ele começa a encher o carrinho com 

produtos que nem mesmo sabia para que servia, mas não importava, desejava ser como os outros, 

estava em êxtase, até chegar ao caixa e ao perceber que não possuía dinheiro cair em si. A condição 

financeira de Marcovaldo o diferenciava do restante das pessoas que ali estavam o seu poder de 

consumo menor despertou-lhe uma sensação de inferioridade, seu valor naquele momento estava 

condicionado ao carrinho de compras, por esse motivo não importava se não ia levar os produtos pra 

casa, o personagem desejava pelo menos se sentir igual, mal o sabia que no final de tudo ia terminar 

na boca de um grande monstro. 
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 De acordo com Sennet (2012, p, 10) “caráter são os traços pessoais a que damos valor em 

nós mesmos, e pelos quais buscamos que os outros nos valorizem”. No mundo da mercadoria, os 

valores que são atribuídos aos indivíduos estão intimamente atrelados à ideia do possuir, este vem 

atrelado com o sucesso pessoal, realização e felicidade. Sennet (2012) nos traz reflexões 

considerando o que teria valor dentro de nós em uma sociedade tão efêmera, o que o sujeito constrói 

como valor dentro de si? A este respeito Bauman expõe que:  

O valor mais característico da sociedade de consumidores, na verdade seu valor 
supremo, em relação ao qual todos os outros são instados a justificar seu mérito, é 
uma vida feliz. A sociedade de consumidores talvez seja a única na história humana 
a prometer felicidade na vida terrena, aqui e agora e a cada “agora” sucessivo. Em 
suma, uma felicidade instantânea e perpétua (BAUMAN, 2008, p.60).  

A referida felicidade é abstrata, nunca se chega a ela, ela apenas é uma promessa com o 

intuito de manter o motor da máquina produtiva ligado. Porém, todos querem estar inseridos nessa 

busca, todos querem se sentir inseridos no jogo. A ideologia do modelo de produção vigente passa a 

ideia de que a inexistência de uma ambição pela conquista de poder de consumo maior torna o sujeito 

fracassado socialmente e excluído. Outra questão relacionada ao “sucesso social” é a aparência, 

ferramenta necessária ao embasamento dessa ideologia, onde o sujeito necessita parecer bem -

sucedido, realizado economicamente e feliz. A partir daí surgem à aparência e a imagem como 

elementos importantes de aceitação do sujeito na sociedade, pois “nessa sociedade de consumidores, 

tornar-se mercadoria desejável e desejada, é a matéria de que são feitos os sonhos e os contos de 

fadas.” (BAUMAN, 2008, p.22).  

3.1 O SUJEITO CONSUMIDOR EM LIMOEIRO DO NORTE 

Diante de todas as premissas levantadas acima, pode-se refletir, nesse momento, sobre esse 

sujeito-consumidor na cidade de Limoeiro do Norte, para este fim, podemos dar continuidade à reflexão 

partindo do relato de uma consumidora, uma senhora aposentada, que é também comerciante, 

contudo, bastante humilde. Eis o relato:  

Quando abriu o Mercantil Nossa Família eu comecei a comprar lá, mas aí depois eu 
vi que eu gastava muito mais dinheiro, que eu não ia pegar qualquer coisa e colocar 
no carrinho, que o povo olha né?! E também tem um monte de coisa, aí você pega 
pouca coisa...dá vergonha. Aí eu vi que eu tava sendo era besta, gastando muito 
mais, aí eu voltei a comprar no mercantil que tem perto lá de casa mesmo (Dona 
Raimunda, comerciante do mercado público e consumidora. Entrevista concedida 
em 2 de junho de 2015).  
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Cabe ressaltar que a entrevistada é também comerciante e possui um Box, no Mercado 

Municipal da Carne, onde são comercializadas bolsas de palha, mel e  outros produtos artesanais. A 

mesma relata que as vendas estão muito fracas, pois, nos dias atuais, o consumidor em geral só se 

interessa mais por produtos industrializados. Esse caso vem trazer à discussão o fato de que existem 

consumidores diferenciados, e que estes se diferenciam devido à renda da qual têm acesso, como 

também pela faixa etária. Quando me refiro à faixa etária, busco trazer para a reflexão o fato do 

consumidor mais jovem ser o mais atingido pela propaganda e pela ideologia de consumo discutida 

acima. Logo, este sujeito possui relações diferenciadas com a atividade de consumo e com os espaços 

de troca.  

No que diz respeito à escolha dos consumidores pelo tipo de estabelecimentos nos quais irão 

consumir, foi possível perceber que não só a renda e a idade, mas também fatores subjetivos 

permeiam a decisão de onde comprar. Uma amostragem realizada com 50 consumidores que foram 

entrevistados aleatoriamente no centro comercial e questionados sobre onde fazem suas compras 

cotidianas, isso é, compras referentes à alimentação e higiene, ilustra essa premissa.  

Para a identificação do tipo de estabelecimento fizemos a divisão entre três formas principais: 

os estabelecimentos comerciais que mudaram a logística de venda e passaram a se organizar em 

redes, os que mantêm o mesmo modus operandi, e o Pinheiro Supermercado, que representa um 

comércio com características de vendas bem diferenciadas das já existentes no local. A partir da 

organização dos dados foi possível constatar que: 50% dos consumidores op tam por comprar em 

estabelecimentos que modificaram seu padrão anterior, 34% permaneceram comprando em 

estabelecimentos que não sofreram mudanças e os 16% restantes não possuíam lugar fixo de compras 

ou optavam pelo supermercado Pinheiro. 

Os dados acima demonstram que há uma procura maior pelos estabelecimentos que se 

modificaram, mesclando novas formas com antigos costumes, pois, estes chegam aos clientes de 

várias maneiras, pelo preço, pela amizade, publicidade e proximidade com as residências. Enquanto 

que os estabelecimentos que não mudaram a forma atraem seus clientes pela amizade, proximidade 

com residências e pelo crédito informal. A respeito do baixíssimo número de pessoas que declararam 

comprar no supermercado Pinheiro, pode-se supor que os clientes deste encontram-se em menor 

número no centro comercial.  

Quanto à relação da origem da renda com a escolha da forma comercial a qual decidem serem 

clientes, os perfis de consumidores dividiram-se: em aposentados, beneficiários do governo federal, 

servidor público, assalariado do campo, agricultor e autônomo. Dentre estes, os aposentados foram os 

que mais declararam comprar nos estabelecimentos que não sofreram modificações. Os que alegaram 

comprar nos estabelecimentos que se modificaram são encontrados em todos os perfis, contudo, os 
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consumidores da amostragem que declararam comprar no supermercado Pinheiro correspondem 

exclusivamente a servidores públicos.  

Como dito anteriormente, não é apenas a origem da renda que induz o cliente a consumir em 

determinado estabelecimento, apesar disto ser importante e estar vinculado a outros fatores de 

escolha. Assim, dos 50 entrevistados, 42% alegaram a amizade com o comerciante como elemento de 

escolha, 21% citaram o crédito informal como principal atrativo, os outros elementos citados se dividem 

entre preço, proximidade e estrutura física do estabelecimento.  

Torna-se claro ao analisar o discurso dos entrevistados que a amizade e o crédito informal são 

fatores fundamentais na escolha do estabelecimento de consumo, sendo estes citados por quase todos 

os perfis de clientes, exceto assalariados e servidores públicos, que alegam serem atraídos pelo preço 

e estrutura do estabelecimento. 

Ressaltando que o grupo de amostragem, apesar de aleatório, corresponde a pessoas que se 

achavam no centro comercial, logo, reflete-se que esse grupo tende a representar a população em um 

sentido mais geral, podendo ter como consequência a exclusão de classes mais favorecidas.  

O consumidor, por tudo que foi abordado aqui, é acima de tudo uma adjetivação criada, 

porém incorporada fielmente à vida dos sujeitos. “O consumo é um investimento em tudo que serve 

para o “valor social” e a autoestima do indivíduo” (BAUMAN, 2008, p.76). Assim, a atividade do 

consumo nos dias atuais acaba por definir socialmente a posição que esse sujeito ocupa no espaço 

urbano e seus valores dentro da sociedade. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nossas reflexões buscaram compreender as metamorfoses e resistências do comércio em 

Limoeiro do Norte, Ceará. Para este fim, foi necessário discorrer sobre alguns objetivos específicos: 

entender como se construiu o comércio na cidade de Limoeiro do Norte; analisar de que forma as 

técnicas de vendas mundializadas e mercadorias se inserem no espaço desta cidade; apreender a 

redefinição dos mercadinhos a partir de variáveis: informação, publicidade, finança e consumo; 

caracterizar a cidade de Limoeiro do Norte dentro da rede urbana, tendo como elemento os fluxos 

provenientes dos serviços e da atividade de troca; identificar os agentes do espaço urbano – do 

comerciante ao consumidor.  

Estudar a atividade comercial é uma área de pesquisa recente na geografia, e a partir da 

experiência vivida, transformada  em reflexões como essa, encerro refletindo que existe um mundo por 

trás da mercadoria. Ela não é o início, tão pouco o fim. 
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“O CONSUMO DE ÁGUA NO ESPAÇO URBANO E O COTIDIANO 

FEMININO: A REALIZAÇÃO DE TAREFAS DOMÉSTICAS” 
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THE WOMAN'S ROUTINE: THE CONDUCT OF DOMESTIC 
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RESUMO 
O presente trabalho traz o consumo de água dentro de um contexto em que este é um bem de consumo coletivo, 
que atende as necessidades básicas à manutenção da vida.  Defende-se que tanto no espaço urbano como em 
outros contextos, a água deve ser de boa qualidade e garantida através de serviços públicos de infraestrutura. 
Sendo assim, ela é utilizada para diversos fins, dentre eles atividades domésticas que, em sua maioria é 
realizada por mulheres. O objetivo deste artigo é proporcionar uma reflexão acerca do consumo de água no 
espaço urbano para realização de afazeres domésticos, enfatizando uma discussão de gênero, em que 
questione o papel feminino nas atividades do lar, para a manutenção da família. Destaca-se a precarização do 
acesso e consumo de água em comunidades localizadas em áreas urbanas periféricas que geograficamente não 
se encontram em locais onde há seca, mesmo assim, a distribuição da mesma entre os diversos bairros não se 
dá em pé de igualdade, vitimando quase sempre as comunidades formadas por sujeitos com baixo poder 
aquisitivo, criando assim um obstáculo para a realização das atividades delegadas às mulheres nos cuidados 
com o lar.  

Palavras-chave: Espaço urbano  – mulheres – consumo de água 
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1. INTRODUÇÃO

Além de indispensável para a sobrevivência humana, a água é fundamental para as mais 

diversas atividades, sejam estas domésticas, industriais, agrícolas, dentre outras, caracterizando-se 

como um bem coletivo de consumo. Por essas razões, a água é também dotada de valor econômico e 

social. A ausência de água potável ocasiona problemas não só para o corpo humano, mas para a vida 

social do sujeito. Patrimônio do planeta, como traz a Declaração Universal dos Direitos da Água, (ONU, 

1992), a água apresenta muitas dimensões, como política e mercadológica, o que ocasiona uma série 

de questões como, o acesso desigual, o não cumprimento na íntegra das políticas da água, como 

também um abastecimento precarizado em determinadas classes sociais. Neste artigo será 

considerado o consumo da água dentro do espaço urbano, especificamente no ambiente doméstico. 

O abastecimento de água de uso doméstico se configura como um dos fatores mais 

importantes para a manutenção da saúde familiar e dignidade social, bem como geração de 

oportunidades de sustento, renda e contribuição para produtividade econômica. O investimento na 

gestão de recursos hídricos e serviços associados a ele relacionados contribui para a redução da 

pobreza e se determina como suporte para o desenvolvimento econômico. Garantir um abastecimento 

de água adequado a todos os indivíduos “funcionaria como catalisador de progresso na saúde pública, 

na educação, na redução da pobreza e, ainda, como fonte de dinamismo econômico” (PNUD, 2006, 

p.9).

Em 2010, a Assembléia Geral das Nações Unidas declarou a água limpa e segura - e o 

saneamento - um direito humano essencial para gozar plenamente a vida e todos os outros direitos 

humanos (ONU, 2010). Diante disto, o acesso à água potável e ao saneamento configura-se como um 

direito humano, no entanto, há um impacto desigual, onde pobres, crianças e mulheres saem mais 

prejudicados/as (UNESCO, 2015). A falta de saneamento aliado à ações voltadas para o tratamento de 

água colabora com o agravamento da vulnerabilidade social a que muitas mulheres estão expostas, 

sobretudo aquelas residentes em periferias urbanas, comunidades rurais ou assentamentos precários 

(HORA, Et al, 2012). 

Por ser quase sempre “delegado” as mulheres os serviços domésticos e a manutenção da 

família, são estas, em sua grande maioria, responsáveis por prover o abastecimento de água para a 

utilização coletiva no lar. A problematização do presente trabalho se dá através da configuração do 

consumo de água no ambiente doméstico, que sujeita mulheres pobres ao abastecimento precário 

deste bem, embora seja um direito humano.  

Diante do exposto, este artigo tem como objetivo proporcionar uma reflexão acerca do 

consumo de água no espaço urbano para realização de afazeres domésticos, enfatizando uma 
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discussão de gênero, em que questione o papel feminino nas atividades do lar, para a manutenção da 

família. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO - CONCEITUAL

2.1 O espaço urbano e a água 

O espaço urbano é compreendido pela cidade - esta se materializou a partir da ação de seus 

agentes produtores, marcado pela concentração de pessoas e pelos meios de produção.  Considera-se 

também a cidade como um espaço de segregação socioespacial e como um espaço político, sendo 

lugar de manifestação individual e experiência coletiva (VITTE, 2010). O espaço urbano, assim como a 

cidade necessitam de uma infraestrutura para se estabelecer e, é nesse contexto que se inclui a 

importância dos serviços de água e esgoto, a partir do papel do Estado (VENDRAMEL, Et al, 2003). 

Na segunda metade do século XX, o Brasil passou por aceleradas transições urbanas, 

transformando um país rural e agrícola em urbano e metropolitano. Nessa transição, os mais pobres 

contemplavam uma parcela majoritária, no entanto, não foram contemplados na expansão urbana 

(MARTINE & Mc GRANAHAN, 2010). 

O desenvolvimento urbano tem seu ápice na segunda metade do XX, marcado pela 

concentração da população em espaço reduzido, acompanhado pela competição do uso de recursos 

naturais (solo e água) e a destruição de parte da biodiversidade natural. Foi formado então um 

ambiente socioeconômico urbano, caracterizado por efeitos inter-relacionados e que, quando fora de 

controle, podem levar a cidade4 ao caos. Desta forma, a cidade deve ser gerida a partis de três 

aspectos principais: planejamento e gestão do uso do solo; infraestrutura viária, água, energia, 

comunicação e transporte; e gestão socioambiental (TUCCI, 2008). 

De acordo com Melo (2015), vale salientar o significado político da urbanização, sob o ponto de 

vista de conflitos de classes, ou seja, as grandes metrópoles se configuram como espaços de conflitos 

relacionados à produção e reprodução de espaços urbanos. O autor ainda acrescenta que: 

A cidade é um espaço de luta pelos direitos sociais. A questão urbana é uma das 
principais áreas de conflitos políticos e sociais pelos direitos de cidadania. Isto é, 
luta pelo direito à moradia, à saúde, ao transporte, aos salários dignos e à melhoria 
das condições de vida social. (MELO, 2015, pag 417 - 418) 

4 Espaço urbano que compreende, primordialmente, consumo e moradia. 

220

http://srccc.com.br/


O crescimento econômico aumenta a urbanização no momento em que o perfil de renda é 

alterado e os empregos passam a se concentrar nos serviços e nas indústrias mais do que na 

agricultura. Desde o século passado, o desenvolvimento urbano é marcado por padrões de 

concentração urbana: desconcentração em direção a periferia, deixando os centros das cidades 

despovoados (TUCCI, 2008). 

O Brasil começou a apresentar um quadro acelerado na urbanização depois da década de 60. 

Nas cidades brasileiras há problemas sociais e ambientais que estão diretamente relacionados, de 

modo que a falta de uma atitude efetiva em relação ao crescimento urbano descontrolado, acarreta no 

descaso com a população de renda mais baixa (MARTINE & Mc GRANAHAN, 2010). Segundo Silva & 

Machado (2001), o quadro urbano brasileiro se configura a partir da baixa qualidade de vida e falta de 

sustentabilidade. A aglomeração da população de baixa renda em terrenos com baixa valorização 

proporcionou a formação de comunidades que, não raras vezes se encontram desprovidas da 

prestação de serviços essenciais e da proteção do Estado. A insuficiência de investimentos é um dos 

fatores que determinam o crescimento rápido das cidades, que se expressa em moradias inadequadas, 

insuficiência do sistema de transporte e poluição do meio ambiente. Os autores salientam ainda que o 

planejamento e a gestão das cidades não suprem as nuances da realidade urbana brasileira.  

Para Castro Et al (2005) a alta concentração urbana no Brasil acarreta em vários problemas no 

meio urbano (inundações, contaminação de mananciais superficiais e subterrâneos, falta de 

saneamento básico, falta de disposição adequada aos resíduos sólidos, dentre tantas outras questões. 

Segundo Tucci “os efeitos desse processo, fazem-se sentir sobre todo o aparelhamento urbano relativo 

a recursos hídricos: abastecimento de água, transporte e tratamento de esgotos cloacal e pluvial” 

(TUCCI, 1997, p. 3). O autor ainda argumenta que o desenvolvimento urbano brasileiro tem produzido 

aumento significativo na frequência das inundações, na produção de sedimentos e na deterioração da 

qualidade da água. 

O rápido crescimento urbano, somado a falta de orientação espacial e do manejo ambiental 

adequado, aumenta a degradação de recursos naturais, tais como a terra, a água e a vegetação. 

Nesse contexto, a ausência de serviços básicos corrobora com problemas de saúde ambiental, 

sobretudo aqueles ligados à água e ao saneamento  (MARTINE & Mc GRANAHAN, 2010). 

Reforçando as questões dos problemas do espaço urbano, Vitte (2010) fala sobre os destinos 

dos mais pobres nas periferias, sem infraestrutura, locais onde quem mora são aqueles que não 

podem pagar por moradias mais adequadas, nas áreas mais privilegiadas, com mais infraestrutura 

urbana. Caracteriza-se então, a cidade como um espaço de segregação socioespacial. 

Ter acesso aos serviços de saneamento básico e distribuição de água se faz necessário para 

a garantia da sobrevivência humana, já que para que os indivíduos participam de atividades 
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econômicas e sociais, necessitam de uma vida saudável. Tratando especificamente do abastecimento 

de água, este deve ser de qualidade e contínuo. Quando não atendidas as necessidades, acarretam 

em riscos sanitários (GALVÃO JUNIOR, 2009). 

Quando se fala no espaço urbano, há uma contraditoriedade que deve ser destacada, uma vez 

que é neste espaço se compreende de duas atividades opostas: a alta demanda de água com 

qualidade para o consumo versus a degradação de recursos hídricos através da contaminação de 

resíduos (VENDRAMEL, Et al, 2003).  

De acordo com a Agência Europeia do Ambiente (AEA), para garantir o abastecimento de água 

limpa se faz necessário levar em conta vários fatores, dentre eles: dimensão populacional, mudanças 

físicas da superfície dos solos, comportamento dos consumidores, necessidade de uso das atividades 

econômicas e o armazenamento e transporte desse bem.  

Os serviços de água possuem alguns problemas, tais como: preservação de mananciais 

urbanos, perda de água na distribuição, além da falta de racionalização de seu consumo em nível 

doméstica e industrial (TUCCI, 2008). 

A discussão em torno do acesso aos serviços urbanos e as condições sociais sempre foram 

vistas de forma distintas nas formulações de políticas urbanas, de modo que as áreas com menos 

infraestrutura sofrem com mais problemas de saúde pública, além de residir a população com renda 

mais baixa (SILVA & MACHADO, 2001).  

Para Melo (2015) a melhoria da renda da população brasileira acarretou em um novo cenário 

social e político, com uma alta demanda de serviços públicos de qualidade. As pessoas não estariam 

mais dispostas a baixa qualidade de serviços prestados pelo Estado. 

Sendo assim, Tucci (2008) destaca os principais problemas que estão relacionados com a 

infraestrutura e a urbanização dos países da América Latina que estão em desenvolvimento: 1- grande 

concentração populacional em pequena área, acarretando em deficiência no transporte, saneamento e 

água, trazendo problemas para saúde, qualidade de vida e ao meio ambiente; 2- aumento da periferia 

das cidades, os bairros não estão preparados para receber grande número de habitantes, tendo como 

consequência problemas de segurança pública e infraestrutura; 3- a urbanização é espontânea, ao 

passo que o planejamento é feito para as áreas ocupadas pela população com renda média e alta, em 

contrapartida, áreas públicas ilegais e de risco  são ocupadas por quem tem menor renda, 

caracterizando então a cidade em formal e informal. De acordo com Fernandes (2009): 

Os sistemas urbanos de regiões e países menos desenvolvidos são destacados não 
apenas devido às condições precárias de habitação, saneamento, transporte e 
condições de trabalho prevalentes em suas cidades, mas também pela “estrutura 
primaz” que apresentam, isto é, elevada concentração de população, investimento e 
infraestrutura em alguns poucos centros urbanos de grandes proporções, muitos dos 
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quais capitais nacionais. É o caso especialmente da América Latina e Caribe, 
considerada a região mais urbanizada do mundo em desenvolvimento pelo UM-
HABITAT (2009), com 77% da população vivendo em áreas urbanas, 20% das quais 
em cidades com mais de 5 milhões de habitantes. (FERNANDES, 2009, p. 65)  

Dentro desse contexto, os problemas urbanos possuem perfis distintos em relação as 

desigualdades urbanas contemporâneas. A provisão dos meios de consumo coletivo5 nem sempre são 

a preocupação principal (CASTRO, Et al, 2005). E em se tratando do abastecimento de água em áreas 

urbanas, é preciso que gerenciamento do recurso hídrico seja eficaz em todas as etapas – do 

abastecimento ao consumo (AEA, 2016). 

2.2 Mulheres e Abastecimento de Água: implicações na realização de atividades domésticas 

Após o levantamento bibliográfico foi possível analisar que as mulheres – sobretudo as que se 

encontram em situação de pobreza - se apresentam como grupo de alta vulnerabilidade em 

consequência do acesso e consumo de água de forma precária. Devido às culturas em que cada uma 

destas está inserida, são elas que mais vão em busca de prover o recurso água para o consumo da 

família.  

Isso pode ser explicado a partir dos argumentos de Mead (1969), onde a autora enfatiza que as 

normas sociais são resultados da cultura e a maneira de se comportar depende da construção social. 

Por ser - na maioria das sociedades - atribuído à mulher, os serviços domésticos, são delegados 

também a estas o dever de prover água para a família, enquanto o homem sai para o trabalho. 

O espaço doméstico está sendo considerado aqui como a “casa”, na perspectiva de Sarti 

(1994), que é onde se projeta ter uma família. Nesse contexto, há uma diferença de autoridade onde a 

casa é identificada através da mulher e a família através do homem, de modo que hierarquia se 

configura a partir do momento que a casa está contida na família. O homem corporifica a identidade 

moral da respeitabilidade familiar e a mulher zela pelo bem-estar, vinculada a valorização materna. 

No Brasil, o início dos estudos sobre o trabalho feminino era marcado pela produção, deixando 

de lado o lugar ocupado pela mulher na sociedade, que se configura a partir de seu papel na família. 

No entanto, as pesquisas tomaram novas formas articulando o espaço produtivo e a família, já que a 

vivência feminina do trabalho está relacionada a combinação desses dois espaços (BRUSCHINI, 

2007). 

5 Neste artigo, a água está sendo considerada como um bem de consumo coletivo. 
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No tocante ao estilo de vida contemporâneo, Silva (2010) relata sobre relacionamentos na vida 

doméstica, bem como a utilização da tecnologia6 na materialidade dos modos de vida. Nesta relação, 

destacamos o cotidiano dentro do lar, tendo em vista que a manutenção da vida privada é, em sua 

maioria, incumbência feminina. 

Apesar de haver mudanças no cotidiano do lar, as famílias ainda conservam pontos que 

reforçam a naturalização do trabalho doméstico ligado a mulher. Em relação a isso Silva (1998, pág 38) 

destaca que “o padrão de relações de gênero onde a mulher serve e o homem provê é muito mais 

extensivo socialmente e é a força ideológica preponderante, mesmo onde a mulher também provê. Em 

geral as mulheres continuam servindo.” 

Dentro desse contexto, levemos em conta que o ambiente doméstico possui uma cultura 

interna na qual seus membros estão dispostos de modo que cada um desempenha um papel. E se faz 

necessário salientar que é justamente o papel feminino, imerso em um contexto histórico7 que vem 

sendo desconstruído, mas que, por ora, se configura através de novas formas no cotidiano. Para tanto, 

vale ressaltar que: 

O papel fundamental da mulher na casa dá-se, portanto, dentro de uma estrutura 
familiar onde o homem é essencial para a própria concepção do que é família, por 
que a família é pensada como ordem moral, onde o homem representa a autoridade. 
Mesmo quando ele não provê a família, sua presença ‘desnecessária’, continua 
necessária. (SARTI, 1994, pág. 89) 

Segundo Neto e Jardim (2015) a vulnerabilidade feminina é consequência não apenas de 

condições de pobreza e status econômico da família, mas também de barreiras socioculturais que 

impedem sua participação nas sociedades. Os autores citam que uma das vulnerabilidades que as 

mulheres estão expostas é a escassez da água, consequente de desastres ecológicos ou condições 

sazonais regionais, de modo que as agências internacionais vêm buscando a inclusão da dimensão de 

gênero no que tange às políticas hídricas para o desenvolvimento. 

Para a Unesco (2015), a contribuição feminina no gerenciamento de recursos hídricos, bem 

como seu papel na tomada de decisão relacionados à água é de extrema importância, tendo em vista 

que para avançar na governança de recursos hídricos é necessário que um número máximo de atores 

sociais esteja envolvido, através de estruturas inclusivas de governança.  

Dentro desse contexto, estudos como o de Costa Et al (2009) evidenciaram que viver em um 

bairro mais rico, aumenta a probabilidade de ter abastecimento de água. O fator renda influência 

diretamente na questão do acesso à água. Reymão e Saber trazem em seus estudos que no ano de 

6 Destaca-se que algumas tecnologias utilizadas no ambiente doméstico necessitam de água para serem 
usadas, como por exemplo, máquinas de lavar roupas, máquina de lavar louças, entre outras. 

7 Silva (1998) destaca a discussão sobre a escravidão nos domicílios, ressaltando a condição feminina e a 
distribuição dos trabalhos que estavam relacionados à manutenção do lar. 
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1992 a chance de um domicílio ter água encanada aumentava em 84% com o aumento na renda, dada 

a escolaridade e a situação. No Nordeste a renda teria um efeito menor, mas ainda assim ela 

aumentava 57% a chance da família ter uma ligação de água em casa. Já em 2005, observa-se que o 

efeito renda é maior. “No Brasil, a chance de um aumento de renda elevar o acesso a água encanada é 

de quase 100% e no Nordeste ela é de 65%” (REYMÃO; SABER, 2007, p. 17). Essa disparidade do 

acesso se dá até mesmo nas águas subterrâneas, onde:  

A população pobre tende a perfurar poços rasos, já contaminados pelo esgoto 
enquanto que a população de maior renda perfura poços profundos, mais seguros, 
mas que podem produzir rebaixamento dos níveis do terreno pelo esgotamento da 
água (BICUDO; TUNDISI; et al, 2010, p. 117). 

Costa Et al (2009) afirmam ainda que a infraestrutura de água está interligada a menor 

sobrecarga de trabalho para as mulheres, já que estas não teriam que deslocar-se para adquirir esse 

recurso natural. Salientamos que, como nem todas as mulheres residem em bairros mais ricos, nem 

todas elas possuem abastecimento adequado, trazendo consequências para as atividades domésticas, 

bem como, na qualidade de vida familiar.  

 Ao considerar o crescimento da pobreza em áreas rurais, a crise global do meio ambiente e as 

desigualdades nas relações de gênero, surge uma necessidade diferente no gerenciamento de 

recursos hídricos, já que a água é utilizada nos afazeres domésticos. Tendo em vista que as mulheres 

não possuem assegurados seus direitos de acesso à agua e a terra, sua subsistência fica 

comprometida, gerando uma feminização da pobreza (NETO & JARDIM, 2015). 

Ao falar de pobreza de renda feminina, há de se considerar que nos países em 

desenvolvimento o tempo gasto em afazeres domésticos pelas mulheres chega a significar perda de 

renda. Contabiliza-se, por exemplo, o tempo gasto em buscar, carregar e purificar água, momentos que 

poderiam ser trocados por atividades que gerem renda, atividades de lazer ou busca por instrução 

pessoal. O fato é que, ao considerar o gênero na divisão social do trabalho, as mulheres ficam 

sobrecarregadas com atribuições que não geram renda, enquanto que os homens realizam atividades 

com remuneração (COSTA, Et al, 2009). 

2.3 Abastecimento de água precário: consequências além dos serviços domésticos 

Embora o enfoque dado neste trabalho sejam as implicações diretas do abastecimento 

precário de água na realização de tarefas domésticas pelas mulheres, o serviço de má qualidade na 

distribuição deste recurso natural traz outras consequências que merecem ser discutidas.  

Salienta-se que, o papel feminino está sendo considerado aqui em um contexto de que a 

água é um bem consumido, e que as consumidoras, independente de classe social ou raça, devem ter 
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acesso a este recurso natural não apenas para a manutenção do lar, enquanto responsável das tarefas 

domésticas, mas também para seu uso pessoal, na perspectiva de suprir as necessidades adequadas 

a uma boa qualidade de vida.  

Primeiro, pode-se destacar os malefícios para o próprio corpo físico, como desidratação e 

doenças, sobretudo para as mulheres em períodos de amamentação, por exemplo. O requisito básico 

em termos de água potável para uma mulher lactante que tenha uma atividade física, mesmo que 

moderada, são 7,5 litros por dia. Doenças transmitidas pela água poluída e pelo saneamento deficitário 

são a quinta maior causa de mortes de mulheres no mundo, fazendo mais vítimas que a Aids, a 

diabetes ou o câncer de mama, segundo estudos. Por ano, quase 800 mil mulheres morrem por falta 

de acesso a banheiros seguros e água (CLOROSUR, 2016). Ou ainda o que podemos ver no trecho a 

seguir: 

Um estudo em 5.000 escolas no Senegal mostrou que mais de metade não 
possuíam abastecimento de água e quase metade não tinham instalações 
sanitárias. Das escolas com instalações sanitárias, só metade tinham instalações 
separadas para rapazes e raparigas. Em resultado disso, as raparigas preferiam não 
utilizar essas instalações, fosse porque não queriam correr o risco de ser vistas a 
usar os sanitários, ou porque foram avisadas que essas instalações não tinham 
privacidade ou não eram suficientemente limpas. Esta situação era não só penosa, 
como provocava problemas urinários e de bexiga. As raparigas também evitavam 
beber água na escola para evitar terem de urinar, ficando assim desidratadas e 
incapazes de se concentrarem (ONU, 2010). 

Enquanto bem de consumo coletivo, a falta de água não priva os sujeitos apenas de tomar um 

banho a menos por dia, a falta desta provoca ocorrências que muitas vezes são desconhecidas da 

população em geral, como o fato de “as únicas doenças mais mortíferas para as mulheres do que a 

falta de água e saneamento de qualidade são doenças cardíacas, derrames, infecções das vias 

respiratórias inferiores e doenças pulmonares obstrutivas crônicas” (CLOROSUR, 2016). 

A falta de água para o consumo – assim como a falta de saneamento - estão na raiz de 

problemas como a mortalidade materna e infantil e a violência sexual. Ainda trazendo o estudo feito 

nas escolas do Senegal, constata-se a exposição à violência sexual que as mulheres estão expostas. 

Nos locais onde não havia instalações sanitárias ou onde estas não eram 
separadas, as raparigas – por medo de serem vistas – iam à mata, correndo o risco 
de serem mordidas por serpentes ou mesmo de serem agredidas sexualmente. As 
raparigas também faltavam à escola quando estavam menstruadas. Esta situação é 
uma causa primária da sub-representação do sexo feminino nas escolas (ONU, 
2010). 
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Embora se associe essas situações apenas a outros países, o Brasil também apresenta 

deficiência nos níveis da população ao acesso a água – e ao saneamento – não sendo raro encontrar 

situações semelhantes a esta, tanto em contextos urbanos quanto rurais. 

Outra questão que coloca as mulheres em maior vulnerabilidade se dá devido a exposição da 

mesma em algumas localidades que não dispõe do recurso para um consumo, tendo estas que irem a 

busca do mesmo a distancias consideráveis. “A distância média que as mulheres em África e na Ásia 

têm de andar para recolher água são seis quilômetros” (ONU, 2010). Entretanto, engana-se quem 

associa apenas às mulheres do continente africano essa andança em busca de água para o consumo. 

Trazendo para o contexto local, diga-se, o Estado de Pernambuco as mulheres também vivem 

situações parecidas.  

Fazendo um pequeno recorte da Região Metropolitana do Recife (RMR), no bairro de Arthur 

Lundgren I, as mulheres relatam que a falta de água provoca deficiências em outra áreas da vida, 

como: problemas de saúde, muitas vezes por ter que transportar água em baldes ou latas pesados, 

ocasiona problemas na coluna, ou por ter que carregar água por longas distancias subindo e descendo 

ladeiras e escadarias; Mau rendimento no emprego, por ter que acordar pela madrugada para apanhar 

água; Falta de tempo para outros afazeres domésticos, dentre outros. Como pode ser visto em um 

relato extraído do Especial água, contido no Portal Folha PE. 

Ela (a moradora) conta que de três em três dias faz o trajeto de quase dois 
quilômetros entre idas e vindas para ter a água que é utilizada nos afazeres 
domésticos, como lavar roupa, cozinhar e tomar banho. “Por só temos água de três 
em três dias, e olhe lá, preciso descer o morro (cerca de 2 quilômetros) para encher 
meus reservatórios com um conhecido que tem poço artesiano, pelo menos uma vez 
na semana. Enfrento a maratona de subir e descer a ladeira várias vezes 
carregando baldes para poder ter condições de realizar os afazeres domésticos. 
Essa realidade é encarada não exclusivamente por mim, não só na minha rua, mas 
por uma grande parte da população que vive aqui”, lamenta (PORTAL FOLHA PE, 
2015). 

Já outra moradora destaca que por não ter hora certa para acordar, devido à água chegar a 

sua residência em horários geralmente pela madrugada, ela tem problemas no trabalho no decorrer do 

dia. “Estamos à mercê da boa vontade dos outros, já que somos reféns de um sistema de 

abastecimento que favorece uma minoria”, lamenta a moradora “Há cinco anos não tenho hora para 

acordar” (PORTAL FOLHA PE, 2015). 

São por estas e outras razões, que a falta de água para o consumo doméstico se tornou um 

dos temas da pauta Marcha das Mulheres, no dia 8 de março de 2015 – Dia Internacional da Luta pelos 

Direitos das Mulheres. Na ocasião, as mulheres cobrou medidas do governador Geraldo Alckmin 
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(marcha realizada em São Paulo) para que se garanta o abastecimento de água, especialmente da 

população mais pobre. 

A babá Ana Maria Silva, de 55 anos, moradora de São Bernardo do Campo, na 
região metropolitana, conta que a rotina desgastante das tarefas domésticas só 
piorou depois que começou a faltar água nas torneiras. “Fecham [o abastecimento] 
um período. A gente tem que encher os baldes para se prevenir”, disse. Ela 
ressaltou que, depois de um dia de trabalho, nem sempre é possível tomar banho 
em casa. “Saio todo dia às 5h e volto às 20h30. Quando meu marido liga para dizer 
que não tem água, já dou um jeito no trabalho” (REDE BRASIL ATUAL, 2015). 

Já Sâmia Bomfim integrante do Coletivo Juntos! que também participou da Marcha das 

Mulheres, disse que a falta de água afeta sobretudo o cotidiano das mulheres. “São elas que cuidam 

das tarefas domésticas. Se falta água, os filhos não vão para o colégio e dificulta a ida delas ao 

trabalho” (REDE BRASIL ATUAL, 2015). 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O espaço urbano, materializado através da cidade, carece de infraestrutura adequada e 

acessível a todos, independentemente de renda salarial. Nesse contexto, se inclui a garantia de acesso 

a serviços que garantam a qualidade e manutenção da vida, dentre eles, o abastecimento de água 

potável e de qualidade. 

Percebe-se que a escassez de infra-estrutura acaba por restringir os direitos de acesso e 

consumo a água de parte significativa da população, e como argumenta-se no decorrer deste trabalho, 

as mulheres acabam por ter suas jornadas de trabalho no lar penalizada.  

Diante do exposto, entende-se que o protagonismo feminino, frente a manutenção do lar, 

exerce um papel que priva a mulher de realizar atividades para benefício próprio. Sendo assim, 

entende-se que, como o acesso a água colabora com a realização das atividades domésticas, este 

pode ter influência na melhoria da qualidade de vida feminina. A efetivação do abastecimento de água 

pode assegurar mais qualidade de vida a mulher, e consequentemente, à sua família. 

Embora a promoção do acesso universal à água de qualidade e em quantidade suficiente se 

constituir uma das diretrizes da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – PNSAN, sabe-

se que muitos desafios ainda precisam ser vencidos para que a mesma cheguem a todos os sujeitos 

de forma segura e regular, uma vez que para a total garantia desse direito se faz necessário a 

articulação de diversas ações intersetoriais, devido à interface do tema com as políticas de recursos 

hídricos, de saneamento básico e, mais recentemente, com as políticas de segurança alimentar e 

nutricional. 
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Em resumo, apesar das metas estabelecidas mundialmente para a universalização dos 

serviços de saneamento e consequentemente do acesso a água potável afim de que todos a tenham 

para o consumo dentro dos padrões de segurança, o que se ver é que na atualidade mais de 600 

milhões de pessoas em áreas urbanas do mundo em desenvolvimento continuam a estar 

permanentemente expostas a riscos mortais devidos às precárias condições de vida, especialmente à 

falta de água e condições sanitárias salubres. Uma necessidade básica a qualquer ser humano e, ao 

mesmo tempo tão escassa para muitos. 
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O CONSUMO DO CARRO COMO 

ELEMENTO DE IDENTIDADE SOCIAL 

Maria Helena Moraes Batista¹ 

RESUMO 
Na sociedade moderna, o consumo de bens e serviços passou a ter diversas funções que vão além de satisfazer os desejos 
e necessidades dos consumidores. As pessoas buscam opções de consumo baseadas inicialmente em fatores econômicos 
e posteriormente fatores culturais e sociais que representem seus estilos de vida. O consumo tem forte influência na 
formação da identidade dos consumidores que buscam um meio de se expressarem no ambiente em que vivem. Longe de 
ser um fenômeno local, o consumo do automóvel como forma de construir ou ajudar a construir uma identidade do indivíduo 
é um fenômeno global. Várias sociedades apresentam os mesmos movimentos de valorização do indivíduo através do 
veículo que ele possui. Esse fenômeno afeta pessoas de várias culturas ao redor do mundo, mesmo que indivíduos de 
faixas etárias mais novas venham demonstrando cada vez menos interesse no automóvel como símbolo de status.O 
objetivo desse ensaio é reunir e analisar a bibliografia relativa ao papel e significado do automóvel a partir do seu 
surgimento no Brasil até os dias atuais e como se tornou um elemento chave na formação de identidade dos consumidores 
na sociedade. 

1. INTRODUÇÃO

No período da Revolução Industrial, a Grã-Bretanha vivenciou avanços tecnológicos com o 

surgimento de invenções e maquinários, muitos dos quais se transformaram em transportes eficientes 

e rápidos, trazendo mudanças econômicas, sociais e políticas que em pouco tempo se espalharam por 

outros países. Concomitantemente, surgiram  na Europa os primeiros modelos de automóveis com 

objetivo de transporte de pessoas a passeio. Somente após o final do século XIX com o 

aperfeiçoamento tecnológico surge o automóvel como uma invenção moderna de desenvolvimento 

econômico e social (GIUCCI, 2004, p. 11). 

Considerado parte da Segunda Revolução Industrial marcada por descobertas da ciência e 

avanços tecnológicos como o navio a vapor, o desenvolvimento do avião, a produção de bens de 

consumo, o motor à combustão, a refrigeração mecânica, o automóvel fez parte deste contexto, sendo 

uma inovação de mobilidade e modernidade, que transforma o cotidiano das pessoas (HOBSBAWM, 

1987). Nos novos tempos, o automóvel mostrou suas facetas quando usado na sociedade para fins de 
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locomoção transportando as pessoas e cargas, assim como também para o entretenimento em corridas 

automobilísticas. 

No Brasil, o automóvel chega às ruas de grandes metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro 

ao final do século XIX com a influência do processo de modernidade vindo da Europa, e trazido por 

líderes políticos a fim de inserir o país na onda de industrialização e modernização (DE MELO, 2008, p. 

191). Na busca pela modernização urbana no país, o automóvel passa a ser visto como um símbolo de 

desenvolvimento econômico, social e político despertando uma grande valorização, principalmente por 

parte de seus primeiros usuários, pessoas das elites, membros das famílias tradicionais e de alto poder 

aquisitivo que visavam distinção e status para destaque individual no meio social. 

O cotidiano da vida moderna é predominantemente repleto de símbolos que transmitem 

diversos significados às pessoas desde os simples sinais de trânsito que nos avisam quando se pode 

caminhar ou parar até objetos que usamos ou obtemos. Segundo Sólomon (2016, p.253), “existimos 

em um ambiente simbólico e atribuímos significados a qualquer situação ou objeto quando 

interpretamos os símbolos existentes nesse ambiente”. Desde cedo as pessoas aprendem a interpretar 

esses significados dos símbolos. 

Na sociedade atual, o consumo de bens e serviços passou a ter diversas funções que vão 

muito além de satisfazer os desejos e necessidades dos consumidores. As pessoas buscam opções de 

consumo baseadas inicialmente em fatores econômicos e posteriormente fatores culturais e sociais que 

representem seus estilos de vidas. O consumo tem forte influência na formação da identidade dos 

consumidores que buscam um meio de se expressarem no meio em que vivem. Assim as pessoas 

objetivam o consumo como uma forma de afirmarem a sua identidade social para a classe social as 

quais pertencem ou à classe social quais almejam pertencer (SOLOMON, 2016, p. 475). Os produtos 

consumidos se tornam símbolo de status social por seus usuários que pretendem mostrar aos seus 

pares o seu poder econômico, social e político e alcançarem uma diferenciação da massa. Em muitos 

casos diversos produtos são considerados parte de extensão da identidade do consumidor 

estabelecendo um processo conhecido como o “eu estendido” no qual o indivíduo necessita de 

determinado objeto para se autoafirmar (SÓLOMON, 2016, p.254). 

Segundo Lívia Barbosa (2004, p. 13), “o consumo é parte do processo de reprodução social de 

qualquer sociedade, ou seja, todo e qualquer ato de consumo é essencialmente cultural. As atividades 

triviais e cotidianas como comer, beber e se vestir, entre outras, reproduzem e estabelecem mediações 

entre estruturas de significados e o fluxo da vida social através das quais identidades, relações e 

instituições sociais são formadas, mantidas e mudadas ao longo do tempo”. Muitos dos atos de 

consumo mais simples do dia-a-dia estão relacionados à distinção social para exprimir poder 
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econômico, político e social entre pessoas de classes sociais diferentes. Entre esses atos pode-se 

mencionar o uso do carro para o ir e vir das pessoas. 

Longe de ser um fenômeno local, o consumo do automóvel como forma de construir ou ajudar 

a construir uma identidade do indivíduo é um fenômeno global. Várias sociedades apresentam os 

mesmos movimentos de valorização do indivíduo através do veículo que ele possui. No Brasil, os 

usuários do sexo masculinos são conhecidos pelo seu apego e transferência de sua virilidade para o 

carro que utilizam. Esse fenômeno também afeta pessoas de várias culturas ao redor do mundo, 

mesmo que indivíduos de  faixas etárias mais novas venham demonstrando cada vez menos interesse 

no automóvel como símbolo de status (SAMAHA, 2016). Mas o que forma ou formou esse conceito e 

porque ele está sendo superado? Este ensaio  procura reunir e analisar  a revisão bibliográfica  que 

abrange o consumo do automóvel e como este se torna um elemento de identidade dos consumidores, 

seus desejos e objetos no cotidiano da vida moderna, buscando identificar quais os aspectos que 

estariam sendo postos em segundo plano pelos consumidores. 

CONSUMO DO CARRO 

Desde o surgimento da humanidade, o homem originou o processo de vida em grupo a partir 

de características étnicas, culturais, sociais, políticas, geográficas e/ou econômicas. Esse processo de 

evolução social tem acontecido a partir de um conjunto de valores construídos no decorrer da história 

da sua existência em esferas heterogêneas e hierárquicas (HELLER, 2008 p.14). Segundo Agnes 

Heller, “o decurso da história é o processo de construção dos valores, ou da degenerescência e ocaso 

desses ou daquele valor”. Através dos tempos, os homens constroem suas estruturas sociais 

constituídas de diferentes esferas (produção, vida cotidiana, moral, ciência, relação de propriedade, 

etc) cada qual caracterizada por valores que as enriquecem. Na história de uma sociedade, tais valores 

após serem construídos, podem permanecer relevantes ou serem considerados desnecessários que 

permeiam toda a vida cotidiana em sociedade. 

A partir da vida cotidiana heterogênea, como se vestir, como se comportar em público, onde 

morar, meios de transportes que faz uso, grupos sociais que interage ou mesmo vida profissional que 

desempenha, o indivíduo busca formas de apresentar-se na sociedade com estilo diferenciado e 

superior aos seus pares com intenção de obter distinção, respeito e pertencimento. Segundo Agnes 

Heller (2008, p. 32), o cotidiano é composto de conteúdo e significação em cada uma das suas 

atividades que se classificam de forma hierárquica e mutável em função de diferentes estruturas 
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socioeconômicas. Uma dessas formas de significação, que vem despontando com grande força de 

representatividade dos tempos atuais, é o uso do carro como meio de transporte. Além de uma opção 

de mobilidade, o carro é visto como um símbolo de status e reposicionamento social. Segundo 

Baudrillard, a lógica social deste sistema de consumo é a lógica de diferenciação, hierarquia e 

dominação pelo poder - um poder, austero, dessocializado e anônimo ao código que regula a produção 

simbólica (BRAUDILLARD, 2009 p.38). Como Dennis & Urry (2009) em seu livro “After The Car” 

estabelecem: “um mundo de cidades modernas baseado em transportes ligado ao uso ubíquo de 

combustíveis fósseis contribui para aumentar instabilidades sociais e apresenta maiores desafios” 

(DENNIS, URRY, 2009, p. 77). 

Nos últimos anos, com o crescimento econômico do Brasil e a migração populacional para as 

grandes cidades, houve aumento do número de veículos automotores nas ruas gerando uma queda na 

qualidade da mobilidade urbana. Isso trouxe grandes problemas como redução na qualidade dos 

transportes públicos, piora da condição das vias urbanas, aumento da poluição, mais tempo gasto no 

trânsito, aumento no stress e aumento do número de acidentes entre os usuários do tráfego 

(pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas). 

Nesse contexto, a maioria das pessoas visualiza no veículo de passeio (carro) uma forma ideal 

de deslocamento com conforto e praticidade, mas o veículo também simboliza a apresentação de 

poder econômico e significação no meio social. Esse contexto se assemelha ao consumo conspícuo 

como caracterizado por  Thorstein Veblen (1965), para quem este tipo de consumo tem como 

característica o consumo de bens valiosos e instrumentos como forma de respeitabilidade”. Nesta 

perspectiva do consumo conspícuo, o sujeito necessita do bem para através do seu uso mostrar aos 

seus pares que se encontra sobre vantagem e nível superior aos demais, pois sem o bem ele se 

tornaria um indivíduo igual aos seus pares incapaz de se diferenciar de outra forma. 

Os estudiosos conceituam os anos de 50 e 60 como uma etapa em que a sociedade deixa de 

ser uma sociedade de escassez e economias para uma sociedade de consumo. Nessa nova sociedade 

há uma abundância e grande variedade de produtos  que as pessoas consomem não apenas para 

atender às suas necessidades primárias, mas para atender aos seus mais profundos desejos. Na 

sociedade de consumo não há importância no objeto consumido nem tampouco no consumidor, mas 

sim no exato ato de consumir como resultado de uma ideologia do consumo onde as pessoas buscam 

significação diferenciada das massas (LEFEBVRE, 1991 p. 64). 

Nos diversos hábitos de consumo da sociedade moderna, segundo Henri Lefebvre (1991, 

p.110) o carro é “Objeto-Rei1 por ser um objeto com múltiplos comportamentos em vários domínios”, se

1 O termo “Objeto-Rei” citado por Henri Lefebvre em seu livro “A Vida Cotidiano do Mundo Moderno” se referindo 
ao automóvel como um objeto considerado um utensílio dos reis e por isso é almejado por pessoas comuns. 
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tornando parte principal de um sistema, composto por elementos que simbolizam o progresso, como 

ruas, vias de acesso, sistemas viários, estacionamentos, mobilidade totalizando um conceito como 

urbanismo. O carro exerce uma forte pressão no cotidiano da sociedade que o considera um objeto de 

significação gerando um processo de hierarquização e componente integrante da cotidianidade. 

Lefebvre cita: 

"O veículo automóvel não se reduz a um objeto material dotado de certa tecnicidade, meio e 
lugar sócioeconômico, portador de exigências e de pressões. O automóvel dá lugar às 
hierarquias: a hierarquia perceptível e sensível (tamanho, potência, preço) e se desdobra 
numa hierarquia mais complexa e mais sutil, a das performances" (1991, p.111). 

Estas duas hierarquias são flexíveis e convivem paralelamente vistas como analogia à 

hierarquia social, tais hierarquias proporcionando escala para o indivíduo, ou seja, o veículo é um 

instrumento de poder para o seu usuário tornando-o mais poderoso sobre outras pessoas usuários de 

veículos menos potentes. 

O mesmo autor também cita: 

"...a existência prática do Automóvel, enquanto instrumento de circulação e utensílio de 
transporte, é apenas uma porção da sua existência social. Esse objeto verdadeiramente 
privilegiado tem uma dupla realidade mais intensa dotada de uma duplicidade mais forte que 
os outros: sensível e simbólica, prática e imaginária. A hierarquização é ao mesmo tempo 
dita e significada, suportada, agravada pelo simbolismo. O carro é o símbolo de posição 
social e de prestígio. Nele tudo é sonho e simbolismo: de conforto, de poder, de prestígio, de 
velocidade. Ao uso prático se sobrepõe o consumo dos signos. O objeto se torna mágico, 
entra no sonho. O discurso a seu respeito se alimenta de retórica e envolve o imaginário. É 
um objeto significante num conjunto significante (com sua linguagem, seus discursos, sua 
retórica). Signo do consumo e consumo de signos, signos de felicidade e felicidade de 
signos, tudo se encavalando, se intensificando ou se neutralizando reciprocamente." (1991 
p.112).

Neste contexto apresentado por Lefebvre, o veículo acumula vários papéis levando ao extremo 

o privilégio social e concomitantemente promovendo uma diferenciação do seu usuário para sair do

cotidiano. 

PROMOÇÃO DO CONSUMO DO VEÍCULO 

Fator primordial para o uso e consumo indiscriminado do veículo tem origem em toda uma 

cadeia do sistema econômico capitalista que visa altos lucros para seus fabricantes, governos e 

demais envolvidos, comprando a valores baixos as horas de trabalho de seus operários e peças de 

fornecedores para negociar o produto final a preços elevados. Como menciona Karl Max (1889, p.110) 

“A produção está, portanto, sempre subordinada ao consumo pressuposto; a oferta à procura; sendo 
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lenta a sua expansão”, gerando um aumento da acumulação do capital como também da alienação 

daqueles que vendem sua mão de obra neste sistema. 

Todo o pensamento de Karl Marx é extremamente pertinente se analisado sob a ótica do 

capitalismo atual. Poderia apenas acrescentar que tal alienação difundida por Marx pode ter se 

estendido aos consumidores quando buscam reproduzir seus atos de consumo. Como cita Agnes 

Heller (2008, p 58) “quanto maior for a alienação produzida pela estrutura econômica de uma 

sociedade dada, tanto mais a vida cotidiana irradiará sua própria alienação para as demais esferas”. 

Produção e propagação são fatores relevantes no processo de consumo de um produto na 

sociedade. Segundo Michel de Certeau (1998. p.94) o processo de produção racionalizado se faz de 

forma discreta e invisível, porém a propagação dos produtos se assemelha ao processo de colonização 

de grupos mais fortes sobre grupos mais vulneráveis impondo seus costumes, suas práticas e leis 

impostas pela força ou pela sedução. Como exemplo pode se citar a colonização espanhola sob os 

grupos de etnias indígenas que se assemelham ao processo que os meios "populares" fazem das 

culturas difundidas pelas "elites" produtores de linguagem. Certeau menciona: 

“Os conhecimentos e as simbólicas impostas são o objeto de manipulações pelos praticantes 
que não seus fabricantes. A linguagem produzida por uma categoria social dispõe do poder 
de estender suas conquistas às vastas regiões do seu meio ambiente, "desertos" onde 
parece não haver nada de tão articulado, mas se vê prisioneira nas armadilhas de sua 
assimilação por um maquis de procedimento que suas próprias vitórias fazem invisível ao 
ocupante”. (CERTEAU, 1998 p.95) 

Segundo Erving Goffman (2002, p.25), os indivíduos assumem papéis representativos 

diferentes em situações diversas na sociedade, principalmente quando estão diante de outros 

indivíduos mantendo assim uma “fachada social”2. Na representação social, há uma grande 

preocupação e empenho por parte do “ator” de ser visto pelos outros de forma a atender as 

expectativas sociais, políticas, econômicas e culturais do grupo. Como a maioria das sociedades são 

compostas por estratificação social, o indivíduo trabalha sua representação e se empenha na busca 

pela ascensão social. Segundo Goffman: 

“Verificamos habitualmente que a mobilidade ascendente implica na representação de 
desempenhos adequados e que os esforços para subir e para evitar descer exprimem-se em 
termos dos sacrifícios feitos para a manutenção da fachada. Uma vez obtido o equipamento 
conveniente de sinais e adquirida a familiaridade na sua manipulação, este equipamento 
pode ser usado para embelezar e iluminar com estilo social favorável as representações 
diárias do indivíduo. Talvez a peça mais importante do equipamento de sinais associado à 

2 “Fachada Social” significa parte exterior de uma edificação e é o termo utilizado pelo autor Erving Goffman em 
seu livro “A Representação do EU na Vida Cotidiana” para se referir à forma de desempenho que o sujeito assume em 
determinadas situações. 
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classe social consista nos símbolos do status, mediante os quais se exprime a riqueza 
material” (GOFFMAN, 2002 P.41). 

A escolha pelo veículo no deslocamento do dia-a-dia se tornou uma complementação dessa 

representação das pessoas como parte de suas “fachadas sociais” para impressão de poder 

econômico e social. 

Dentro do seu cotidiano, as pessoas vivem sob dois aspectos predominantes sociológicos que 

são a particularidade e genericidade que funciona consciente e inconscientemente. Sob a ótica da 

particularidade, o indivíduo procura atender suas necessidades internas do seu “eu”. Na genericidade, 

o indivíduo se vê enquanto membro de um meio coletivo (HELLER, 2008 p.35). Mesmo existindo dentro

do convívio social e sendo um fator de transformação cultural, a ética ainda não é forte o bastante para 

modificar e alterar uma cultura comportamental dos usuários de veículos. 

A vida moderna oferece suas vantagens como diversas alternativas na vida cotidiana. Tais 

alternativas podem ser escolhidas de forma aleatória e indiferente, como também podem ser 

escolhidas de forma moralmente motivadas (HELLER, 2008, p.39). A decisão pelo meio de transporte 

usado no dia-a-dia deveria ser pensada levando-se em consideração benefícios individuais e coletivos 

para um bem estar social, uma vez que no futuro o consumo desregrado de diversos bens de produção 

trarão consequências irreversíveis em âmbitos sociais, econômicos, políticos e principalmente 

ambientais.  

Em seu livro Casa Grande & Senzala, Gilberto Freyre (2003) descreveu o comportamento dos 

tipos diferentes de pessoas que constituíam a sociedade escravocrata no período colonial. Segundo 

Freyre (2003, p. 518), uma das passagens do livro o qual cita superioridade dos senhores de engenho 

sobre os escravos ele menciona: 

“É verdade que esses homens moles, de mãos de mulher, amigos exagerados da rede; 
voluptuosos do ócio; aristocratas com vergonha de ter pernas e pés para andar e pisar no 
chão como qualquer escravo ou plebeu- souberam ser duros e valentes em momentos de 
perigo”. (2003 p.518) 

Após mais de 300 anos de uma sociedade escravocrata, o comportamento da maioria da 

população pernambucana de alto poder aquisitivo ainda se apresenta com indícios de superioridade 

através de práticas do dia-a-dia diferenciadas do restante da população sem nenhuma preocupação de 

suas consequências sociais, econômicas, políticas e ambientais. 

Por isso, muitos desses consumidores de veículos não sinalizam futuras pretensões de 

mudarem sua forma de comportamento na busca de um benefício social coletivo o que certamente já 

se tem se tornado uma grande preocupação daqueles que visam à preservação do mundo. Tais 

mudanças requerem não só uma mudança de hábitos do cotidiano, mas principalmente uma mudança 
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cultural que surge a partir de cada um das pessoas enquanto sujeito com responsabilidades por seus 

atos em sociedade. 

MUDANÇAS DE COMPORTAMENTO 

Nos últimos 30 anos, uma grande preocupação despertou no mundo: a cultura do consumo 

desenfreado de diversos segmentos na sociedade na busca de atender suas necessidades e desejos 

pessoais. Já é pertinente a discussão sobre a sustentabilidade deste modelo de consumo sem o 

cuidado e atenção ao uso consciente dos recursos naturais, gerando problemas ambientais. Na 

tentativa de mudar o modelo atual do consumo em sociedade, tem  permeado bastante um 

desenvolvimento sustentável a partir de um consumo consciente dos recursos naturais (LANDIM, 2002, 

p. 17).

Segundo Viana, Silva e Diniz (2001, p. 44), “Modernidade e meio ambiente resultam de uma 

dinâmica: o protagonismo crescente do ser humano em relação às superestruturas e, ao mesmo 

tempo, a progressiva centralidade que assume o fato de termos de repensar as relações entre os seres 

humanos e natureza. Isto, entretanto, não se opõe ao fato de, ao nos preocupar com o meio ambiente, 

sermos obrigados a questionar profundamente a atual modernidade, o que termina por instaurar os 

próprios fundamentos de um novo paradigma de desenvolvimento”. 

Vários segmentos da sociedade têm discutido a sustentabilidade dos recursos no planeta que, 

segundo Relatório Brundtland (ONU-CMMAD,1991), se faz através do desenvolvimento sustentável 

definido em termos precisos como a satisfação das presentes necessidades e aspirações do homem 

sem que se reduza a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas.  O desenvolvimento 

sustentável tem sua maior eficiência se implantado em dimensões defendidas por Sachs (2002, p. 71) 

como social, cultural, ecológica, territorial, econômica, política nacional e política internacional. 

Envolvidos na questão da escassez dos recursos naturais na Terra, organizações 

internacionais e especialistas vem discutindo e defendendo mudanças no formato de vida das 

sociedades visando uma sustentabilidade do planeta, uma vez que o modelo atual de economia 

comprovadamente levará ao esgotamento desses recursos que são vitais para a existência da 

humanidade (ONU-CMMAD, 1991). 

Segundo Penna (1999, p. 130) grande parte das questões ambientais e sociais baseiam-se no 

equilíbrio abastecimento versus demanda. Embora não se saiba com precisão os seus limites, o 

abastecimento (de qualquer coisa) é seguramente limitado, enquanto a demanda pode ser ilimitada. 

Não há limites intrínsecos à demanda dos seres humanos. 
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A partir das discussões de estudiosos e ambientalistas acerca de formas sustentáveis de viver 

para a preservação dos recursos naturais do planeta, arquitetos, engenheiros, líderes governamentais 

e ongs tem desenvolvido e implantado alternativas para a redução do consumo e uso do carro e 

também agilizar a mobilidade das pessoas que vivem em grandes centros urbanos. Segundo Jan Gehl 

(2014, p. 105), como a maior parte da população mundial se encontra nos grandes centros urbanos, há 

uma busca urgente por soluções sustentáveis e eficientes que atendam aos problemas urbanos 

proporcionando qualidade de vida, saúde, segurança e rapidez às pessoas.  

Dentre os problemas que mais afetam a população no seu dia-a-dia, pode-se mencionar a 

mobilidade urbana considerada uma questão de preocupação global pelo seu alto consumo de 

combustível, emissão de ruído ambiental, redução na qualidade dos transportes públicos, piora da 

condição das vias urbanas, aumento da poluição, mais tempo gasto no trânsito, aumento no stress e 

aumento do número de acidentes entre os usuários do tráfego (pedestres, ciclistas, motociclistas e 

motoristas) (ZHANG et al, 2014, p.124).  

Na intenção de solucionar alguns desses problemas causados pela mobilidade urbana surgiu o 

sistema de compartilhamento de bicicletas conhecido mais com Bike Sharing onde bicicletas são 

disponibilizadas em várias estações espalhadas ao redor da cidade na qual as pessoas podem pegá-

las para uso em uma estação para ser entregue em outra a um custo dez vezes menos do que uma 

passagem de transporte urbano coletivo. 

Iniciativas como compartilhamento de bicicletas vêm mobilizando mais e mais pessoas 

ao redor do mundo a aderirem a um movimento de mudança comportamental do consumo do carro. No 

Brasil, esse movimento de mudança comportamental tem como base alguns fatores motivadores como 

a crise econômica vivida nos últimos anos e novos hábitos de consumo focado em uma preocupação 

ambiental (MARCHIORI, 2017). 

O sociólogo Zygmunt Bauman (2001, p. 97) ressalta que “a identidade é uma obra de arte a 

qual as pessoas almejam através do consumo, porém, essa busca é ilusória e incessante uma vez que 

as identidades sociais são muito fluidas e voláteis”. Sob essa perspectiva, os consumidores tendem a 

mudar seus hábitos de consumo a partir de mudanças de valores sejam esses valores culturais, sociais 

ou econômicos para buscarem novas identidades sociais. 

Como cita Lívia Barbosa (apud Colin Campbell): 

“O consumo na sociedade contemporânea oferece o significado e a identidade que todos 
nós buscamos, e é justamente através dessa identidade que descobrimos quem somos e 
conseguimos combater o nosso sentimento de insegurança ontológica” (CAMPBELL, 2000, 
BARBOSA 2004, p. 56). 
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Esta visão resume todo o contexto atual, onde o consumo contemporâneo de bens e produtos 

ainda é  desenfreado e com objetivos de atender necessidades muito mais psicológicas e pessoais do 

que práticas de seus consumidores. 

CONCLUSÃO 

Foi estabelecido que, na perspectiva de um desenvolvimento sustentável, é preciso repensar o 

atual sistema de produção e consumo da nossa sociedade que não considera os limites dos elementos 

chaves disponibilizados pelo planeta. Na sociedade moderna, o ato de consumir não é mais uma forma 

de suprir suas necessidades primárias, mas sim uma forma de autorealização e satisfação através do 

consumo. Esse modelo de vida é insustentável para o planeta. O equilíbrio entre a sociedade moderna 

e o meio ambiente é o cerne de uma questão vital que se vive hoje, um grande paradigma do consumo. 

Mesmo o ato de consumo de produtos como automóvel sendo muito predominante no cotidiano 

das pessoas e elemento influente na identidade de seus usuários, há indícios de que esse 

comportamento sofre algumas mudanças modestas que vem aos poucos tomando proporções após 

mudança de valores diversos. Os hábitos de consumo sofrem mutações no decorrer do tempo a partir 

de fatores sociais, culturais, econômicos, políticos e ambientais. 

Por isso, se faz urgente a disseminação e replicação de alternativas sustentáveis iniciadas em 

algumas das grandes cidades em conjunto com uma campanha visando uma reavaliação de valores 

pessoais na intenção de promover mudança de pensamento e por sua vez mudanças de 

comportamento das pessoas consumidoras. 
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O USO DO ESPAÇO URBANO, POR MEIO DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE CULTURA PARA A JUVENTUDE: O CASO DO 

CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIÊNCIA E ESPORTE- 

CUCA BARRA, EM FORTALEZA-CE 

RACHEL FACUNDO VASCONCELOS DE OLIVEIRA1 

RESUMO. As políticas públicas culturais voltadas para os jovens servem ao processo de 

democratização da cultura, uma vez que a juventude de Fortaleza é uma parcela expressiva da 
população, situada principalmente na periferia que vive em situação de risco e vulnerabilidade 
social. Diante disso, houve a criação de um centro urbano de cultural, arte, esportes e ciências 

intitulado de Cuca Barra (2009), voltado para os jovens de 15 a 29 anos, ofertando  cursos e 
atividades esportivas, sendo atualmente uma referencia nacional como equipamento que 
materializa as ações do poder público na gestão  de políticas sociais. Deste modo, procuramos 

investigar quais são os motivos e problemas enfrentados pelos jovens da capital cearense, 
levando em conta as ações que o poder público realiza.  O objetivo do artigo é evidenciar como 
essa instalação modificou as dinâmicas socioculturais dos frequentadores. Utilizou-se como 

metodologia a pesquisa qualitativa, com levantamentos bibliográficos e pesquisa de campo. Com 
esta análise foi possível mostrar as mudanças na vida dos frequentadores e a diminuição 

considerável dos índices de violência que ocorriam em seu entorno.  

PALAVRAS CHAVES. POLÍTICA PÚBLICA; JUVENTUDE; SOCIOCULTURAIS. 

1. INTRODUÇÂO

O Brasil possui uma quantidade expressiva de jovens, que durante muitos anos, foram 

negligenciados pela ausência de ações e políticas públicas e sociais. Ao analisarmos os dados 

disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), verificamos que 

1 Universidade Estadual do Ceará (UECE) – e-mail: rachel_facundo@yahoo.com.br 
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o número de jovens na faixa etária de 15 a 29 anos no Brasil ultrapassa os 50 milhões, ou seja,

cerca de um quarto da população total do país. Ao consultarmos a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD, 2012), constatamos que o número de jovens entre 15 a 29 anos 

que não estudava e nem trabalhava chegou aos 9,6 milhões; isso representa 19,6% da 

população jovem do país. 

Nesse contexto, o Nordeste, segundo os dados da PNAD, seria a região brasileira onde 

há o maior número de jovens que nem trabalham nem estudam, os chamados pela mídia de 

"nem-nem", atingindo um percentual de 23,9%. Na região Norte, chega-se a 21,9%, enquanto 

que nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul esses números chegam a 18,1%, 17,4% e 15%, 

respectivamente. 

Na capital cearense, o Censo Demográfico de 2010 nos informa um número de 718.613 

pessoas pertencentes ao grupo etário de 15 a 29 anos de idade, correspondendo 29,3% de toda 

a sua população. E em relação à população fortalezense, teríamos 28,8% do total de jovens de 

todo o estado do Ceará. 

 Desta forma, compreendemos em nosso estudo a importância da criação de uma política 

voltada para essa camada da sociedade, pois a política como ciência aborda a forma e atuação 

de um governo em relação a determinados temas sociais e econômicos de interesse da 

população, como: política educacional, política social, política cultural, política habitacional, 

política ambiental, etc. (BOBBIO, 2000). 

As Políticas Públicas de Juventude (PPJ) atuam como forma de ajudar e colaborar no 

debate das mais variadas questões que permeiam os temas da sociedade como: raça, credo, 

gênero, classe social. As PPJ deveriam propiciar aos jovens uma formação que não seja apenas 

escolar, mas também ligada as áreas culturais, artísticas e esportivas. Desta forma, começa a se 

ter a construção social no seu conteúdo e conceito estratégico de sociedade. Outro ponto a ser 

considerado é que estas políticas públicas só surtem efeitos esperáveis quando é levada em 

conta a opinião do seu público alvo, ou seja, os sujeitos para os quais o benefício será 

propiciado, neste caso a juventude brasileira. 

 A participação dos jovens ocorre quando se sentem protagonistas de suas histórias e 

problemáticas para o alcance das potencialidades que a criação de equipamento público pode 

fazer por uma comunidade, assim pode gerar ao corpo da categoria social, pois, neste sentido, o 
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que os jovens precisam é de políticas que lhe assegurem uma formação educacional acessível e 

de qualidade, que lhe propicie não apenas uma formação profissional adequada,  mas que gere 

oportunidades dignas de trabalho e renda, alternativas de lazer saudável e aconselhamento 

sobre reprodução e saúde sexual. 

As discussões sobre as PPJ é podem ser uma forma de ajudar no  desenvolvimento de 

ações direcionadas  para os  jovens mais carentes da cidade. Por exemplo, na área de 

educação, possibilitando que as escolas, além do conhecimento formal, gerem capacitação e 

profissionalização aos estudantes. Outro exemplo são os incentivos ao esporte, por meio do 

apoio aos atletas, a construção de centros esportivos e parques, estas PPJ na área de esportes 

geram excelentes resultados para a saúde e para a qualidade de vida. Além das políticas que 

atingem as principais áreas de serviço público de uma cidade, como educação, saúde, 

empregabilidade e cultura, as PPJ também abrangem assuntos novos de grande relevância 

como, por exemplo, as políticas de inclusão digital, que beneficiam todas as pessoas 

interessadas em adquirir conhecimentos sobre informática e internet, qualificando -as para o 

estudo e mercado de trabalho. Sobre essa perspectiva é que foi idealizado o Cuca. O 

pesquisador  Medeiro ( 2014) nos informa que: 

Diante de tudo isto é necessário que, antes que as condições dos jovens se tornem 
críticas e as consequências irreversíveis, ocorra um grande pacto entre os governos, 
os políticos, a iniciativa privada, organizações não governamentais e a sociedade em 
geral para elevarmos as PPJ a um lugar de destaque no debate político brasileiro, 

ocupando definitivamente seu espaço no planejamento das cidades, Estado e do 
governo federal. Conscientizando ainda, que além de prevenir gastos reparatórios 
com o poder judiciário, com aumento da criminalidade, construção de presídios e 

perda da qualidade de vida, os custos com o desenvolvimento de PPJ não 
representam gastos e sim um grande investimento para o futuro da juventude [...] ( 
p.20).

A Geografia entra dentro deste contexto ao tentar analisar as dinâmicas socioespac iais 

que ocorrem dentro das grandes cidades, por meio das ações realizadas pelas políticas que 

acabam reverberando em toda a sociedade. 

2. A CONCEPÇÃO DO CUCA

O Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte, mais conhecido como Cuca Barra, 

foi fundado em 2009 e na ocasião recebeu este nome em homenagem ao revolucionário 
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argentino Ernesto Che Guevara (1928 – 1967). O equipamento está localizado a oeste do centro 

da cidade de Fortaleza e tem como objetivo, segundo informações obtidas em seu blog, “[...] 

proporcionar uma vivência plena da condição juvenil”, por meio de cursos gratuitos como: 

audiovisual, teatro, gastronomia, música, fotografia, circo, dança, comunicação e leitura, 

atendendo aos jovens de 15 a 29 anos através de novos espaços e opções de desenv olvimento 

sociocultural e econômico. As atividades são patrocinadas pelo poder público e pela sociedade 

civil e estão voltadas especialmente para a juventude.  

O bairro onde está situado o Cuca, a Barra do Ceará, é uma das áreas mais 

tradicionais de Fortaleza, já que ali teria sido o local onde começou a colonização do Ceará. O 

bairro se estende em uma larga faixa de litoral, onde se encontra a foz do rio Ceará Conforme já 

comentado, é o bairro com a maior população de jovens de Fortaleza (CENSO, 2010), e s e 

configura como um dos mais violentos da cidade. A Seguir temos um mapa informando a 

localização do equipamento:  

Figura 1-  Mapa 

 

Figura 1-  Mapa de localização do Cuca Barra e os seus limites. 

                                                      Fonte: Oliveira  (2014). 

 

O equipamento estudado está instalado no antigo prédio do Clube de Regatas, contando  

com um cenário privilegiado, de frente para o rio Ceará e para a ponte que interliga Fortaleza ao 

246

http://srccc.com.br/


município de Caucaia. O Cuca possui em sua infraestrutura cerca 14 mil m², incluindo piscina 

semiolímpica, pista de skate, anfiteatro com capacidade para 400 pessoas, ginásio poliesportivo, 

salas de multimídias, artes plásticas, laboratório de fotografia, espaço para exposições artísticas, 

estúdio de rádio, secretária, salas de aula, banheiros, cantina, guarita, além de um cinema, com 

capacidade para 60 pessoas, e teatro com capacidade para 150 pessoas, entre outros espaços.  

No equipamento são ofertados cursos mensais, além de disponibilizar serviços como 

visitas guiadas para escolas e grupos com até 50 pessoas que queiram conhecer o Cuca e  o 

canal chamado “ Central de Ideias” é um espaço de atendimento aos jovens interessados em 

desenvolver projetos e concorrer a editais. Este funciona de terça às sextas -feiras, de 13h às 

17h30.  

O Centro ainda disponibiliza atendimentos de orientação à saúde e plantão psicológico 

com atendimentos individuais no plantão psicológico de terça à sexta, de 8h as 20h, e 

atendimentos individuais e encaminhamentos para a rede socioassistencial e de saúde 

(jovem/familiares). 

 

3. A RELAÇÃO CUCA E O ESPAÇO URBANO 

Corrêa (2001) nos informa sobre o que acontece na cidade, entendendo a mesma como 

uma maneira de organização do espaço, como sendo o reflexo das composições que formam 

uma sociedade, podendo se aplicar em qualquer espaço e tempo, quer seja pelo viés da 

economia, da cultura, da política, da religião ou qualquer outra força que lhe sirva de vetor. 

Esses processos sociais produzem estrutura, forma, movimento e conteúdo sobre o espaço 

urbano, acarretando na sociedade o uso de maneira diversificada na terra.  

Nesse sentido, faz-se necessário uma breve distinção entre espaço público e espaço 

urbano, sendo que nos propomos analisar o espaço público urbano.  

A partir do que foi enunciado, entendemos o conceito de espaço urbano ao de cidade, e 

que a mesma pode ser percebida tanto em uma materialidade como também levando em conta 

os aspectos mais subjetivos que se dá por meio de variadas leituras sobre usos desses espaços, 

de modo subjetivo, por meio das diversas leituras do que está além do que está exposto para os 

seus habitantes, levando em conta no  entendimento sobre o espaço urbano e seus 
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componentes. E, ainda, esse espaço pode estar de forma fragmentada e/ou articulada, como um 

reflexo de condicionantes sociais.  

Esse espaço urbano possui várias marcas, sendo uma delas um aglomerado de 

símbolos e ícones e, ainda, é campo de várias disputas que acabam por se territorializar dentro 

desse espaço. 

A proposta do Instituto Cuca, na atual gestão, é de mudança do alcance do seu público, 

como já foi mencionado anteriormente. A dirigente “A” do Instituto Cuca nos relata a respeito da 

ampliação da faixa etária atendida,  

 

[...] A nossa ideia de ampliação da Faixa etária e a gente, já temos algumas 
iniciativas, é para diminuir [...], é que as vezes a gente perde os jovens para o tráfico  

e  para outros agentes digamos assim; não muito positivos, que a gente atende os 
jovens a partir de 14 anos e por meio nos esportes e nos cursos 15 anos, e às vezes 
já é tarde, então já temos iniciativas nos três Cucas de algumas atividades e  de 

alguns programas voltadas para o público de 10, 12 até 15 anos. Então se há uma 
tendência de ampliar a faixa etária é para baixo jovens de 12 a 15 anos, já temos 
algumas atividades, e não para ampliar para maiores de 29 anos. E sim para diminuir 
a faixa etária como eu disse antes. [...] (informação verbal)  

 

 Ao levarmos em consideração as informações disponibilizadas pelos dirigentes do 

Instituto Cuca e os dados do Instituto de Pesquisa do Ceará (IPCE, 2010), que utilizou o Censo 

de 2010, acabamos realizando um levantamento dos bairros que mais se destacam em número 

de jovens. A partir dessas informações elaboramos o quadro a seguir:  

Quadro 1 - Os dez bairros com a maior população  jovem 

Nome dos bairros 15-19 anos 20-24 anos 25-29 anos Total de jovens 

Barra do Ceará 7.382 8.015 7.180 22.577 

Mondubim (Sede) 7.242 7.578 7.486 22.306 

Vila Velha 5.696 6.248 5.892 17.836 

Granja Lisboa 5.585 5.433 5.015 16.033 

Jangurussu 5.264 5.012 4.920 15.196 

Passaré 4.891 4.993 4.955 14.839 

Quintino Cunha 4.799 5.079 4.878 14.756 
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Vicente Pinzon 4.158 4.723 4.650 13.531 

Pici 4.380 4.550 4.069 12.999 

Genibau 4.303 4.568 3.973 12.844 

Fonte: Adaptada do IPCE (2010) dados IBGE/ Censo Demográfico (2010). 

4. ARTICULAÇÃO DO CUCA EM REDE

Para uma melhor articulação das políticas públicas culturais o Cuca começou atuar em 

rede para dinamizar e ampliar as suas funções já ofertadas. A criação de um grupo de 

equipamentos como é a Rede Cuca tenta estabelecer relações sociais como forma de satisfazer 

às demandas particulares e, assim, adquirir uma ampliação da qualidade de vida por meio da 

dialética entre as dimensões privada e a esfera pública. Desse modo, tais ações possibilitam o 

ser humano construir uma vida integral, englobando a intimidade e a sociabilidade que uma 

prática societária de convergência pode propiciar.  

A rede atua, de forma integrada com três outros equipamentos, como forma de efetivar 

uma política pública, então podemos destacar que no estudo de rede temos os seguintes tipos: 

redes sociais e redes geográficas. As redes geográficas são redes sociais espacializadas. São 

sociais em virtude de serem construções humanas, feitas no âmbito de relações sociais de 

várias ordens, envolvendo poder e cooperação, além daquelas de outras esferas da vida.  

As redes podem ser analisadas em diversas dimensões de análise. As redes geográficas, 

como qualquer construção social, são passíveis de análise segundo diferentes dimensões. Desta 

forma ao se fazer estudo aprofundado temos que levar em conta três dimensões básicas e 

independentes entre si, cada uma delas incluindo temas pertinentes para análises específicas, 

podem descrever a complexidade da rede geográfica: a organizacional, a temporal e a espacial, 

revertem a estrutura interna, o tempo e o espaço. No que tange à dimensão organizacional, 

sugeriu-se considerar os agentes sociais (Estado, empresas, instituições e grupos sociais), a 

origem (planejada ou espontânea), a natureza dos fluxos (mercadorias, pessoas, informações), a 

função (realização, suporte), a finalidade (dominação, acumulação, solidariedade), a existência 

(real, virtual), a construção (material, imaterial), a formalização (formal, informal) e a 

organicidade (hierárquica e complementaridade).  
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A dimensão temporal, todavia, envolveria o conhecimento da duração (longa, curta), da 

velocidade dos fluxos (lenta, instantânea) e da frequência (permanente, periódica, ocasional). 

Finalmente, a dimensão espacial abrangeria o conhecimento da escala (local, re gional, nacional, 

global), da forma espacial (solar, dendrítica, circuito, barreira) e das conexões (interna e 

externa). 

A instalação de uma rede como Cuca numa cidade tem o intuito de dinamizar os fluxos, 

como expõe Olivier Mongin (2009): 

A cidade não renascerá de si mesma, o lugar da cidade é doravante inseparável dos 
fluxos com os quais ela se encontra em tensão [...] Na cidade, podemos esboçar 
passos de dança a ritmos que convidam a passar do privado ao público, a resvalar 
de um a outro, mas também a marcar as divergências [...] Multidimensional, a 

experiência urbana deve ser então ser enunciada em vários níveis: o do corpo, o do 
habitat, o do cenário público, o da vida política, mas também o do pertencimento a 
terra em um mundo globalizado (p. 130). 

A Rede Cuca é composta pelos três centros que são: Cuca Jangurussu e Mondubim que 

funciona como uma rede articulando educação, saúde, desenvolvimento econômico, assistência 

social e o terceiro setor, com o auxílio do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), do 

Estatuto da Juventude. Há ainda, articulação do Núcleo de Defesa de Direitos Humanos (NDDH) 

da Defensoria Pública dos Estados do Ceará com outros órgãos, como o Núcleo de Proteção à 

Criança e ao jovem. 

Dessa forma, qualquer jovem pode se matricular nos cursos ofertados pelos Cucas, que 

são todos gratuitos; basta haver vaga no curso escolhido pelos candidatos. Os mesmos devem 

estar na faixa etária entre 15 a 29 anos e levar, no ato da inscrição, os seguintes documentos: 

cópia do documento de identidade com foto e cópia do comprovante de residência. No caso de 

menores de idade, eles têm que levar uma autorização dos pais ou responsáveis.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entendemos que a concepção e implementação do Cuca foi além das reivindicações de 

criação de um espaço como este, mas também foi uma tentativa de alinhar os objetivos de 

diminuir a ociosidade e a marginalidade entre os jovens, principalmente os de baixa renda. Mas 

isso não diminui o fato de ser uma conquista de efetivação dos direitos da população de 

Fortaleza. Como prova dessa asserção, podemos destacar a condução e funcionamento 
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administrativo do Cuca, por meio de conselhos e reuniões com os jovens e a comunidade. Esse 

modelo tonou-se um exemplo para gestores de outras cidades do país.  

Percebemos também que o Cuca Barra tem algumas questões que podem ser 

melhoradas, como é o caso da elevada taxa de evasão em seus cursos. Outro ponto seria 

aumentar a captação de verbas para a compra de materiais para os cursos de audiovisual, pois 

para essas atividades e a sua aprendizagem exigem-se dos alunos que eles manuseiem 

determinados equipamentos. A maior disponibilidade desses materiais aumentaria o rendimento 

e o interesse dos alunos. 

O Cuca poderia ter um programa que incentivasse os alunos que não concluíram os seus 

estudos no ensino básico a voltarem para a escola, pois para acompanharem os conhecimentos 

passados nas atividades do Cuca é necessário que haja um grau mínimo de instrução.  

Aumentar a interação entre os Cucas também é algo salutar, pois agora que eles 

funcionam em forma de rede, tentando articular as atividades entre eles e complementando 

assim as ações realizadas por eles de forma a não concorrerem  mais se complementarem e 

aumentando a dinamização de suas arás de influências e mobilidade de seus público.   

O Cuca Barra tenta realizar anualmente ações que vão além de seus muros físicos e, 

desta forma, aproximar-se das comunidades ao seu redor. Isto se dá pela realização de eventos, 

como é caso das atividades que ocorrem numa comunidade carente que está localizada na 

Barra do Ceará, a saber, o Morro do Santiago. 

O Cuca Barra está sendo um grande dinamizador, promotor e difusor de bens culturais na 

cidade de Fortaleza, possibilitando aos jovens uma maior inserção em produções artísticas, 

esportivas e de lazer, com intuito não apenas de formação, mas de conhecimento e apreciação 

de diversas formas culturais. Ele está dentro de uma conjuntura política e sociocultural favorável 

em nosso país. Durante muitos anos foram deixadas de lado essas questões, e fe lizmente agora 

se tenta retomar até como meio de formação que vai além da escola regular. Essa política 

cultural nasce de forma não aleatória, mas dentro de tentativas de mudança estrutural da 

sociedade e de suas demandas sociais e chega por meio de reivindicação popular, por aqueles 

que apelaram para que os seus anseios e necessidades fossem ouvidos.  
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O Cuca Barra não é o suprassumo de uma política pública de cultura, nem em termos de 

equipamento, mas já se configura como um marco inicial importante para me lhoras futuras da 

nossa sociedade, por meio dos jovens que são a base e o futuro de uma nação.  
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OS CENTROS COMERCIAIS PLANEJADOS E SUA INFLUÊNCIA NO 

SURGIMENTO DE NOVAS CENTRALIDADES: UM ESTUDO DE CASO NO 
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Solismar Fraga Martins² 
RESUMO 
 
O espaço urbano como complexo e dinâmico campo de pesquisa possibilita ao pesquisador diversificadas perspectivas de 
análise, podendo o mesmo direcionar seus esforços em compreender um determinado aspecto dessa temática, ou buscar 
analisar os fenômenos mais gerais. As dinâmicas e os processos de produção do espaço urbano podem ser diferentes, pois 
mesmo inseridos dentro de uma mesma cidade, uma rodovia, um conjunto habitacional ou um grande empreendimento 
comercial, podem mudar drasticamente a realidade local, tornando-se, então, uma problemática a ser analisada, a fim de 
buscar entender tais modificações e suas implicações no cotidiano dos indivíduos envolvidos neste processo. Visando uma 
análise detalhada de tais fenômenos, elegeu-se dentro desse município uma área de estudo que apresenta alguns aspectos 
anteriormente citados. Encontram-se localizados dentro dessa área de análise, um grande empreendimento do setor 
terciário (na forma de um shopping center), um novo conjunto habitacional voltado para classe média e um bairro popular 
consolidado com mais de 30 anos. Tais empreendimentos imprimem no espaço urbano sua marca, modificando a paisagem 
e o modo de vida das pessoas, sendo a análise destes impactos pilar base na construção da presente pesquisa. 
 

 

Palavras-chave: Produção do Espaço Urbano. Shopping Center. Espaço Urbano. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho busca compreender como um centro comercial planejado, visto como 

agente produtor do espaço pode criar novas centralidades em uma cidade. Trazendo consigo uma 

racionalidade espacial completa e sendo apoiado pelo Estado que dá suporte através de infraestrutura 

urbana como vias de acesso, água, energia, dentre outros aparatos da urbanidade, pode servir como 

atrativo para novos empreendimentos de ordens diversas. 

Sendo este trabalho uma parcial da dissertação de mestrado, o mesmo encontra-se em pleno 

desenvolvimento, não tendo ainda resultados conclusivos. Contudo são relevantes os fatores 

analisados até o presente momento, incluindo a busca pelo referencial teórico adequado a temática 

escolhida. 
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1.1 METODOLOGIA 

Para que os objetivos sejam alcançados, metodologias qualitativas e quantitativas serão 

empregadas na construção da pesquisa, ferramentas metodológicas como entrevistas 

semiestruturadas com os agentes atuantes no processo a ser analisado serão utilizadas, juntamente 

com dados como valor dos imóveis junto a corretoras de imóveis da cidade, a fim de demonstrar como 

tais aspectos podem ter sofrido influência direta das novas atividades estabelecidas no recorte 

espacial. Tais informações unidas e sistematizadas poderão apresentar um panorama da realidade 

empírica destas transformações locais, respondendo aos questionamentos levantados como 

problemática da presente pesquisa de mestrado. 

O trabalho buscará suporte teórico através de revisão bibliográfica ao longo de toda a 

pesquisa, a fim de esclarecer quanto a conceitos chaves inseridos dentro do contexto da pesquisa, 

como espaço urbano, produção do espaço urbano, dentre outros que serão basilares ao longo de todo 

o processo.

2. A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO: AGENTES E PROCESSOS

Tendo como premissa que o espaço urbano é produzido pelas mais diversas relações, não se 

pode cometer o equívoco de analisá-lo como produto acabado e inerte, visto que, tais relações 

possuem dinâmicas complexas e infindáveis. Sendo esta produção e reprodução histórica e 

espacialmente contextualizada, a cidade política que surge da aldeia, tem que com o passar do tempo 

dividir seu espaço com a cidade do comércio, que por sua vez vislumbra o surgimento da cidade 

industrial (assim como os espaços urbanos europeus se distinguem dos africanos ou mesmo das 

cidades da América Latina, como reforça Martins, baseando-se na obra de Lefèbvre: 

O espaço social não é uma coisa dentre outras, nem um produto qualquer entre outros, mas 
sim compreende relações de convivência e de coincidência, ordem e desordem, embora 
relativas. Tal qual a natureza, que não apresenta uma única simetria na produção e 
reprodução de sua biota, a vida não aparece e desaparece da mesma forma, pois as 
espécies não são as mesmas e percorrem caminhos diferenciados durante a sua existência. 
(MARTINS, 2016, p. 41)  

Portanto, se faz necessário identificar os agentes modeladores deste espaço, seus 

interesses, formas de ação e os processos inerentes dessa variada gama de possibilidades na 

produção do espaço urbano, visto que, essa produção é parte de um todo coletivo e social, que busca 

o afastamento da natureza, que mesmo necessitando dos seus recursos, busca-se sempre transformá-

la, sendo a cidade considerada como “segunda natureza” (LEFEBVRE,1999, p. 86). 

Segundo Roberto Lobato Corrêa (1994) os principais agentes produtores do espaço urbano 

são: os proprietários dos meios de produção, os proprietários fundiários, os promotores imobiliários, o 

Estado e os grupos sociais excluídos. Estando as relações entre estes agentes sujeitas a constantes 
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conflitos em decorrência dos diferentes interesses inerentes a cada um deles, gerando uma desigual 

competição pelo solo urbano, onde os três primeiros agentes quase sempre buscam sobrepor-se sobre 

o último, sendo essa relação mediada pelo Estado, que por sua vez quase sempre busca atender as

demandas dos agentes hegemônicos. 

A produção do espaço urbano dá-se então a partir das relações conflituosas entre aqueles 

que a todo custo tentam obter o máximo de renda do solo urbano, e de outros aqueles que necessitam 

do mesmo para suas condições básicas de sobrevivência, como moradia. Intermediando estes conflitos 

encontra-se o Estado, utilizando das ferramentas possíveis para garantir minimante um equilíbrio entre 

os interesses dos dois extremos. 

O Estado e seu poder de ação, até onde consegue alcançar, quase sempre serve aos 

propósitos das classes hegemônicas, não sendo a produção e reprodução do espaço urbano uma 

exceção. Contudo, necessita de legitimidade perante seu eleitorado, representados, evidentemente, 

pela sociedade civil, onde por sua vez se encontra outro agente produtor do espaço urbano, os grupos 

sociais excluídos. São nesses espaços surgidos da necessidade de se legitimar através da ocultação 

de seu real propósito, que as classes sociais excluídas conseguem alguma conquista na permanente 

disputa por espaço, como afirma Carnoy apoiado em Poulantzas e Offe: 

Para ser legítimo, o Estado capitalista deve parecer que permite (ao contrário da produção 
privada) igual acesso ao poder e que é receptivo a todos os grupos dentro da sociedade. [...] 
para se manter como um estado capitalista, precisa ser legítimo aos olhos daquelas massas 
que lhe deram o poder (CARNOY, 1988, p.178).  

Tal fato se concretiza, por exemplo, através de políticas públicas de habitação popular, como 

o programa Minha Casa Minha Vida. Diferentes processos podem se materializar nos espaços urbanos

decorrentes dessas constantes lutas de classe, desde a segregação espacial à especulação 

imobiliária, refletindo-se na forma de uso deste espaço bem como em sua morfologia. 

Portanto, fica evidente que tais processos não podem ser desconexos da divisão territorial e 

social do trabalho, e das lutas de classes, em uma disputa desequilibrada entre detentores do capital e 

as classes socialmente excluídas, desequilíbrio este ressaltado por Spósito: 

Em outras palavras, as desigualdades viram diferenças, porque uma parte da sociedade, de 
fato, no plano econômico, no político e no social, participa precariamente da vida urbana e 
da sociedade de consumo, ou participa de forma qualitativamente diferente, porque 
incompleta, e não apenas quantitativamente desigual (SPOSITO, 2014, p.129).  

Logo, evidencia-se que a organização do modo de produção e a organização das forças 

produtivas, são fatores preponderantes na organização espacial, pois criam um modo de vida. Além da 

produção de objetos, produz também o consumo, para garantir a efetivação da acumulação do capital 

(MARX, 1973). 

Contudo, para Lefebvre (2004) o urbano deve ser visto como virtualidade, sendo então 

espaço de possibilidades para o alcance do que ele mesmo denomina como “utopia experimental”, ou 
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seja, a utopia como realidade possível. Tais realidades ainda, segundo o autor, só podem ser 

alcançadas se emergirem das lutas de classes, visto que, somente aos grupos sociais excluídos 

interessa o rompimento da hegemonia dominante. 

A produção do espaço urbano possui fatores diversos a serem analisados, com influência 

direta do modo de produção capitalista e seu arranjo produtivo, assim como as lutas por direitos 

emergentes da relação conflituosa entre detentores do capital e os que somente possuem sua força de 

trabalho e se objetificam como meio de sobrevivência. 

2.1 O SETOR TERCIÁRIO E A PRODUÇÃO DO ESPAÇO  

O setor terciário ou varejista, assim como os demais setores da economia, está assentado 

espacialmente, sendo então produto e produtor deste espaço, é por excelência o espaço de consumo, 

ao passo que para sua materialização também é consumidor deste. 

Parente define o setor varejista como: 

[...] todas as atividades que englobam o processo de venda de produtos e serviços para 
atender a uma necessidade pessoal do consumidor final. O varejista é qualquer instituição 
cuja atividade principal consiste no varejo, isto é, na venda de produtos e serviços para o 
consumidor final (PARENTE, 2000, p. 22).  

Complementando tal definição, Vargas (2001, p. 52) diz que: “O setor terciário pode ser 

definido como aquele que incorpora atividades que não produzem nem modificam objetos físicos 

(produtos ou mercadorias) e que terminam no momento em que são realizadas”. 

Para que se efetive o comércio, é preciso que haja o encontro, que comerciantes e 

compradores se comuniquem e negociem. Sendo assim, o comércio ocupou as praças e as vias, 

subjugou a cidade das decisões a sua própria lógica, as ruas foram ocupadas e se tornaram local das 

relações criadas a partir da troca. 

Por mais que tais relações sejam suprimidas pela tendência informacional atual, com o 

advento da internet e dos denominados e-commerce1, espaço físico, e a materialização deste espaço 

de encontro ainda é crucial para a atividade do terciário, assim como explicitado por Vargas: 

Imagine que para troca se realizar é necessário o encontro. E a troca não será, apenas, de 
mercadorias. Ideias, palavras, experiências e sensações fazem parte do encanto... E essa 
troca, que nos perdoe o comércio virtual (e-commerce), não pode prescindir do espaço físico 
para se materializar (VARGAS, 2001, p. 11). 

1 E-commerce “[...] se refere a todas as formas de transação relativas  às atividades comerciais baseadas no 
processamento e transmissão de dados digitais, incluindo texto, som e imagens. Também se refere aos efeitos que as 
trocas eletrônicas de informação comercial possam ter nas instituições e processos que apoiam e regem as atividades 
comerciais” (BASSO, Maristella. Comércio eletrônico: uma visão geral. Tozzini, Freire, Teixeira e Silva Advogados, Porto 
Alegre,  2000. p.1. ) 
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Lefebvre (2004) corrobora com essa afirmação, quando torna evidente que o modo de 

produção capitalista cria um novo modo de vida, resumindo a uma vida urbana as relações ligadas ao 

consumo. Portanto, o espaço terciário possui duplo caráter na centralidade capitalista, sendo não só o 

lugar do consumo, mas ao mesmo tempo o consumo do lugar, não sendo desproposital a que os locais 

de encontro atuais sejam nos mesmos lugares de aglomeração de objetos. 

Com a necessidade de troca de seus excedentes produtivos pelas sociedades, o comércio 

busca os lugares propícios para realização da atividade, que coincidem com os locais de trânsito de 

pessoas, bem como, com as diferentes atividades sociais ligadas a religião, cultura, decisões políticas 

e festas. A ágora2 grega é exemplo dessa transformação, criada para ser o centro das decisões 

políticas, é obrigada a dividir espaço com essa nova atividade comercial. 

Logo, as estratégias locacionais do setor de comércio acompanham-no desde sua gênese até 

os dias atuais. Algumas teorias locacionais como a, neoclássica, a behaviorista e a estruturalista, 

buscaram explicar a partir de suas análises as estratégias adotadas pelo setor na escolha de sua 

localização. Mas em resumo a escolha geográfica dos estabelecimentos se dá pela relação entre 

receitas e custos, na busca de uma maior lucratividade, o que por sua vez está diretamente ligada ao 

poder de compra dos usuários daquele espaço (VARGAS, 2001). 

Os empreendimentos após escolherem as áreas mais propícias para realização de suas 

atividades, criam uma zona de influência que varia de centenas de metros, até vários quilômetros de 

distância, a depender de seu tamanho, ou tipo de atividade. Modificando as dinâmicas pretéritas ali 

presentes, ruas e avenidas podem ser alargadas ou construídas para atender o novo fluxo de pessoas 

que por ali transitarão, outros empreendimentos podem se estabelecer no entorno buscando usufruir 

deste fluxo, áreas consolidadas podem se tornar alvo de especulação imobiliária, um consequente 

movimento de abandono pelos moradores que ali residiam pode ocorrer, os preços dos serviços e 

produtos podem subir, ideia reforçada por Pintaudi quando cita o exemplo do Shopping Center 

Iguatemi, na cidade de São Paulo e todos os outros exemplos e estudos de caso a partir deste 

identificados na realidade brasileira. 

Com a implementação do Shopping Center Iguatemi, iniciou-se uma nova etapa de 
valorização do espaço na sua vizinhança. Quem teve a oportunidade de conhecer a Avenida 
Brigadeiro Faria de Lima, onde esse SC se situa, na década de 60, quando ainda se 
chamava Rua Iguatemi, e a vê hoje, sabe bem a diferença. A antiga rua possuía uma ou 
outra firma comercial ou de serviço (para atender a vizinhança), e os demais terrenos eram 
destinados a residências. Hoje isto está totalmente mudado, e essa transformação ocorreu 
após a implantação do SC. Além de terem sido feitas desapropriações, para que a circulação 
de automóveis fosse melhorada, as antigas moradias foram sendo paulatinamente 
substituídas por bancos, edifícios de escritórios (alguns de residências) e lojas comerciais e 
de serviços (PINTAUDI, 2001, P. 35) 

2 “praça principal das cidades gregas, local em que se instalava o mercado e que muitas vezes servia para a 
realização das assembleias do povo, formando um recinto decorado com pórticos, estátuas e etc., era também um centro 
religioso” (Dicionário Houaiss de língua portuguesa, Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 118.) 
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Portanto, as possibilidades de alteração no tecido urbano são infindáveis, sendo então agente 

importante na produção do espaço urbano, remodelando a morfologia urbana, as relações sociais e a 

transformação de espaços pré-existentes. 

2.2 OS SHOPPING CENTERS  COMO AGENTE TRANSFORMADOR DO 

ESPAÇO URBANO 

Também denominado como centro comercial planejado, ou desenvolvimento varejista 

planejado, o shopping center tem como premissa concentrar diversas atividades do setor de comércio e 

serviços em um único espaço, a fim de tornar mais eficiente e atrativa a atividade de consumo, 

utilizando das mais diversas ferramentas para tal. O shopping reuni atividades que extrapolam a 

compra de objetos, mas possibilitam também atividades de lazer, alimentação e socialização, 

obviamente não excluídas as relações de consumo inseridas dentro destas. 

O shopping center pode ser considerado um simulacro da realidade que o cerca 

externamente, uma reprodução das ruas e das praças em um ambiente supostamente seguro, 

climatizado e higienizado, sem os diversos ônus inerentes aos espaços públicos. Por sua vez é 

comumente um espaço de segregação, onde seus frequentadores são de certa forma selecionados a 

partir de sua condição social ou poder de compra. 

Todas as classificações dos shoppings passam pela sua localização, ou melhor dizendo sua 

estratégia locacional, podendo ser considerados periféricos (out oftown), centrais (downtown), e os que 

mesmo fora dos centros urbanos encontram-se dentro da mancha urbana (inner-town), dentre eles 

destaca-se o último citado, por se tratar do modelo mais adotado no Brasil (VARGAS, 2001, p. 250) 

A estratégia adotada pelos centros comerciais planejados no Brasil possui dois diferentes e 

importantes fatores a serem compreendidos. O primeiro trata-se da facilidade de acesso a locais 

relativamente distantes do centro das cidades, decorrente do advento do automóvel. O segundo 

aspecto importante a ser levado em consideração é o valor do solo urbano, sendo este na maioria das 

vezes menor quando se afasta dos centros da cidade, possibilitando um menor custo na construção 

destes empreendimentos. 

As estratégias geográficas mais utilizadas pelos centros comerciais brasileiros implicam no 

surgimento de novas centralidades, justamente por se instalarem em localidades onde o aparato 

urbano é escasso. Contudo, por se tratarem de grandes investimentos, não necessitam de que os 

locais escolhidos para sua instalação sejam tradicionalmente usados para a atividade comercial, pois 

ao se instalarem criam o ambiente por completo (PINTAUDI, 2001).  
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Portanto, os grandes centros comerciais criam e remodelam os espaços urbanos, criam 

novas centralidades no momento que se instalam distantes das centralidades já existentes, e através 

da lógica do consumo intensificam fluxos de pessoas e produtos, modificando dinâmicas na tentativa 

de maximizar seus lucros. 

3. OS RECENTES PROCESSOS ATUANTES NA CIDADE DE RIO GRANDE – RS

As cidades normalmente possuem sua gênese a partir de pequenos centros, marcada 

geralmente por uma sede episcopal e uma praça onde atividades diversas são realizadas, tais 

centralidades costumam ao longo do tempo e com o desenvolver das cidades terem suas formas de 

uso modificadas, muitas vezes deixando de possuir o caráter de área central. Estas centralidades 

podem ser recuperadas através de políticas com fins de dar uma nova “roupagem” para estes centros, 

bem como novas centralidades podem ser criadas a partir do estabelecimento de empreendimentos de 

ordens diversas, como os Shopping Center’s. 

Alguns autores tratam o surgimento de novas centralidades como fenômeno de 

descentralização, por justamente criar centros não associados aos centros tradicionais e historicamente 

constituídos das cidades. Logo essas novas centralidades são também descentralizadoras, pois 

dispersam os fluxos que eram antes concentrados em um único e tradicional centro (CORRÊA, 2004). 

No que tange a novas centralidades ou subcentros, na busca de referencial teórico sobre o 

tema constata-se que não são raros os exemplos onde o setor terciário foi responsável por tal 

fenômeno, intensificando fluxos após o estabelecimento de atividades e comércios e serviços, atraindo 

atividades diversas, valorizando imóveis preexistentes, dentre outros fenômenos associados. 

Tal fenômeno pode ser observado a partir de 2013  no município de Rio Grande – RS, 

decorrentes das instalações dos empreendimentos comerciais e residenciais dentro da área de estudo, 

sendo este alvo da presente pesquisa, elegendo-se então um recorte espacial (Figura 01) para análise 

onde se é possível observar a presença de um novo empreendimento comercial planejado, um 

loteamento voltado para a classe média que se instalou posteriormente ao Shopping Center e por fim 

um bairro já consolidado, com mais de 30 anos de existência. 

Figura 01. Delimitação da área de estudo. 
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Fonte: Imagem: Google Earth Pro; base cartográfica: IBGE; elaborado por: Tainã Costa Peres. 

Estes empreendimentos imprimem no espaço urbano sua marca, modificando a paisagem e o 

modo de vida das pessoas. Além disso, tais mudanças são permeadas pela lógica capitalista, que 

possui por pilar a cultura do consumo, podendo o shopping center ser considerado uma das mais 

eficientes estruturas voltadas para atender as demandas geradas por tal pilar. 

Tais empreendimentos podem alterar significativamente diversos aspectos dos bairros 

adjacentes já consolidados, podendo gerar uma transformação destas áreas, mudanças na velocidade 

da (re)produção do espaço urbano, alterações locais nas dinâmicas sociais cotidianas, dentre outros 

aspectos a serem compreendidos e analisados. 

O Shopping Center Partage, possui área total de 139.485 m², sendo 38.557 m² de área 

construída e 24.540 m² de área bruta locável (ABL), sendo nesses aspectos o maior centro comercial 

do Rio Grande, tendo suas atividades comerciais iniciadas no dia 05 de novembro de 2015, mas com 

as obras iniciadas cerca de dois anos antes da sua abertura. O shopping é pertencente ao grupo 

Partage Empreendimentos e Participações, também sediada na capital paulista (ABRASCE, 2016). 

O loteamento Vívea Rio Grande, é um empreendimento da empreiteira CIPASA Urbanismo, 

com sede na cidade de São Paulo – SP. O loteamento em construção no município do Rio Grande teve 

suas atividades iniciadas em 22 de novembro de 2014 e possuí uma área total de 1.000.000 m² e 
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190.000 m² destinados aos 190 lotes residenciais, que por sua vez são comercializados com valores 

mínimos de R$ 175.000,00, valor esse que evidencia o perfil de compradores almejados pela 

empreiteira é uma classe média da cidade do Rio Grande (CIPASA, 2016). 

Por fim, o bairro Parque São Pedro é a área mais consolidada dentre as demais inseridas 

dentro do recorte espacial. Teve seu loteamento aprovado em 1982, com 1207 lotes divididos em 47 

quadras, onde casas populares foram construídas, a fim de atender a demanda habitacional da classe 

média-baixa, decorrente do crescente desenvolvimento industrial da década de 70, o ápice da atividade 

pesqueira, a inauguração do Campus Carreiros da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) e o 

deslocamento do 5º comando do distrito naval de Florianópolis para Rio Grande (MARTINS, 2016). 

Notoriamente os diferentes componentes inseridos no recorte espacial eleito auferem ao 

mesmo dinâmicas de produção do espaço urbano complexas e variadas, com velocidades distintas e 

que expressam interesses de diferentes agentes ali inseridos, sejam estes os agentes imobiliários, o 

estado na forma dos gestores municipais, os empresários ou mesmo a população local. 

O loteamento surgido em 2014, posterior ao início das obras do centro comercial planejado 

sugere um potencial surgimento de uma nova centralidade, por compreender não só atividades 

comerciais relacionadas ao shopping center, como um número considerável de lotes residenciais. 

Contudo é expressamente importante ressaltar que a presente pesquisa analisa um processo ainda em 

fase inicial em decorrência dos recentes empreendimentos instalados na área de estudo, buscando 

investigar os impactos ocasionados por estes em um bairro já consolidado. Cabe ainda ressaltar que o 

status de cidade portuária auferida a cidade de Rio Grande tornam o processo ainda mais complexo de 

ser analisado, pois sofre atualmente grande influência das recentes crises econômicas e políticas 

atuantes no cenário nacional e que tem afetado diretamente a economia local com a perda de mais de 

15.000 trabalhadores na indústria naval nos interstícios de 2013 a 2016 (SINAVAL, 2016). 

Este fenômeno político e econômico lançaram o município em um processo decadente 

quanto ao número de pessoas empregadas, o que por sua vez torna-se diretamente impactante no que 

tange a aquisição de terrenos, fazendo com que as vendas do loteamento Vívea não tenha atingindo 

sua plenitude, dando uma certa lentidão ao processo como um todo. 

Por este trabalho ainda estar em processo de pesquisa, não apresentaremos um resultado 

final, porém tendo como objetivo analisar os impactos resultantes dos empreendimentos comerciais e 

residenciais recentes, pode-se afirmar que tais empreendimentos por si só são mudanças significativas 

na morfologia local, bem como, nas dinâmicas sociais ali existentes, visto que o recorte espacial eleito 

não possuía até então grandes atividades comerciais, nem mesmo uma alteração tão significativa 

desde os anos 80. 

261



Anais do III Seminário Regional Comércio, Consumo e Cultura nas Cidades. ISSN: 2318-048X. http://srccc.com.br. 

Portanto apesar de se tratar de um fenômeno recente e inacabado, grandes alterações na 

produção do espaço urbano podem ser notadas, como alteração no fluxo de pessoas e veículos e na 

arquitetura componente da paisagem local, sendo então um objeto de estudo válido na busca da 

compreensão de como novas centralidades podem emergir a partir de grandes centros comerciais, não 

negligenciando outros fenômenos atuantes. 
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OS ESPAÇOS DE LAZER E O CONSUMO NAS 

CIDADES

Laudenides Pontes dos Santos 1 

RESUMO 

Este artigo tem como tema o lazer que, sobretudo na sociedade industrial se tornou uma esfera importante da vida social e 

a sua ascensão como um ramo de mercado nas cidades. O objetivo principal é discutir a importância do lazer a ineficiência 

dos espaços públicos de lazer das cidades atuais e o lazer como uma forma de consumo. É um artigo bibliográfico, pois 

visou fazer uma discussão teórica sobre os temas lazer, espaço público e consumo nas cidades. Como resultados, 

percebeu-se conforme os autores pesquisados que o lazer é muito importante para as pessoas seja para a qualidade de 

vida seja para a socialização, no entanto, as cidades muitas vezes não oferecem espaços públicos adequados para as 

atividade de lazer, dessa forma a esfera privada encontra aí uma oportunidade de negócio ofertando novos espaços de 

lazer com mais estrutura e segurança. 

Palavras-chaves: lazer; espaço público; consumo. 

1. Introdução

Desde a industrialização e aumento da urbanização a separação entre o tempo do trabalho e o 

tempo livre se tornou clara e o lazer vem ocupando importante papel para o preenchimento das horas 

livres dos trabalhadores, ou pelo menos, deveria ocupar. Para a efetivação do lazer um elemento 

imprescindível é o espaço, nesse caso principalmente, o espaço urbano. 

É evidente que as cidades brasileiras na atualidade, em sua maioria, não são capazes de 

atender as necessidades básicas de seus moradores como moradia, saúde, mobilidade, segurança, 

educação e lazer. Nesse sentido, os espaços públicos destinados ao lazer da sociedade muitas vezes 

não estão presentes nas cidades de forma quantitativa e qualitativa, ou seja, com condições 

adequadas de uso. 

Por outro lado, observa-se nas cidades o crescimento do número de espaços privados de lazer 

como: shoppings centers, restaurantes, clubes, parques temáticos, dentre outros. O lazer é um nicho 

lucrativo para o mercando, que se fortalece tendo em vista a precariedade dos espaços públicos de 

lazer ofertados e pela necessidade de diversão da sociedade. 

1 Profª. Dra. do  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí- IFPI, e-mail: laudenides.pontes@ifpi.edu.br 
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Este artigo tem como objetivo fazer uma reflexão teórica sobre a importância do lazer na 

sociedade atual e discutir a necessidade das cidades oferecerem espaços destinados a este fim sejam 

estes principalmente púbicos, porque são democráticos e acessíveis a todos, e ainda do crescimento 

dos espaços privados que oferecem mais estrutura e segurança. Teve, portanto como metodologia 

uma revisão bibliográfica de autores que tratam do lazer Dumazedier (2008), Marcellino (2001; 2006, 

2008), Camargo (2008), Reis (2006), e ainda de autores que tratam dos espaços públicos como Gomes 

(2004 2006, 2012), e autores que tratam da questão urbana como Carlos (2001, 2005) Santos 

(2001,2008), Sposito (2010), Vilaca (2001). 

2. Lazer: aspectos teóricos

A palavra lazer vem do latim licere, ser lícito, ser permitido; e do arcaísmo lezer, que significa 

folga, descanso, ócio. Apesar da simplicidade literal, encontrar uma definição para a palavra lazer não 

é uma tarefa fácil. Ainda que essa palavra esteja muito presente no nosso cotidiano, é difícil precisar 

um significado único. As dificuldades estão desde o risco de se cair em uma visão parcial, 

considerando algumas atividades como lazer e outras não (por exemplo, pescar pode ser prazeroso 

para alguém, enquanto que para outros não), e ainda tratar este tema como supérfluo, diante de tantas 

outras necessidades sociais. 

Por trás da aparente banalidade das práticas de lazer, existem muitos problemas e desafios 

sociais. Por que o lazer tem que ser tratado como um privilégio de algumas classes? Por que está 

acontecendo uma grande mercantilização? Como as cidades podem oferecer aos seus moradores 

espaços para estas práticas? A necessidade de diversão e descanso existe somente para os mais 

ricos? 

Várias atividades podem ser consideradas lazer: conversar com um amigo, jogar videogame, 

fazer uma caminhada, praticar um esporte, assistir a uma peça de teatro, dormir, jantar em um 

restaurante, cuidar de plantas, ler, dentre várias outras. No entanto, uma atividade pode ser 

considerada lazer para uma pessoa, enquanto que para outra não. É difícil definir o que é uma 

atividade de lazer, pois estas têm caráter subjetivo. 

Gutierrez (2001) afirma que apesar dos esforços de muitos autores, o tema lazer ainda não 

está consolidado dentro das ciências humanas e o chama de “quase clandestino”. Este fato traz muito 

prejuízo, uma vez que enfraquece o debate sobre o tema; porém, por outro lado, afirma o autor, está 

mais livre de conceitos tradicionais.  

Marcellino (2006) destaca dois aspectos importantes para melhor entendimento do lazer: a 

atitude e o tempo. O autor afirma que o lazer pode ser considerado uma atitude, ou seja, uma 

satisfação provocada por algum tipo de atividade. Quando considerado o fator tempo, destaca as 
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atividades desenvolvidas no tempo liberado do trabalho como lazer. É necessário, no entanto, que 

estes dois fatores sejam combinados para um melhor entendimento do que seja o lazer; como afirma 

Lima: “O que se percebe é que se torna indispensável uma compreensão ampla das questões temporal 

e atitudinal quando se analisam as possibilidades de lazer na sociedade atual” (2006, p. 78).  

Há uma tendência que considera apenas atitude, sem considerar que é preciso um tempo livre 

para o lazer. No entanto, o trabalho requer obrigatoriedade, por isso mesmo proporcionando prazer, 

não pode ser considerado lazer. A outra ênfase é no tempo livre. Não é preciso apenas tempo para que 

aconteça o lazer. Como exemplo, temos os desempregados com muito tempo livre, o qual para eles, no 

entanto, é um martírio e não lazer.  

Nas sociedades pré-industriais da época atual, encontramos numerosos trabalhadores que o 
subdesenvolvimento tecnológico priva de empregos, ou os condena a empregos esporádicos 
de curta duração. Não falaremos, então, de tempo liberado, muito menos de lazer, mas de 
tempo desocupado (DUMAZEDIER, 2008, p. 27). 

Dentre as diversas definições sobre lazer, existentes no campo sociológico, Dumazedier 

(2008) destaca quatro: a primeira considera que o lazer não é uma categoria específica, pois pode 

estar presente em qualquer atividade do cotidiano (até mesmo no trabalho), seria então mais uma 

atitude do que uma atividade (visão psicológica); a segunda concepção contrapõe lazer e trabalho, 

todas as atividades que não fossem enquadradas no trabalho profissional seriam, portanto, lazer (visão 

dos economistas); a terceira exclui do lazer, além do trabalho profissional, as obrigações familiares; por 

último, tem-se a concepção que considera o lazer como o tempo livre das obrigações dos campos 

trabalhista, familiar, político e espiritual. 

Para Dumazedier (2008), a última definição é a que melhor caracteriza o lazer, uma vez que as 

demais consideram tempos destinados para afazeres domésticos, participação em instituições políticas 

ou religiosas como lazer. Desta forma, o autor elabora o seguinte conceito para lazer: 

Como um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se, de livre vontade, 
seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se, ou ainda, para desenvolver 
sua formação ou informação de forma desinteressada, sua participação social voluntária ou 
sua livre capacidade criadora, após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações 
profissionais, familiares e sociais (DUMAZEDIER, 2008, p. 91). 

Além de atividades, alguns autores consideram também o ócio como uma forma de lazer, como 

é o caso de Marcellino:  

Cultura, compreendida em seu sentido mais amplo, vivenciada no tempo disponível. É 
fundamental como traço definidor o caráter desinteressado dessa vivência. Ou seja, não se 
busca, pelo menos basicamente, outra recompensa além da satisfação provocada pela 
própria situação. A disponibilidade de tempo significa possibilidade de opção pela atividade 
ou pelo ócio (MARCELLINO, 2008, p. 13). 
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Observa-se que, para ambos os autores, o lazer é caracterizado pelo caráter voluntário e 

descomprometido que o envolve. São atividades em que a pessoa busca apenas satisfação pessoal 

que pode ser adquirida pelo descanso, por jogos, por vivência social ou até mesmo por algum tipo de 

aprendizagem. 

Para Camargo (2008), o lazer tem algumas propriedades: escolha pessoal, gratuidade, prazer, 

liberação. No entanto, adverte que, considerando as limitações de escolha existentes na sociedade, 

impostas pelo nosso modo de produção, convenções culturais e sociais e modismos, não se pode falar 

em total liberdade para escolher o tipo de lazer, somente em uma maior liberdade do que no trabalho: 

Um operário decide mais livremente sobre o seu lazer após o expediente – se vai ficar 
bebendo e conversando com os amigos ou se vai para casa assistir uma novela – do que 
sobre a sua rotina de trabalho, normalmente determinada por outros [...] por livre escolha no 
lazer, entende-se assim a existência de um tempo precioso onde se pode exercitar com mais 
criatividade as alternativas de ação ou de participação (CAMARGO, 2008, p. 10-11). 

Outra característica primordial para definir o lazer seria o seu caráter gratuito e desinteressado. 

No tempo destinado ao lazer não há uma preocupação em obter lucro, mas somente fazer pelo prazer. 

O prazer é outra propriedade do lazer: “em toda escolha de lazer, existe o princípio da busca do prazer” 

(CAMARGO, 2008, p. 12). Além da gratuidade e do prazer, a liberação, busca libertar das obrigações, 

da rotina, do cansaço que o cotidiano do trabalho impõe. O trabalho pode ser considerado enfadonho, 

assim, o lazer tem o papel de recarregar as energias, e existem, ainda, os casos em que a jornada de 

trabalho é tão intensa que o tempo livre é visto, fundamentalmente, como um tempo de descanso.  

Para melhor definição do objeto lazer, serão utilizadas as características propostas por 

Dumazedier (2008). O autor considera o lazer como um fato social, portanto, não pode ser tratado de 

forma isolada dos outros; ou seja, este se relaciona com o trabalho, com a educação, a família, a 

política e a religião. Mas possui quatro características que o distingue de qualquer outra esfera social, 

são elas: o caráter liberatório, o caráter desinteressado, o caráter hedonístico e o caráter pessoal. 

O lazer resulta de uma livre escolha, mesmo dentro de limitações e modismos, e implica 

liberação de obrigações de trabalho e familiares, considerando o fator tempo. Desta forma, ele ocorre 

quando o indivíduo se liberta de suas obrigações com o trabalho profissional, com a família, com as 

instituições sociopolíticas e socioespirituais. As atividades praticadas como lazer não têm nenhum 

interesse financeiro, utilitário, ideológico ou proselitista, por isso são desinteressadas.  

Quando o indivíduo pratica alguma atividade de lazer, com algum outro interesse, que não seja 

sua satisfação pessoal, por exemplo, no momento em que alguém vai a uma festa na empresa para 

agradar ao patrão, fala-se aí não mais em lazer, temos um semilazer, como define Dumazedier: “é uma 

atividade mista em que o lazer é misturado a uma obrigação institucional” (2008, p. 95). 
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Outro conceito de lazer é trazido por Gutierrez (2001), em que o autor o define como qualquer 

busca pessoal de prazer. Observa-se que, nesta visão, é desconsiderado o fator tempo, ou seja, é uma 

atividade que pode ser praticada até mesmo no horário do trabalho. Para defender sua visão, o autor 

afirma:  

Um conceito assim amplo possui algumas vantagens: adapta-se bem as manifestações mais 
comuns de lazer, como práticas esportivas, culturais, jogos, etc. e evita, a tentação de propor 
recortes gerais, ignorando a especificidade empírica do objeto estudado (GUTIERREZ, 2001, 
p. 69).

É notável, portanto, a variedade nos conceitos de lazer. Para este trabalho, consideramos lazer 

como as atividades praticadas no tempo livre do trabalho e de outras obrigações que proporcionam 

prazer ao indivíduo: 

Acreditamos ser a um só tempo mais válido e mais operatório destinar o vocábulo lazer ao 
único conteúdo do tempo orientado para a realização da pessoa com fim último. Este tempo 
é outorgado ao indivíduo pela sociedade quando este se desempenhou, segundo as normas 
sociais do momento, de suas obrigações profissionais, familiais, socioespirituais e 
sociopolíticas (DUMAZEDIER, 2008, p. 90). 

Para Dumazedier (2008), duas condições prévias foram necessárias para que o lazer se 

tornasse possível para a maioria dos trabalhadores: primeiro, a desvinculação das obrigações sociais 

dos rituais; a outra é o trabalho profissional ter ganhado mais destaque do que as outras atividades, 

ficando bem clara a definição entre a hora do trabalho e o tempo livre. Dessa forma, para o autor só é 

possível falar de lazer para as sociedades industriais, visto que nos outros tipos de organização esta 

separação não era muito nítida. 

Foi, portanto, após a Primeira Revolução Industrial que as discussões acerca do lazer 

ganharam força, pois os benefícios da produção em massa não atingiram todas as classes. De um 

lado, a classe dominante podia usufruir dos bens produzidos; do outro, a classe operária sofria com a 

exploração, haja vista que tinha pouco tempo para descanso e lazer devido às massacrantes jornadas 

de trabalho. Foi neste período que o lazer passou a ser tratado como esfera importante da vida social:  

O lazer como instância distinta e específica da vida social só é percebido com o advento da 
Revolução Industrial e a separação dos espaços familiares, comunitários e profissionais, ou 
seja, existe no objeto lazer um aspecto histórico de “não-trabalho” (GUTIERREZ, 2001, p. 6). 

É nessa sociedade industrial e urbanizada que se torna mais evidente a necessidade do lazer 

para o trabalhador. As grandes jornadas de trabalhos absorvem muito tempo e consomem muitas 

vezes a saúde das pessoas. É no tempo do lazer que as pessoas vão descansar, ou através de uma 

atividade prazerosa se recompor para as próximas atividades. Dessa forma a discussão sobre lazer e 

os espaços para que este possa ser praticado torna-se muito importante. 
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3 Os espaços públicos de lazer na cidade 

Com o avanço das técnicas, o espaço foi sendo modificado pelo homem e adquirindo novas 

formas, o que possibilitou novos espaços também para o lazer. O surgimento das cidades representou 

não só um aglomerado de pessoas com novas atividades econômicas, mas principalmente uma nova 

forma de vida, novas formas de se relacionar socialmente, novos trabalhos e, consequentemente, a 

institucionalização do lazer como um componente da vida social.  

Os espaços ou equipamentos de lazer públicos na cidade são necessários para o bem-estar 

dos citadinos, seja por proporcionar lugar para atividades físicas, brincadeiras, jogos, eventos culturais, 

ou ainda por representar um espaço para o contato com a natureza, tendo em vista a grande 

artificialização da paisagem que ocorre principalmente nas grandes cidades. O contato com a natureza 

pode ser feito durante passeios em praças e parques. 

Os espaços públicos abertos são, a cada dia, mais necessários e de vital importância nos 
meios urbanos. Esses espaços podem agregar qualidade ao ambiente urbano, através do 
favorecimento de condições técnicas ligadas ao uso (funcionalidade), condições ambientais 
e sanitárias (salubridade) e condições de convívio e lazer (sociabilidade), além de fornecer 
atributos estéticos ao lugar (CUNHA, 2003, p. 31).   

Além desse contato com a natureza, estes espaços podem propiciar o convívio social que hoje 

é tão prejudicado pelo isolamento das pessoas nas cidades. Sem o convívio não há uma formação de 

identidade e pertencimento a uma comunidade, dessa forma, as ações reivindicatórias são 

enfraquecidas: 

Com o crescimento desordenado das cidades, agrava-se o isolamento de seus habitantes, e 
sua condição de passividade frente às decisões que afetam diariamente a sua vida diária. É 
perfeitamente lógica, nesse esquema de raciocínio, a falta de espaço para o lazer, quase 
sempre colocado numa falsa hierarquia de necessidades. Nas grandes cidades atuais sobra 
pouca ou quase nenhuma oportunidade espacial para a convivência (MARCELLINO; 
BARBOSA; MARIANO, 2008, p. 138). 

Quando promove o fortalecimento dos vínculos comunitários e familiares, pode corroborar para 

se alcançar uma diminuição nos índices de violência. Além disso, é inegável a importância do lúdico 

para a educação e crescimento pessoal. Gutierrez (2001) cita a importância do lazer na educação 

infantil, na qual o lúdico é fundamental para a socialização, e amadurecimento intelectual das crianças, 

uma vez que é por meio de brincadeiras que estas têm contato com o outro e com o mundo do 

conhecimento. 

O lazer também apresenta importante papel na valorização dos espaços da cidade: “em suma, 

podemos dizer que o lazer vem se tornando um poderoso instrumento de valorização do espaço, 
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favorecendo o grande capital imobiliário e acentuando a natureza segregacionista da urbanização 

contemporânea” (MASCARENHAS, 2010, p. 151).  

Apesar de estar claro o entendimento do lazer como necessidade humana, ainda existem 

muitos fatores que limitam a sua vivência. Marcellino (2008) denomina-os de barreiras interclasses 

sociais e intraclasses sociais. As primeiras são as de ordem econômica, que limitam o lazer por falta de 

recursos financeiros, estas atingem de forma mais evidente as classes menos favorecidas. As barreiras 

intraclasses são as de gênero, as de faixa etária, preconceito e as de meio ou espaço. 

Dessa forma, a classe social, o nível de instrução, a faixa etária, o gênero, entre outros 
fatores, limitam as oportunidades de práticas do lazer. São indicadores indesejáveis e 
necessitam ser atacados por uma política que objetive a democratização do lazer 
(MARCELLINO, 2008, p. 14-15). 

Dentre as dificuldades em se vivenciar o lazer está o tempo dispendido nos deslocamentos 

longos. Santos (2000) destaca a mobilidade ruim nas cidades, resultado de serviços de transporte 

público precários:  

Como morar na periferia, é na maioria das cidades brasileiras, o destino dos pobres, eles 
estão condenados a não dispor de serviços sociais ou a utilizá-los precariamente, ainda que 
pagando por eles preços extorsivos. É o mesmo que se dá com os transportes. Caros e 
ruins. Ruins e demorados (SANTOS, 2000, p. 47). 

O crescimento das cidades gerado pelo aumento da população muitas vezes origina um déficit 

nos equipamentos de lazer. Os novos bairros, conjuntos habitacionais ou até mesmo vilas e favelas 

que vão surgindo para abrigar aquela população de menor poder aquisitivo, que foi expulsa dos centros 

ou composta por migrantes, carecem de estruturas de lazer, as quais aos poucos vão sendo 

reivindicadas pela sociedade organizada em associações comunitárias (que se encontram 

enfraquecidas atualmente). Esse processo, no entanto, leva tempo, e quando o equipamento chega já 

não condiz com as reais condições da comunidade. 

Se procedermos à relação lazer/espaço urbano verificaremos uma série de descompassos 
derivados da natureza do crescimento de nossas cidades, relativamente recente e 
caracterizado pela aceleração e imediatismo. O aumento da população urbana não foi 
acompanhado pelo desenvolvimento de infraestrutura adequada, o que gerou desníveis na 
ocupação do solo e diferenciou marcadamente, de um lado, as áreas centrais ou os 
chamados pólos nobres, concentradores de benefícios, e de outro a periferia, com seus 
bolsões de pobreza, verdadeiros depósitos de habitações (MARCELLINO; BARBOSA; 
MARIANO, 2008, p. 134). 

Além da falta de equipamentos de lazer, outro problema encontrado nas cidades é a 

centralização das áreas de lazer em bairros maiores e áreas nobres. Por serem mais antigos e com 

maior organização reivindicatória junto ao agente público, estes bairros conseguem mais benefícios. 

Os novos conjuntos habitacionais destinados às classes de renda menor, muitas vezes, são pensados 
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sem dispor de áreas livres para o lazer da população. Os espaços livres, quase sempre, pertencem a 

promotores imobiliários ou proprietários fundiários que usam a terra para especulação. A ausência 

destes equipamentos é ainda mais grave em bairros originados a partir de ocupações irregulares, 

“invasões” e favelas que surgem sem o mínimo de estrutura básica. 

Justamente as pessoas que não podem contar com as mínimas condições para a prática do 
lazer em suas residências e para quem o transporte adicional, além de economicamente 
inviável, é muito desgastante. Nesse processo cada vez menos encontramos locais para os 
folguedos infantis, para o futebol de várzea, ou que sirvam como pontos de encontro de 
comunidades locais (MARCELLINO; BARBOSA; MARIANO, 2008, p. 135). 

A falta de espaço se configura hoje como uma das barreiras que podem dificultar o lazer. É 

visível nas grandes cidades a centralização dos equipamentos de lazer. Os teatros, ginásios 

poliesportivos estão restritos a alguns espaços, enquanto a maioria da população é empurrada para a 

periferia pelo encarecimento das moradias nas cidades. A infraestrutura espacial não acompanha o 

crescimento demográfico urbano. Para tornar o lazer mais acessível, primeiramente, é preciso pensar 

que todos os cidadãos têm o direito à cidade, e, dessa forma, os espaços de lazer devem ser 

concebidos de forma mais democrática possível. 

Apesar de ser um direito reconhecido, os espaços públicos urbanos ainda não são capazes de 

oferecer o lazer a seus moradores na sua totalidade. Isso se deve ao fato de que a infraestrutura 

urbana necessária para a qualidade de vida da população está em descompasso com o crescimento 

espacial e populacional das cidades, o que gera déficits quantitativos e soma-se ainda a depredação 

dos espaços existentes. Marcelino (2008, p.140) afirma: “a grande maioria das nossas cidades não 

conta com um número suficiente de equipamentos específicos de lazer para o atendimento da 

população”.  

Também é preciso considerar a necessidade de construir espaços de lazer próximos dos locais 

de residências das populações mais pobres. Conforme já abordado, as jornadas de trabalho da maioria 

da população, as distâncias a serem percorridas e as dificuldades de deslocamento são aspectos que 

se agravam em muitas cidades, se nos basearmos no custo e na ineficiência dos sistemas de 

transportes públicos. 

A maior parte da população, no entanto, tem de usufruir o lazer local: cinema, praças e até 
mesmo somente a rua, para aquelas pessoas de baixíssimo poder aquisitivo. O 
deslocamento dessas pessoas entre as cidades torna-se muito mais limitado em virtude do 
preço dos combustíveis ou das passagens de ônibus (SPOSITO, 2010, p. 53). 

Um dos motivos para a falta de espaços de lazer nas cidades, segundo Dumazedier (2008), é 

que a cidade muitas vezes não é considerada como um centro de lazer, mas prioritariamente como um 

centro econômico, administrativo e militar; o seu estudo como lugar de convívio social, familiar e 

criação cultural é colocado em segundo plano. 
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Outro problema que dificulta a utilização dos espaços públicos de lazer nas cidades é a 

insegurança. A violência afasta as pessoas dos espaços públicos, principalmente aquelas que podem 

usufruir de espaços privados, aumentando a segregação social e impossibilitando as relações entre 

grupos e classes diferentes, que poderiam ter conteúdo valioso para uma mudança social. 

4 O lazer e o consumo nas cidades 

Segundo Cavalcanti (2011), a cidade apresenta possibilidades diferentes, conforme a renda; 

para os com maior condição financeira, há o automóvel, o fast food, o computador pessoal, enquanto 

para os mais pobres: 

O que está disponibilizado é uma cidade de “segunda linha”: o celular, a pizza de esquina, o 
churrasquinho do bar, desfrutado com uma cervejinha na calçada, a escola de periferia, o 
SUS, com filas intermináveis, os pontos de ônibus lotados, as horas passadas no ônibus (p. 
116). 

No que se refere ao lazer, essa problemática é maior, uma vez que este setor tem sido 

pormenorizado pela esfera pública e valorizado pela esfera privada. O acesso aos espaços de lazer é 

um fator que segrega tendo em vista os poucos espaços públicos para esse fim ou ainda pela 

ocupação privada destes, dificultando seu uso. Além disso, outros problemas estruturais afastam e 

dificultam o lazer nas cidades, dentre estes, a violência, de forma notória, afasta as pessoas do espaço 

público nos dias atuais. 

Atualmente as cidades apresentam inúmeros problemas; independente de seu tamanho, é 

difícil equacionar população, recursos, planejamento eficiente e vontade política. Esta contradição 

resulta em um descompasso entre o que a cidade oferece e as necessidades dos citadinos. São 

variados os problemas, dentre estes: falta de emprego e habitação; serviços públicos incipientes; 

construções irregulares; problemas ambientais e poluição e falta de áreas verdes; frágil mobilidade 

urbana; violência; mendicância. Tais problemas atingem mais gravemente a população mais pobre. 

Santos (2000) fala do espaço sem cidadãos que é aquele que não apresenta serviços a sua 

população, situação agravada nas periferias das cidades: 

Olhando-se o mapa do país, é fácil constatar extensas áreas vazias de hospitais, postos de 
saúde, escolas secundárias e primárias, informação geral e especializada, enfim áreas 
desprovidas de serviços essenciais à vida social e à vida individual. O mesmo, aliás, se 
verifica quando observamos as plantas das cidades em cujas periferias, apesar de uma certa 
densidade demográfica, tais serviços estão igualmente ausentes. É como se as pessoas 
nem lá estivessem (SANTOS, 2000, p. 43).  

A cidade capitalista obedece a uma lógica de mercado. A construção da sua forma e a 

distribuição da sua população está intrinsicamente ligada aos interesses do capital. Santos (2001) 
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denomina este processo de urbanização coorporativa, pois afirma que o crescimento das cidades 

obedece a interesses de grandes firmas: “o capitalismo monopolista agrava a diferenciação quanto a 

dotação de recursos, uma vez que parcelas cada vez maiores da receita pública se dirigem à cidade 

econômica em detrimento da cidade social” (SANTOS, 2001, p. 107). 

Um dos fatores que levam as pessoas a procurar os espaços privados é a busca por mais 

segurança, uma vez que a violência urbana se tornou uma questão central nos dias atuais. A 

construção de condomínios fechados que oferecem inúmeros dispositivos, e que, em tese, protegem 

seus moradores, é um novo segmento do mercado imobiliário, que contribui para a segregação na 

cidade. Este fenômeno foi chamado por Gomes (2006) de aparecimento das ilhas utópicas.  

No lazer esta tendência também é visível, uma vez que nos próprios condomínios existem 

estruturas de lazer e há ainda equipamentos específicos para este fim que permitem às pessoas de 

maior renda optar por um lazer mais exclusivo, abandonando espaços coletivos como clubes e 

associações. 

Por outro lado, a população mais pobre também está longe do centro, mas a periferia neste 

caso é outra, geralmente são terrenos inapropriados para construções, “invasões”, conjuntos 

habitacionais, que, por muito tempo, ficam esquecidos do poder público, sem a infraestrutura mínima, 

sem transportes. A população mais pobre também procura as áreas mais distantes, mas por outros 

motivos: “os terrenos são mais baratos, falta infraestrutura e existe a possibilidade de autoconstrução” 

(CARLOS 2005, p. 41). 

O individualismo moderno, ligado à implosão das orientações socioculturais e à crise da 
cidade, aponta para o fato de que as transformações do processo de reprodução do espaço 
urbano tendem a separar e dividir seus habitantes na cidade em função das formas de 
apropriação, determinadas pela existência da propriedade do solo urbano. A acomodação de 
cada um num endereço especifico aponta para uma segregação espacial, bem nítida, 
possível de ser observada na paisagem (CARLOS, 2011, p. 135). 

O que determina a construção da cidade é o uso do seu solo, que pode ter várias finalidades: 

comercial, residencial, circulação, industrial, entre outras. Estes usos muitas vezes geram conflitos de 

interesses, pois vários segmentos da sociedade visam este espaço, enquanto o indivíduo comum vê a 

terra como elemento essencial para a sobrevivência, sendo seu abrigo e moradia. A grande empresa a 

vê como uma mercadoria à espera de condições mercadológicas para ser vendida. Desta forma, pode-

se dizer que o espaço urbano possui um valor de uso, no primeiro caso, e um valor de troca, no 

segundo. Sobre a criação de áreas segregadas: 

Serão diferentes os poderes de domínio sobre o espaço urbano, de duas sociedades 
urbanas com as mesmas características sociais, culturais, econômicas e políticas, se suas 
espacialidades forem diferentes. A segregação é um processo necessário para que haja 
esse domínio. A segregação consiste, pois, numa determinada espacialidade, sem a qual 
esse domínio não pode existir. (Villaça, 2001, p.359) 
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Na busca de um lazer seguro, surgem então os condomínios fechados, que oferecem muitos 

equipamentos de lazer, como, por exemplo, áreas verdes, piscinas, parques infantis, academias, pistas 

para caminhadas, e muitos outros atrativos, dependendo da classe a que estão destinados. Cresce, 

então, por um lado, a comercialização do lazer; e, por outro, o isolamento social.  

Neste contexto, é reforçado o papel da casa como um equipamento de lazer; esta é um refúgio 

seguro. Os que podem possuem casas amplas com áreas para encontros, sala de cinema, jardins, mas 

esta é uma realidade somente para pequena parte da população:  

A violência e a falta de segurança são apontadas como fatores que impedem a escolha do 
lazer das pessoas, contribuindo para que fiquem reféns de suas próprias casas, aumentando 
o já elevadíssimo número de indivíduos que tem na casa o seu principal “equipamento” de
lazer (MARCELLINO et al., 2008, p. 139). 

Tendo em vista a ineficiência dos espaços públicos para o lazer encontrados na cidade, o lar 

ainda é o principal espaço de lazer para as famílias, pois, mesmo com os deslocamentos facilitados 

pelo automóvel, muitas pessoas ainda encontram em suas próprias casas um espaço propício e seguro 

para o lazer: 

Saímos de uma situação histórica, na chamada ‘sociedade tradicional’, em que o brincar e o 
trabalhar convivia com o ambiente familiar no espaço da casa e seu entorno. Por uma série 
de razões, na ‘sociedade contemporânea’, a casa volta a ser cada vez mais, um lugar de 
morar, de trabalhar e de brincar (MARCELLINO et al., 2008, p. 138). 

O problema deste fato é que, para a maioria das pessoas, a casa é um espaço pequeno que 

supre apenas as necessidades básicas, haja vista o tamanho das casas de projetos populares, como 

os conjuntos habitacionais, em que as unidades são pequenas e, muitas vezes, não é previsto um 

espaço comum para o lazer de seus moradores. Torna-se ainda mais grave se considerarmos as 

ocupações irregulares. Desse modo, a casa pode ser um importante equipamento de lazer, no entanto, 

não é uma realidade para todos. As casas são cada vez menores para os pobres, sem conforto nem 

privacidade.  

A normalidade estabelecida para os pobres por definição oficial, aconselhada e defendida 
por pseudo-intelectuais, passou a autorizar a construção de habitações tão pequenas que 
conduzem a toda espécie de confinamentos e promiscuidades [...] na cabeça tortuosa de tais 
técnicos, as pessoas tem necessidades essenciais em função da classe a que pertencem 
(SANTOS, 2000, p. 46). 

O enclausuramento social privilegia o lazer praticado em espaços privados: shoppings centers, 

clubes, cinemas, entre outros. Estes, no entanto, não possuem o mesmo potencial de sociabilidade dos 

espaços públicos, uma vez que são espaços marcados pela homogeneidade e tentam reproduzir 

características globais diminuindo as particularidades locais: 

Em contrapartida a retração dos espaços públicos a o surgimento de outros espaços para o 
encontro social como os shoppings centers, os parques temáticos, as feiras, no entanto, 
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estes não têm como princípio o encontro com o diferente, pelo contrário prezam pela 
homogeneidade dos indivíduos que os frequentam (GOMES, 2004). 

Os folguedos populares ficam cada vez mais escassos, pois a tradição que passava de pai 

para filho não tem mais tempo para se perpetuar, uma vez que a mídia valoriza culturas estrangeiras 

que acabam sendo adotadas. O tempo livre é cronometrado e, muitas vezes, não é desfrutado com 

lazer, mas com outras obrigações. 

Outra possibilidade que pode ser alcançada pelo estudo do lazer de uma sociedade é a 

diferenciação entre as classes sociais, o que define, entre outras nuances, o acesso aos bens materiais 

e culturais, o espaço ocupado, os lugares frequentados, as opções de lazer acessíveis; ou seja, a 

sociedade capitalista é contraditória não só no campo do trabalho, mas também no lazer, no momento 

em que este ultrapassa a esfera emocional e chega às relações mercadológicas. 

A transformação da cultura em mercadoria e sua correspondente massificação e consumo 
como atividade de lazer terminam por delimitar um campo particularmente rico para a 
percepção das condições e tensões contemporâneas (GUTIERREZ, 2001, p. 67). 

Considera-se, portanto, que a busca pelo lazer, feita pelo indivíduo, possui certa subjetividade 

e liberdade. Esta última encontra limites como a mercantilização de algumas atividades e até de alguns 

espaços. Os espaços que eram públicos tornaram-se marginalizados, e novos espaços foram criados 

para serem vendidos, excluindo as camadas da população que não podem pagar por elas. 

A sociedade atual vem buscando a felicidade através do consumo; a evolução da indústria cria 

a todo o momento novos produtos para atender necessidades reais, mas também necessidades 

criadas, posto que além das mercadorias vendem-se serviços. Os meios de comunicação e a 

propaganda vendem estes produtos, ditam moda e prometem a felicidade pelo consumo. 

Na busca pela posse de bens almejados tanto as elites como a classe média e as classes 
com menor poder aquisitivo são contagiadas de diferentes formas e sob abordagens 
diversas. Esta busca pela felicidade via consumo atinge todos os membros da sociedade 
(ORTIGOZA; LOMBARDO, 2011, p. 20). 

Os espaços de lazer compreendem tantos equipamentos públicos quanto privados. Atualmente, 

tem-se uma tendência à valorização do privado, o que traz novos tipos de espaços. Se antes os idosos 

se encontravam na praça, hoje, muitas vezes os shoppings centers assumem este papel; se antes as 

crianças brincavam na rua, perpetuando a cultura popular das cantigas de roda e as brincadeiras em 

grupo que fortaleciam seus laços de amizade, hoje, consomem produtos eletrônicos, como vídeo 

games e programas de TV, Internet. Ou seja, novos espaços de lazer são criados e vendidos, 

substituindo os espaços públicos. No entanto, estes novos produtos não são acessíveis a todos, 

aprofundando as desigualdades de acesso ao lazer. 
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A produção e reprodução das formas de lazer transforma-o em uma mercadoria rentável. E o 

avanço das técnicas e tecnologias surge para propiciar cada vez mais opções àqueles que podem 

pagar. É possível observar também uma tendência na construção de novas áreas para este fim como 

clubes privados, quadras de esportes privadas, cinemas, ampliação e projeto para a reforma e 

construção de novos shoppings centers, bares, restaurantes. Além disso, a cada dia, a construção dos 

condomínios fechados apresenta o lazer como um dos atrativos destes empreendimentos: quadras de 

esportes, piscinas, parques, área para equitação, salão de festas. Enfim, os espaços de lazer entram 

no circuito da troca e cativam cada vez mais consumidores. 

O lazer, na sociedade da diferença, também muda de sentido, passa a ser cooptado pelo 
desenvolvimento da sociedade de consumo. O lazer torna-se uma nova necessidade e, para 
satisfazê-la, produz-se uma nova atividade econômica, com ocupações específicas que 
engendram novos espaços e/ou novas formas de uso do mesmo espaço. Nesse sentido, 
espaços transformam-se com o objetivo de atrair clientela (REIS, 2006, p. 298). 

Enquanto as classes sociais média e alta podem desfrutar de lazer em seus espaços 

privatizados, em seus condomínios fechados, as classes mais pobres, as quais não possuem muitas 

opções, necessitam de encontrar nos espaços públicos da cidade opções de lazer. No entanto, 

observa-se uma ineficiência do poder público em executar essa função. Os investimentos em 

equipamentos de lazer são feitos, na maior parte, pela iniciativa privada, dessa forma, o espaço público 

ou tem carência destes equipamentos ou os apresentam em má qualidade. 

A falta de espaços de lazer públicos próximos e disponíveis faz com que os citadinos busquem 

alternativas; o mercado encontra aí uma nova demanda. Além disso, as áreas ricas em elementos 

naturais, como rios, lagos, áreas verdes estão ficando escassas, haja vista os problemas ambientais 

que se agravam nas cidades. Esses fatos corroboram para a necessidade de se discutir o lazer nas 

cidades seja este como um direito que tem que ser garantido como, seja como um novo ramo do 

consumo nas cidades. 

5 Considerações finais 

A esfera do lazer revela muito sobre a sociedade em muitos aspectos: a cultura, o conjunto 

de regras explícita ou implicitamente estabelecidas, a estrutura de classes, os modismos, a ética e a 

moral, isto no campo do imaterial. No lado material, as condições de infraestrutura também ampliam ou 

restringem este campo, a falta de espaços, equipamentos e mobilidade influenciam na qualidade do 

lazer, o qual incide na análise geográfica a fim de entender como esta esfera é importante para a vida 

em sociedade, de modo que é imprescindível verificar se o meio (espaço) possibilita atividades de lazer 

na contemporaneidade, o que se torna mais urgente no que se refere ao espaço urbano.  
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Com a precariedade dos espaços públicos de lazer  e com a valorização dessa esfera na vida 

social atualmente, os espaços privados para o lazer são uma alternativa para quem pode pagar por 

eles. No entanto, é importante que o poder público não prescinda do seu dever de dotar as cidades de 

espaços públicos de lazer, uma vez que nem todos os citadinos podem pagar pelos espaços privados. 
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RESUMO 

O artigo discute sobre o fenômeno da expansão dos shoppings centers como grandes equipamentos urbanos modernos, 
presentes nas cidades, que trazem uma série de características e atividades que o tornam uma subcentralidade, 
carregando imagens e símbolos persuasivos à aparência. O modelo de reprodução capitalista e suas bases acumulativas 
são relevantes para a investigação, para isso tem-se como objetivo a compreensão da materialização do Shopping Center 

através das contradições do espaço urbano enquanto alienador e precursor da exclusão/inclusão socioespacial. Este 
fenômeno urbano, além de ser um espaço de consumo de mercadorias, é um lugar onde se encontram serviços, 
alimentação e lazer e, atrelado a isso, envolve conflitos socioespaciais regidas sob o modelo capitalista. Nesse sentido, 

nosso objeto de análise é o Shopping Riomar Papicu, no sentido de discutir a ideologia dominante do surgimento e 
desenvolvimento dos shoppings e debater a premissa de espaço de consumo através do marketing, construtor de uma 
identidade social imbricada pela ideologia associada ao lazer e prazer social. 

Palavras Chaves: Shopping Center Riomar Papicu, Alienador, Consumo. 

1. INTRODUÇÃO

Os Shoppings Centers, configuram-se como local que propicia um aglomerado de bens de 

comércio e serviços que inferem na realidade atual, uma vez que, o mesmo agrega condições de lazer, 
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entretenimento e cultura ao ambiente (BIENENSTEIN, 1993). No entanto, o espaço que os shoppings 

mistificam, refletem um modelo atrelado pela fetichização , em que, o produto torna-se ponto central em 

relação ao seu produtor e consumidor, convertendo o valor de uso em valor de troca, mercantilizando 

população a partir da transformação em uma sociedade mecanizada, movida pela integração ao molde 

capitalista, como fiel reprodutor do consumo segregando então as massas.  

O fenômeno da expansão dos shoppings centers é observado na discussão de Santos (1982), 

uma vez que, perpassam os pressupostos de forma, processo, função e estrutura no espaço urbano 

imbricado com a concepção de Côrrea (1989), visto que se inserem como lógica de espaço combinado, 

articulado, fragmentado, condicionante, condicionado e reflexo das contradições envolvidas. Assim, 

esse fenômeno vai sendo apropriado, criando necessidades que manipulam o consumo, para assim 

torná-las lógica que move o capital como produtor e produto final, com o fim de inserção em um meio 

para construir uma identidade que integra a sociedade  perversamente e a exclui essencialmente em 

sua totalidade.  

Os Shoppings Centers são símbolos de valorização do consumo de bens materiais e lazer-

mercadoria, regidos pelo sistema de bases de acumulação capitalista, considerado como um grande 

espetáculo, pois o homem busca satisfazer não só suas necessidades, mas se sujeitar ao prazer de 

possuir o produto desejado, satisfazendo seu desejo de consumo. Segundo Generoso (2009) e Padilha 

(2007) o poder midiático então aparece como cerne fundamental para induzir o indivíduo ao excesso de 

consumo, pois torna públicos a “facilidade” de comprar e um falso bem -estar na aquisição de 

mercadorias, a partir da criação de ambientes estratégicos fantasiosos.  

Assim, para realização da presente discussão foi feito um levantamento de bibliografias, 

relacionadas ao objeto de estudo e os processos que o fomentam, nas bibliotecas da Universidade 

Estadual do Ceará – UECE e da Universidade Federal do Ceará - UFC, e que a posteriori foram 

analisadas. Além disso, houve a consulta bib liográfica na internet a partir de e-books, capítulos de 

livros, artigos, mapas, notícias de jornais, monografias, dissertações e teses, para construção de 

hemeroteca além de complementar e enriquecer a discussão. Por conseguinte, depois de um estudo 

dos aportes teóricos, foi feito trabalho de campo na tentativa de entender de forma empírica os 

processos observados na teoria para assim, uma visibilidade melhor dos resultados obtidos no intuito 

de investigar e analisar a dinâmica do shopping e sua influência na sociedade . A partir disso, foram 

feitos registros fotográficos para análise e ilustração da paisagem interna e externa do shopping e 

também da área adjacente, a fim de perceber o problema das desigualdades socioespaciais na análise 

intraurbana e suas consequências. 
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O uso de geotecnologias foi um relevante instrumento de apoio na compreensão dos 

processos que fomentam as disparidades, através da espacialização dos dados socioeconômicos por 

meio do Sistema de Informação Geográfica (SIG), importante para interpretação espacial dos 

fenômenos e conceitos analisados. O uso das geotecnologias contribuiu para a compilação de dados, 

no sentido de traçar um perfil socioeconômico do bairro.  

O artigo está estruturado em cinco tópicos: no primeiro tópico é apresentada a introdução do 

objeto de análise, no segundo tópico discute-se questões conceituais e históricos do desenvolvimento 

do Shopping Center, partindo das suas características e processo por ele delineado, o terceiro tópico é 

particionado em duas subseções que inferem discussões e resultados observados a partir da temática 

no Shopping Riomar Papicu, através do marketing ambiental e do espaço de consumo, o quarto tópico 

trata das considerações finais e o quinto tópico as referências bibliográficas. 

2. Shopping Center: Reflexões Teóricas-Conceituais.

Generoso (2009) faz um levantamento do processo sociohistórico de formação dos Shoppings 

Centers, afirmando que desde os primórdios, o crescente interesse no dinamismo comercial foi intenso 

tendo suas raízes encontradas a partir do século XIX. Por volta dos anos de 1822 a 1832 surgiram as 

primeiras galerias de Paris, incentivadas pelo desenvolvimento das indústrias têxteis, com uso de ferro 

nas construções e desenvolvimento da arte. Nessas galerias, as características principais denotavam 

um intenso centro comercial que tinha como finalidade comercializar mercadorias de luxo, a qual 

podiam ser vendidas a preços mais baixos por estarem estocadas.  

Vale ressaltar que a beleza na estética das galerias, através da arte, tornava-se atrativo para a 

mercantilização dos serviços e comércios. Segunda a autora citada anteriormente, com a evolução 

dessas formas de comércio, se desenvolveu por volta do ano de 1850, um novo estilo varejista em 

Paris, fundamentado na lógica de venda sobre três princípios: comercializar uma intensa quantidade de 

mercadorias com atenuante porção de lucro em cada item; preços fixos dos produtos; e a não 

obrigatoriedade de compra ao entrar no estabelecimento. Logo, iniciavam-se a formação das lojas de 

departamento marcadas pela forte produção fabril, em que, propiciava queda do s preços das 

mercadorias concomitante a sua diversificação, visto que, como sua produção era realizada em grande 

quantidade, existia a necessidade de gerar uma aglomeração de consumidores. Com isso, novos 

atores começavam a se inserir no acesso a esse mercado, tanto como trabalhador quanto consumidor, 

tomando uma sensação de pertencimento ao molde que ia se estabelecendo. Assim, o estímul o à 
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compra foi sendo intensificada pelo poder midiático provocando no consumidor a obtenção de produtos 

além do necessário.  

Essa forma de consumo, assim, começa a proporcionar um aparente desenvolvimento 

econômico, social e cultural que ia aos poucos reconfigurando o espaço urbano e enfraquecendo o 

poder do público, influenciado pelas impulsões capitalistas. Entretanto foi nos Estados Unidos da 

América, a partir do pós-guerra, que se originaram os shoppings centers, visto que, eles funcionavam 

como conforto para os males urbanos, propiciados pelo vazio existencial na vida dos sobreviventes 

após a II Guerra Mundial. Isso porque se vivia um intenso progresso socioeconômico, o qual acarretou 

no aumento aquisitivo de dinheiro da população, na descentralização da sociedade para as zonas 

periféricas e na expansão do mercado automobilístico norte -americano. 

No Brasil, a inserção dos shoppings centers se deu em 1966 seguindo a lógica norte -

americana. É interessante perceber que em um país tão cheio de contradições, marcado pelas 

desigualdades sociais, o fenômeno dos shoppings centers se desenvolve e atinge grande parte da 

sociedade, sendo produzido para a minoria da população, ou seja, a classe alta. O shopping se 

desenvolve no momento crucial do monopólio da economia brasileira, como tendência à atividades 

varejistas, diretamente ligadas ao processo de urbanização e industrialização (GENEROSO 2009). 

Padilha (2007) assim afirma: 

São espaços privados objetivamente planejados para a supremacia da ação de comprar. O 
que se compra nesses centros, contudo é muito mais do que mercadorias, serviços, 
alimentação e lazer. Compra-se distinção social, sensação de segurança e ilusão de 

felicidade e liberdade. (...) Pior ainda: com suas vias limpas e iluminadas, deixa do lado de 
fora a cidadania e a prática da vida pública (PADILHA, 2007). 

A estrutura urbana brasileira vai então se alterando e assim, um dos principais fomentadores 

de tais mudanças é a gradual expressão do setor terciário através dos shoppings centers. A dialética 

envolvida nesse objeto se reflete na concepção de locais públicos, no entanto privados que alia 

estrategicamente a questão de oferta e consumo de mercadorias, intimamente relacionadas ao 

processo de reorganização e acumulação contemporânea do capital (GONZAGA, 2010). A 

necessidade do consumo, em sua totalidade, desde o consumo de mercadorias, de lazer e de bem 

estar fomenta na sociedade um anseio para assim se sentir pertencente ao meio. Essa restruturação 

na cidade permeada por diversos agentes “rearranja em marcha, uma privatização das empresas [...] e 

uma nova gestão na privatização do território do país ” (MOREIRA, 2012, p. 34). Bienenstein (2001) 

então conclui:  

Os shoppings centers não são obra do acaso (...). O importante é que este grande capital 
construiu um local comercial de forma concentrada e encontrou uma maneira de reproduzi-lo 
melhor através da manutenção do espaço de vendas. (...) Enquanto empresa de grande 

capital, ele surge no momento em que as condições de desenvolvimento do capitalismo 
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necessitam do monopólio do espaço para a reprodução contínua e ampliada do capital, 
porque é através do poder de mercado que são equacionados os problemas da acumulação 
do capital. (BIENENSTEIN, 2001).  

Assim, podemos afirmar que os Shoppings Centers apresentam características de 

descentralização, pois estes contêm aspectos do núcleo central, como o forte comércio - que resulta na 

intensa reprodução do capital -, bens e serviços, como também uma vasta área de influência. No 

entanto, as características físicas internas se diferenciam bastante, pois os corredores dos shoppings 

se mostram “limpo e isento dos fatores que agem no ‘mundo de fora’ – chuva, sol, frio, neve, mendigos, 

pedintes, trânsito, poluição etc.” (PADILHA, 2007). Seguindo essa perspectiva Ludemberg, Campos e 

Souza (2010), afirmam que esses estabelecimentos são considerados como locais protegidos, 

categorizados pelas empresas de segurança, configurando assim, lugares de menor risco, oferecendo 

seguridade tanto para seus clientes como funcionários.   

Segundo Generoso (2009) e Bienenstein (2001) as bases da nossa “cultura de consumo” vêm 

do século XIX, que está ligada à nova configuração do espaço urbano e ao regresso do público devido 

às crescentes apropriações do capitalismo e à progressiva mudança nas formas de organização, 

métodos e técnicas de produzir, correspondendo à incorporação encadeada de inovações nos modos 

de troca.  

Os Shoppings Centers são símbolos de uma sociedade que valoriza o consumo de bens 

materiais e lazer-mercadoria, considerado como um grande espetáculo, pois o  homem busca satisfazer 

não só suas necessidades, mas se sujeitar ao prazer de possuir o produto desejado, satisfazendo seu 

desejo de consumo. A mídia possui papel fundamental para induzir o individuo ao excesso de 

consumo, pois torna públicos a “facilidade” de comprar e um falso bem-estar na aquisição de 

mercadorias. Os meios de informação criam verdadeiras ondas de entusiasmo em volta das 

mercadorias, formulando ambientes fantasiosos ou colocando figuras públicas utilizando tais artigos, 

associando entre eles à venda e o status incorporados, anunciando produtos únicos e ao mesmo 

tempo em que é necessário ser igual aos outros (GENEROSO 2009 e PADILHA, 2007).  

Nessa perspectiva, considerando a problemática de alienação e manipulação da sociedade, 

aliada ao processo de segregação socioespacial, a partir das reflexões supracitadas, é possível 

perceber, que os shoppings apresentam em especial o recorte utilizado - Shopping Riomar Papicu - 

como reprodutor do símbolo de cultura do capitalismo contemporâneo. Este tipo de equipamento 

urbano cria uma nova unidade para atrair pessoas, monopolizá-las, mas que, sobretudo as excluem 

perversamente, já que se configura uma nova forma de apropriação do espaço urbano que máscara as 

contradições da vida social. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1. SHOPPING CENTER RIOMAR PAPICU: PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL OU MARKETING 

AMBIENTAL? 

Nessa perspectiva, ao analisar a dinâmica urbana que envolve o Shopping Riomar Papicu 

situado na porção leste de Fortaleza/Ceará (Figura 1) nota-se que as contradições existentes nas suas 

mais variadas escalas evidenciam o contexto em questão. O shopping se encontra situado em uma 

área de campo de dunas, e sua construção modificou a paisagem ambiental, denotando o que Santos 

(1988) afirma sobre a paisagem ser um conjunto heterogêneo de formas naturais e artificiais, e ao 

passo que a mesma é transformada sem preocupação social, uma vez que esse ambiente já se 

encontra bastante modificado devido ao avanço da urbanização.  

Figura 1 - Mapa do Shopping Riomar Papicu. Fonte: Imagem Google Earth, 2016. Elaboração: Bandeira, 2017. 

O processo de Marketing Ambiental, como afirma Hamel e Prahalad (1989), vem a ser 

“combinados de modo que construa um modelo de vantagem competitiva baseada na redução de 

custos e diferenciação do produto no mercado”, no intuito de persuadir à sociedade a aproximação com 
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práticas ecológicas e sustentabilidade. É possível perceber este processo em alguns pontos externos 

do shopping em discussão, como na entrada principal que percorre um longo caminho de elementos 

naturais, como vegetações de espécies variadas, na tentativa de convencer que o empreendimento é 

sustentável, integrando-o e ressaltando sua importância, transparecendo não prejudicar a natureza. 

Internamente esses elementos estão presentes nos corredores dos andares do shopping, na praça de 

alimentação e nas lojas de grifes, dando a sensação de tranquilidade e harmonia com a natureza, 

através do intuito de tornar o ambiente mais predisposto a pratica do consumo.  

Os impactos socioespaciais causados pelos Shoppings devem ser analisados na escala 

regional e local. Na escala regional, a proximidade com avenidas e rodovias é um grande condicionante 

para valorização, ocupação e desenvolvimento urbano, como no Shopping Riomar Papicu. Quanto ao 

local, o crescimento residencial pouco desenvolvido, expande, desenvolve também atividades 

comerciais e outras atividades de lazer (FALEIROS & SCHICCHI, 2011). Nascimento (2005) diz que 

apesar dos benefícios que a implantação desses equipamentos traz como: a valorização imobiliária, 

empregabilidade e visibilidade, os shoppings trazem também o crescimento da população provisória, 

aumento do tráfego, poluição sonora, atmosférica, visual, degradação da paisagem urbana e carência 

de equipamentos comunitários. 

Barbieri (2004) diz que as preocupações dos empresários com o meio ambiente estão sob 

influência da interação entre governo, sociedade e mercado. A maneira de pensar o ambiental da 

população influencia a maneira de fazer negócio desses equipamentos. Assim, os modelos de gestão 

subsidiam formas de preservação ambiental, onde, no entanto, está intimamente delineada pelo 

consumo. Este modelo se fundamenta em três pontos: o controle da poluição, a prevenção da poluição 

e a incorporação de questões ambientais na estratégia empresarial. A Política de Gestão Amb iental 

modifica as preocupações ambientais de acordo com a estrutura das empresas (CALLENBACH, 1993). 

3.2. CONSUMO DO ESPAÇO, ESPAÇO DE CONSUMO E ALIENAÇÃO SOCIOESPACIAL NO 

SHOPPING RIOMAR PAPICU. 

Os Shoppings Centers cada vez mais aumentam sua participação no espaço urbano, devido à 

deficiência do poder público que não propicia atividades de lazer gratuitas, fazendo surgir segregação 

social, principalmente em áreas da periferia da cidade. A discriminação começa na porta dos 

empreendimentos, pela alta diferença de renda, afastando muitas pessoas dos centros de compras. 

Nesse sentido, o poder aquisitivo é o principal determinante de quem frequenta os Shoppings, 
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concluindo assim, que quem tem dinheiro tem mais opções de lazer (GENEROSO, 2009 E PADILHA, 

2007). Em contra partida, existem Shoppings Centers criados ao público menos abastado, conhecidos 

como “Shoppings de Pobre”, ou conjunto de lojas ao ar livre. Estes procuram fornecer inclusão às 

pessoas de baixa renda, não os constrangendo e fazendo-os aceitar a sua classe social, pregando 

melhorar sua autoestima, fazendo esses mais “felizes” (GONZAGA & GOMES, 2009).  

Outro ponto bastante pertinente, na lógica em que se insere o Shopping Riomar Papicu, se 

refere à alienação social, propiciada a partir do consumo, a qual, influenciada pela manutenção do 

capital nesses empreendimentos, aliena os indivíduos. Com isso, podem-se inferir os fatores de 

alienação atrelados ao marketing que são produzidos e estimulados pelo consumismo, transformando 

ato da compra em um vício. Nesse aspecto, os indivíduos ficam presos à concepção de necessidade  

de comprar, muitas vezes falseadas, e são constantemente manipulados pelo marketing, pela 

publicidade que traça seus sentidos e suas vontades, submissas ao sistema capitalista, manipulados 

pelo surgimento de linha de crédito. Esta tenta manipular, ainda mais como uma nova servidão do 

indivíduo, perante a venda da sua força de trabalho para inserção nesse molde, através do fetiche de 

mercado. Ao passo disso, o indivíduo se torna alheio tanto a si mesmo, quanto aos outros, uma vez 

que, o consumo se torna precursor da sua totalidade, ou seja, o objeto é mais importante que o sujeito, 

como Santos (2007) aponta: 

O consumo é o grande emoliente, produtor ou encorajador dos imobilismos. Ele é, 
também, um veículo de narcisismos, por meio de estímulos estéticos, morais, sociais; 
e aparece como o grande fundamentalismo do nosso tempo, porque alcança e 
envolve toda gente (SANTOS, 2007, p. 49). 

O consumo está intimamente relacionado aos anseios humanos, à inserção no 

mercado e a necessidade momentânea e direta. É possível inferir a sua associação com os 

sentimentos de felicidade, prazer e satisfação, onde o shopping é a lócus de reprodução dessa tríade  

que persuade o indivíduo. Influenciando pelo processo de globalização, o consumo promove novas 

teorias de socialização, intensificando a individualidade e assim diminuindo a sua essência. É possível 

evidenciar isso em diversos pontos do shopping Riomar Papicu, uma vez que há divers as lojas (Figura 

2) em diferentes andares que trazem consigo o marketing que tenta persuadir o consumidor à utilização

de marcas que os caracterizam como repetições uns dos outros através de padrões uniformes, como 

analogia a uma sociedade mecanizada mistificando a ideia de inclusão, porém segregando a sua 

existência. 
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Figura 2 - Loja Francesa no Shopping Riomar Papicu. Fonte: SILVA, 2015. 

O shopping também pode ser percebido como um lugar de lazer já que é onde as pessoas 

utilizam seu “tempo livre”, que na verdade é aliado ao desejo de consumir. Isto acontece, na verdade, 

quando o trabalhador está no momento de “não -trabalho”, e passa a ser consumido por atividades 

ligadas ao capital seja por meio de compras ou por utilização de se rviços privados. Essa prática é 

bastante relacionada à integração, em especial no shopping Riomar Papicu, visto que a gama de 

serviços e comércios (Figura 3), oferecidos pelo mesmo, engloba as principais atividades em atuação. 

Um exemplo disso é a quantidade de lojas que atendem níveis variados de públicos, com serviços 

como: correio, câmbio, casas lotéricas, banco, cabelereiro, barbearia, cartório, chaveiro, 

concessionária, dentre outros, que prendem o público no mesmo local, contando ainda com serviços de 

lazer como restaurantes, cinema, teatro, praça que integra as necessidades humanas aparentes.  

Figura 3 - Ala de serviços do Shopping Riomar Papicu. Fonte: BANDEIRA, 2016.  

Esse lazer configura-se como alienante, pois causa distanciamento entre as pessoas, além 

de favorecer o processo de segregação social, uma vez que o poder aquisitivo exclui a maioria da 
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população. O Shopping Center é um espaço privado que se aparenta como público, com o fim de 

ilusionar a ideia de uma nova cidade, carregado de atributos confortantes, seguro, encantador, para 

assim atrair consumidores, gerando uma nova cultura urbana.  

É possível perceber isto no shopping Rio Mar Papicu, visto que a quantidade de lojas que dão 

ao consumidor o aparato da “escolha teórica”, com inúmeros seguranças, d ão a sensação de bem-

estar e pertencimento ao lugar, porém excludente para quem não pode pagar. Mesmo mistificando o 

ambiente de felicidade é preciso dizer que isso se alia a uma disparidade social existente, já que uma 

parcela da população idolatra o consumo e a outros são negados o mínimo acesso a esses “espaços 

públicos”, sendo então um espaço de contradições e de segregação social. No entorno do shopping 

Riomar é possível fazer essa relação, já que, ele se encontra perto da comunidade do Pau Fininho, que 

muitas vezes, tem o acesso dificultado ou negado. 

Diante o seguinte exposto, notou-se que os processos de apropriação do espaço pelo 

Shopping acarretam em impactos positivos e negativos, sendo esses mascarados pelo papel do 

marketing. Ao analisar as reflexões históricas e teóricas  de implementação do Shopping  Center, pode-

se inferir que os processo de marketing ambiental, aliado a uma forte dominação da m idiatização 

denota formas e usos do ambiente, refletindo assim, no processo de segregação socioespacial.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cultura do consumo, regida pelo modelo ocidental a partir de meados do século XVIII, é um 

reflexo da pujança do capitalismo, no regime atual, disposto a inversão de valor, transformando tudo 

em mercadoria. O consumo então transmuta e sugere valor a todos  os hábitos cotidianos nas 

dinâmicas interpessoais, nas percepções dos inúmeros espaços, nos significados dos sujeitos e dos 

objetos reconfigurando o espaço urbano, aliado à dialética progressiva do capital impulsionador e 

regressiva à sociedade, excluída/incluída nas novas moldagens de apropriação do capitalismo.  

O processo de mundialização é um fator ativo de manipulação, pois está fora do alcance de 

todos, e na verdade se torna uma barreira real, principalmente enraizado pelo regime neoliberal. O 

poder midiático então reforça na população essa diferenciação, deixando -a a margem de uma 

realidade distante. As vitrines das lojas são exemplos, uma vez que, manipulam o consumidor e trazem 

consigo de um lado anseios, vontades e de outro frustações, irrealizaçõe s, já que, são dispostos 

desejos insatisfeitos, tornando-se então elemento de subversão da própria sociedade. Isso pode ser 

empiricamente percebido na quantidade de lojas estrangeiras , visto nas imagens anteriores, existentes 
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no shopping Rio Mar Papicu, que selecionam a minoria de consumidores que detém poder aquisitivo 

para tal, dividindo então a compra no mesmo espaço, expulsando os incômodos e negando o direito à 

cidade.  

É interessante perceber que a maior contradição efetivada é que nunca se produziu tanta 

riqueza e pobreza ao mesmo tempo. Nesse sistema, o valor simbólico das mercadorias com o fetiche 

de mercado se torna o elemento essencial à vida sendo , a aparência e aquisição de bens, os 

impulsionadores para estar no status social, todavia o consumo que hoje parece ser o principal 

elemento contemporâneo urbano consegue, de todas as maneiras, afastarem e gerar algo muito além 

do que a lógica dominante nos deixa enxergar e desatar. 
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TERRITÓRIOS DA VIOLÊNCIA EM SOBRAL: A ESPECULAÇÃO 

IMOBILIÁRIA E O CONSUMO NA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

Antonio Jerfson Lins de Freitas1 

Telma Bessa Sales2 

RESUMO 
A formação de territórios marcados pela violência, criando recortes urbanos segregados, fora do alcance de políticas 
públicas e, consequentemente, do poder do Estado, não é um fenômeno recente. Mais do que fruto do vácuo de poder 
estatal, a violência urbana é um fenômeno intimamente ligado ao consumo, ou melhor, à falta de acesso ao consumo. Se 
como afirma Lefebvre (1999) as cidades conseguem agregar serviços, bens, riquezas e principalmente pessoas, agrega 
também desejos e demanda de consumo. Contudo, nos centros urbanos não são criadas as condições necessárias para 
que grande parte da população tenha acesso a esse consumo. Assim, a fórmula concentração populacional, criação e 
agrupamento de desejos de consumo, falta e acesso ao consumo e falta de atuação do Estado na mediação de conflitos e 
do acesso ao consumo tem como resultado a marginalização de grande parcela social e, em muitos casos, gerando revolta 
e violência. Este artigo traz reflexões iniciais sobre estas questões, a serem desenvolvidas durante pesquisa realizada no 
Mestrado Acadêmico em Geografia da Universidade Vale do Acaraú, que trará como objeto a construção de territórios da 
violência no município de Sobral-CE, comparando especificamente dois bairros próximos, o Renato Parente e o Terrenos 
Novos, que mesmo separados por cerca de 3 km, trazem diferenças profundas em sua ocupação e consequente 
territorialização. 

Palavras-chave: Violência urbana; Sobral; Território; Produção do espaço; Mercado imobiliário. 

1. INTRODUÇÃO

Nos dias atuais, a sensação de insegurança aumenta exponencialmente. Relatos 

cotidianos de casos de violência já não fazem parte apenas dos noticiários das grandes cidades, mas 

tem se tornado cada vez mais presentes na pauta jornalística das cidades médias, como é o caso de 

1 Graduado em História – Lic. Plena pela Universidade Estadual do Ceará e em Comunicação Social – Jornalismo pela 
Universidade Federal do Ceará. Especialista em Docência do Ensino Superior pela Universidade Norte do Paraná – Unopar 
e Mestrando Acadêmico em Geografia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. 
jerfsonlins@gmail.com  
2 Possui graduação em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1997), mestrado em História pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2000) e doutorado em História pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (2006). Tem experiência na área de História, com ênfase em História Social, atuando principalmente nos seguintes 
temas: Brasil, experiências sociais, memória, cultura, historia oral e reestruturação produtiva. Professora do Curso de 
História e do Mestrado Acadêmico em Geografia da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA. 
telmabessa@hotmail.com  
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Sobral-CE. Contudo, especificamente em Sobral, ao ouvir-se o noticiário policial chega-se à conclusão 

de que os crimes violentos estão concentrados em áreas mais carentes de serviços públicos e onde a 

população, eminentemente de baixa renda, tem menor poder aquisitivo e, consequentemente, menos 

acesso ao consumo de bens e serviços. 

Bairros como Alto do Cristo,+ Alto da Brasília e Terrenos Novos possuem uma imagem de 

perigosos, perceptível nos discursos dos radialistas e da população em geral, enquanto bairros 

“elitizados”, de maior interesse especulativo e de maior ação dos agentes imobiliários, são referidos e 

entraram no imaginário como relativamente seguros. 

Deste modo, este artigo faz parte de uma pesquisa inicial do curso de mestrado em 

geografia da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA e apresenta como objetivo constatar se 

dados concretos reforçam ou refutam o imaginário criado sobre a sensação de (in)segurança dos 

bairros sobralenses e se a ação dos agentes imobiliários contribui para a efetivação desta imagem, 

levando-se em conta sua atuação no direcionamento de instalação de equipamentos do Estado e 

desenvolvimento de ações do poder público em determinadas áreas de interesse especulativo. 

Ao mesmo tempo vê-se a constituição de uma cultura de intolerância, preconceitos e 

exclusão social com relação às populações que residem nos bairros chamados “violentos” e a mídia 

produz o espetáculo das tragédias veiculadas ao vivo frente às ocorrências cotidianas nestes bairros. 

A metodologia da pesquisa envolve documentos escritos, como dados da Secretaria de 

Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), processos penais referentes a crimes de 

homicídio e lesão corporal, notícias veiculadas na imprensa local e narrativas orais de moradores dos 

bairros escolhidos para se verificar a pluralidade de opiniões em diferentes regiões do município com 

questões relacionadas à sensação em relação à segurança dos bairros e, após a tabulação, estes 

dados serão confrontados com a quantidade de crimes registrados pela SSPDS, especialmente os 

crimes de morte, que diferentemente de crimes de roubos e furtos e demais de menor gravidade, são 

obrigatoriamente registrados. 

Desse modo, esta pesquisa tem uma abordagem qualitativa descritiva em razão da 

natureza do problema, que é descrever o ambiente e os sujeitos em análise. Conforme nos ensina Gil 

(2010), a pesquisa de cunho descritivo tem como objetivo a descrição das características de 

determinada população, além de ter como finalidade identificar possíveis relações entre variáveis. 

A escolha de dois bairros de Sobral como objeto de estudo deu-se basicamente por 

fatores de proximidade e perfis. O considerável crescimento imobiliário do Renato Parente o alçou a 

objeto de pesquisa para várias dissertações desenvolvidas no programa de Mestrado em Geografia da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú. Considerado um bairro seguro e habitado por pessoas de 

poder aquisitivo mais elevado, segundo Lima e Holanda (2014), é um dos pontos mais aquecidos do 
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mercado imobiliário sobralense. Enquanto isso, a poucos quilômetros (cerca de 3 km), o bairro Dr. José 

Euclides Ferreira Gomes (Terrenos Novos) assume um caráter diferente, aparecendo, segundo leituras 

prévias, constantemente no noticiário policial. 

Ambos podem ser considerados bairros relativamente novos, com menos de 30 anos de 

existência, mas com ocupação realizada de forma distinta. Além disso, alguns equipamentos públicos 

de destaque foram recentemente instalados na região de ambos (nova sede do Departamento Estadual 

de Trânsito – Detran-CE e o Hospital Regional Norte), o que pode ser levado em consideração durante 

a pesquisa. 

Já a delimitação temporal entre os anos de 2010 e 2015 se deve ao fato de que neste 

período foi registrado grande aquecimento imobiliário no Renato Parente e foi o recorte temporal no 

qual foram instalados os equipamentos públicos anteriormente mencionados. 

Imagem 1 – Localização dos bairros Renato Parente e Terrenos Novos 

Fonte: Google Maps 

Imagem 2 – Distância entre os bairros Renato Parente e Terrenos Novos 

Fonte: Google Maps 
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Apesar da pesquisa ainda encontrar-se em seus momentos iniciais, algumas reflexões 

podem ser antecipadas e deixadas em aberto para desenvolvimento futuro. Dentre estas reflexões, 

vale considerar que o bairro Renato Parente, apesar de ter uma população com perfil bastante 

diferente do bairro Terrenos Novos, com nível de escolaridade e renda maior, não dispõe de 

equipamentos públicos próprios, como posto de saúde, praças, posto policial ou mesmo serviços 

básicos, como saneamento. Além disso, o bairro sofre com constantes cortes de fornecimento de água 

e energia elétrica e conta com poucos pontos comerciais. 

Desse modo, como será visto a seguir, a questão do vácuo de poder deixado pelo Estado, 

especificamente no caso deste bairro, ainda não foi catalizador dos crimes violentos, como ocorre no 

bairro Terrenos Novos. Mas pode-se perceber que, diferente do segundo, onde há grande população 

de jovens, considerada mais vulnerável à violência (FREITAS, 2012), o Renato Parente tem uma 

população de perfil socioeconômico bem específico, na maioria casais adultos com filhos pequenos e 

de classe média alta, muitos dos quais oriundos de outras regiões que migraram para Sobral para 

ocupar postos de trabalho que necessitam de mão-de-obra com maior qualificação e formação 

específica. 

Contudo, ainda há um longo caminho a ser trilhado em relação a estas reflexões, que bem 

sucedidas poderão contribuir com a discussão sobre o tema da violência urbana, suas causas e 

efeitos, tão caras à geografia nas últimas décadas, tornando-se relevante por apresentar um recorte 

territorial bastante específico: bairros localizados em uma cidade média do interior nordestino que, além 

de tudo, passou e ainda colhe frutos de um auspicioso período de desenvolvimento econômico, graças 

à instalação de diversas indústrias, e educacional, com a criação de diversas instituições de educação 

superior, abrindo novas oportunidades para a população da região, tornando-se polo migratório e, 

assim como outras cidades que passaram pela mesma situação, veem em contrapartida o aumento da 

violência. 

2. CONHECENDO OS ESPAÇOS E TERRITÓRIOS

A cidade de Sobral é composta por 37 bairros, de acordo com a Prefeitura Municipal de 

Sobral: Alto da Brasília, Alto do Cristo, Parque Alvorada (Campo dos Velhos), Centro, Cohab I, Cohab 

II, Cohab III, Colina da Boa Vista, Residencial Nova Caiçara, Coração de Jesus, Distrito Industrial, Dom 

José I (Alto Novo), Dom José II (Sumaré), Dom Expedito (Feitosa), Domingos Olímpio, Dr. José 

Euclides Ferreira Gomes (Terrenos Novos), Expectativa, Jatobá, Jerônimo de Medeiros Prado, Junco, 

Mucambinho, Novo Recanto, Padre Ibiapina, Padre Palhano, Paraíso das Flores, Parque Santo 
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Antonio, Parque Silvana I, Parque Silvana II, Pedrinhas, Pedro Mendes Carneiro, Recanto I, Recanto II, 

Renato Parente, Sinhá Sabóia, Tamarindo, Várzea Grande e a Vila União3. 

Imagem 3 – Localização de Sobral no Estado do Ceará 

Fonte: Google Maps 

Imagem 4 – Limites de Sobral-CE 

Fonte: Google Maps 

Considerada uma cidade de médio porte, Sobral apresenta problemas compartilhados por 

suas semelhantes. O crescimento populacional originado tanto do êxodo rural quanto da grande massa 

de trabalhadores qualificados vindos de outros municípios, especialmente das capitais próximas, 

devido o surgimento de novas oportunidades criadas pela instalação de grandes indústrias e 

instituições de educação superior nas últimas décadas, trouxeram consigo progressos em diversas 

áreas, mas também tornaram mais visíveis gargalos ainda não solucionados, como a carência de 

serviços de saúde, transporte e, especificamente, a violência.  

A nova dinâmica de ocupação do solo destas cidades médias, como Sobral, foi 

transformada pelos interesses e ação de agentes ligados ao desenvolvimento do capital imobiliário e 

industrial, como nos afirmam Lima e Holanda (2010, p. 49):  

3  De acordo com dados recolhidos junto à Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Sobral. 
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Estes agentes, responsáveis direta ou indiretamente no processo de remodelação e 
reorganização dos espaços urbanos, conforme Corrêa (2002), são elencados em cinco 
categorias: os proprietários dos meios de produção, os proprietários fundiários, os 
promotores imobiliários, o Estado e os grupos sociais excluídos. O reconhecimento destes se 
faz de suma importância no processo de compreensão da organização espacial urbana. 
(LIMA; HOLANDA, 2010, p. 49). 

 De acordo com Lima e Holanda (Op. Cit., p. 50), são as ações destes agentes que 

“costuram” o espaço urbano através de seus fixos e fluxos. “Segregam o espaço, via equipamentos 

modernos e seletivos, dos quais passam a consumir e apropriarem-se os indivíduos mais bem dotados 

de condições financeiras e status social”. 

Essa ação dos agentes imobiliários, que amplia os valores dos terrenos urbanos, limitando 

o acesso a estas áreas a categorias de maior poder aquisitivo, acaba criando um lado negativo

bastante problemático: a segregação da população mais carente a espaços com as piores condições 

infraestruturais, “reproduzindo um conjunto de condições sub-humanas, que conseguem transmitir uma 

composição de imagens negativas, marcadas também pelas altas taxas de homicídios e violências, 

doenças e submoradias” (LIMA; HOLANDA, Op. Cit., p. 53). 

Como nos lembra Lefebvre (1999, p. 49), “A cidade (...) concentra não só a população, 

mas os instrumentos de produção, o capital, as necessidades, os prazeres”. Ora, a fórmula é simples: 

primeiro tem-se um maior fluxo de pessoas que acabam por concentrar-se nas áreas urbanas, que são 

caracterizadas exatamente pela maior concentração de realização de prazeres pelo consumo. A isso, 

soma-se o fato de que nestes locais não se oferece uma inserção da maior parte destas pessoas 

nestes processos de consumo. Nesta realidade, conforme destaca Willian Ribeiro da Silva (in 

SPOSITO; WHITACKER, 2013, p. 76):  

Temos o aumento da seletividade, da diferenciação, da segregação, do crescimento dos 
empecilhos para a convivência entre pessoas de camadas sociais distintas, da formação dos 
condomínios e loteamentos fechados, da criação dos guetos de convivência etc. 

  O resultado esperado seria o que pode ser visualizado atualmente nestes grandes 

centros: a violência.  De acordo com dados do DataSUS (portal que centraliza dados disponibilizados 

abertamente na internet tornando-os acessíveis mundialmente, com o objetivo de facilitar pesquisas), a 

quantidade de homicídios tem crescido dramaticamente em Sobral. Se em 1999 foram cometidos 33 

assassinatos, em 2013 este número chegou a 1034. Deste modo, Sobral chegou a 52,11 óbitos / 100 

mil habitantes, extrapolando em mais de cinco vezes o número considerado aceitável pela Organização 

das Nações Unidas (ONU), que é de 10 assassinatos por 100 mil habitantes. 

4 DeepASK. “Taxa de homicídios: Veja número de assassinatos por cidade do Brasil - SOBRAL, CE”. 
Disponível em <http://www.deepask.com/goes?page=sobral/CE-Confira-a-taxa-de-homicidios-no-seumunicipio>. Acesso em 
8 de novembro de 2015. 
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A escalada da violência tem preocupado as autoridades, tanto que em 2015 o Governo do 

Estado implantou em Sobral equipes do RAIO (Ronda de Ação Intensiva e Ostensiva), considerado um 

grupo de elite da força policial local, além de estender o suporte da Coordenadoria Integrada de 

Operações Aéreas (CIOPAER) para a região Norte5.  

Contudo, apesar de atualmente a imprensa local utilizar-se bastante da frase “a violência 

em Sobral está sem controle”, não é de hoje que a população sobralense visualiza determinadas áreas 

do município como violentas e outras como tranquilas.  

Há certo consenso nas falas dos habitantes de Sobral de que bairros como Alto do Cristo, 

Alto da Brasília, Sumaré e Dr. José Euclides Ferreira Gomes (Terrenos Novos) são violentos. Mas se 

esse consenso, essa sensação de insegurança, surgiu devido aos relatos de violência, tanto orais 

quanto midiatizados, será que permanece dessa forma? E em caso afirmativo, como se dá o processo 

de reafirmação deste consenso? 

Uma das afirmativas mais presentes nas falas produzidas na sociedade é de que 

populações de áreas mais carentes estão mais suscetíveis à violência, o que acaba gerando 

preconceito e uma visão simplista. Isso é reforçado pelos discursos reproduzidos socialmente e 

amplificados pelos “formadores de opinião”, especialmente a mídia. Contudo, deve-se ter cuidado com 

este tipo de generalização. Como explicam Borges e Nascimento (Et al, 2016, p. 10): 

[...] é necessário evitar equívocos e preconceitos, como a criminalização da pobreza e dos 
diversos grupos sociais que habitam os espaços de desigualdades sócio espaciais, em que o 
papel desempenhado pelo estado se faz insuficiente. Não é um objetivo dizer que tal parcela 
da sociedade é mais violenta do que as que residem os espaços “nobres” da cidade. Pelo 
contrário, entende-se que estão mais expostas as “violências iniciais”, como a pobreza e a 
miséria. 

Ainda sobre este cuidado, Vera Telles (apud FREITAS Et. al.) alerta que: 

Esse é um terreno minado, carregado de pressuposições  e  lugares-comuns  que 
estabelecem  a  equação  fácil  e  rápida  entre  pobreza,  desemprego,  exclusão, 
criminalidade  e  morte  violenta,  equação  que  alimenta  a  obsessão  securitária  que, 
também  ela,  compõe  o  cenário  urbano  atual,  da  mesma  forma  como  alimenta  os 
dispositivos  gestionários  que  mobilizam  representantes  políticos,  operadores sociais, 
voluntários, agentes comunitários e também a pesquisa acadêmica (TELLES apud FREITAS 
Et. al., 2012, p. 03). 

A construção midiática da imagem de determinadas áreas da cidade pode ser verificada 

mesmo através dos títulos de algumas notícias, que normalmente destacam que a violência é comum a 

determinadas áreas e a outras, não. Como afirma Fausto Neto (1999, p. 18), “as mídias transformam-

5 Portal G1. “Policiais do Raio e Ciopaer passam a atuar na região Norte do Ceará”. 25 out. 2015. Disponível em: 
< http://g1.globo.com/ceara/noticia/2015/10/policiais-do-raio-e-ciopaer-passam-atuar-na-regiao-norte-doceara.html>. Acesso 
em 8 de novembro de 2015. 
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se em lugares de passagem daquilo que a sociedade produz discursivamente”, atuando na reprodução 

e amplificação de impressões que a própria sociedade cria, atribuindo-lhes caráter de verdade. 

Assim, é comum observar-se, quando crimes são realizados em bairros já socialmente 

reconhecidos como violentos, notícias com títulos como “Sobral: Mais um homicídio a bala no bairro 

Terrenos Novos nesta sexta”6, “Sobral-CE / Mais um homicídio é registrado no bairro Terrenos Novos”7, 

“Sobral – Mais um crime a bala nos Terrenos Novos em Sobral(CE)”8. 

Teoricamente, a espetacularização da violência, promovida pelos formadores de opinião, 

que destacam os crimes ocorridos em áreas segregadas pelo poder público, muitas vezes recorrendo a 

uma linguagem com características que remetem claramente ao sensacionalismo9 associada, por outro 

lado, a um marketing positivo poderoso de bairros de interesse do mercado imobiliário, alavanca os 

negócios, levando indivíduos com maior poder aquisitivo a procurar essas “áreas seguras” e de 

“qualidade de vida”.  

Enquanto criam-se verdadeiros oásis de segurança, surgem “territórios de violência”, 

segregados e marginalizados, impondo-se aos moradores condições precárias e atribuindo-lhes uma 

identidade negativa. 

 É possível aferir que nestes espaços segregados há ausência de serviços públicos e 

equipamentos para uma qualidade de vida das populações que aí residem. Na falta desta dimensão da 

vida social, econômica e estrutural, cultural e política, desenvolveu-se um ‘território da criminalidade’. 

Como afirmam Borges e Nascimento (Et. al., 2016, p. 2-3): 

6 Roberto Lira Notícias. “Sobral: Mais um homicídio a bala no bairro Terrenos Novos nesta sexta”. 13 dez 2013. Disponível 

em: <http://www.robertoliranoticia.net/2013/12/sobral-mais-um-homicidio-bala-no-bairro.html>. Acesso 
em 07 de janeiro de 2017. 
7 Portal Pedro Guimarães. “Sobral-CE / Mais um homicídio é registrado no bairro Terrenos Novos”. 11 nov. 2013. Disponível 
em: <http://portalpedroguimaraes.com.br/sobral-ce-mais-um-homicidio-e-registrado-no-bairro-terrenos-novos/>. Acesso em 
07 de janeiro de 2017. 
8 Sobral Agora. “Sobral – Mais um crime a bala nos Terrenos Novos em Sobral(CE)”. 17 jun. 2013. Disponível em: 
<http://sobralagora.com.br/2013/06/sobral-mais-um-crime-a-bala-nos-terrenos-novos-em-sobralce>. Acesso em 07 de 
janeiro de 2017. 
9 Conforme explica Rosa Nívea Pedroso (apud ANGRIMANI, 1995. p. 15): “Intensificação, exagero, e heterogeneidade 
gráfica; ambivalência linguístico-semântica, que produz o efeito de informar através da não identificação imediata da 
mensagem; valorização da emoção em detrimento da informação; exploração do extraordinário e do vulgar, de forma 
espetacular e desproporcional; adequação discursiva ao status semiótico das classes subalternas; destaque de elementos 
insignificantes, ambíguos, supérfluos ou sugestivos; subtração de elementos importantes e acréscimo ou invenção de 
palavras ou fatos; valorização de conteúdos ou temáticas isoladas, com pouca possibilidade de desdobramento nas edições 
subsequentes e sem contextualização político-econômico-social-cultural; discursividade  repetitiva, fechada ou centrada em 
si mesma, ambígua, motivada, autoritária, despolitizadora, fragmentária, unidirecional, vertical, ambivalente, dissimulada, 
indefinida, substitutiva, deslizante, avaliativa; exposição do oculto, mas próximo; produção discursiva sempre trágica, 
erótica, violenta, ridícula, insólita, grotesca ou fantástica; especificidade discursiva de jornal empresarial capitalista, 
pertencente ao segmento popular da grande empresa industrial-urbana, em busca de consolidação econômica ao mercado 
jornalístico; escamoteamento da questão do popular, apesar do pretenso engajamento com universo social marginal; 
gramática discursiva fundamentada no desnivelamento sócio-econômico e sociocultural entre as classes hegemônicas e 
subalternas.” 
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De maneira inicial é necessário entender, a relação entre o território e a violência. [...] a 
ineficiência de políticas públicas, contribuem para a territorialização de agentes ligados ao 
crime, pois conforme Raffestin (1993) não existe vazio de poder. Desse modo, onde o 
Estado se faz insuficiente, outros agentes passam a se territorializar, estabelecendo relações 
de poder para controlar a população e realizar suas atividades ilícitas. É nesse sentido que a 
categoria território se faz fundamental, pois nos permite compreender as diversas 
territorialidades de poder. 

Seguindo esta linha de raciocínio, vale destacar a relação território e criminalidade. 

Inicialmente é importante compreender nesta análise o que se entende por território. Como assinalam 

Borges e Nascimento (Et. al., 2016, p. 3): 

Na concepção de Raffestin (1993) O território se forma a partir do espaço, é o resultado de 
uma ação conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) (grifo do 
autor). Para o autor o espaço é entendido como matéria-prima, o espaço seria então, a 
realidade material que preexiste há qualquer ação, ou seja, destituído de intencionalidades e 
de qualquer relação que implique em domínio. Segundo Raffestin (1993), qualquer 
representação no espaço já é uma apropriação, que revela a imagem desejada/planejada de 
um território. O espaço é sempre anterior e maior que o território. O espaço é a matéria, o 
território seria mais metafísico. 

Ou como afirma Tiago Teixeira (2010, p. 03), o território seria formado pelas relações de 

poder que se dão em um recorte do espaço, através de uma troca constante de energia e informação, 

“isto é, por meio do trabalho, trabalho relacionado a qualquer energia empregado com um determinado 

conhecimento, em todos os níveis de relações”. 

Ou segundo Haesbaert (2014), o território seria a constituição do espaço a partir das 

relações sociais, com atuação e protagonismo de atores e sujeitos sociais com seus interesses. Estes 

sujeitos, segundo Haesbaert, fariam a distinção dos territórios. Para o autor, o conceito de território tem 

distinção entre território como categoria de analise, como categoria da prática e como categoria 

normativa- distinção esta que se dá, sobretudo, a partir dos distintos sujeitos que estão envolvidos na 

questão. 

Desse modo, segundo diversos autores utilizados neste primeiro momento da pesquisa, 

os “territórios da violência” são constituídos a partir das relações dos diversos atores sociais, que 

atuam em determinada porção do espaço, apropriando-se dele e modelando suas bases de acordo 

com seus interesses. No caso dos criminosos, ocupar o vácuo de poder deixado pelo Estado, 

estabelecendo novas regras de convivência à margem das leis estatais, de forma a garantir a 

prevalência das condições necessárias para manterem seu domínio através de atos de violência. 

No caso dos territórios da violência e de segurança, focados nesta pesquisa, há ainda a 

atuação dos agentes imobiliários, que no interesse de especular valores de imóveis auxiliam nesta 

criação de imaginários, dos formadores de opinião, representados pela imprensa local, profissionais da 
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área de segurança privada além, é claro, da própria população, que absorve estes estereótipos e ajuda 

a perpetuá-los. 

3. AS NARRATIVAS: PLURALIDADE E DIVERGÊNCIA

Como mencionado anteriormente, a pesquisa dará destaque aos depoimentos colhidos 

com determinados personagens inseridos nessa realidade caracterizada pela territorialização da 

violência e pela especulação imobiliária. 

Mas cabe assinalar que a opção em trabalhar com cruzamento de fontes orais e escritas é 

uma abordagem que implica pensar os pesquisadores dentro de suas práticas, considerando suas 

trajetórias, bagagens culturais, relações sociais etc. Tal perspectiva considera a pluralidade, as 

diferenças entre pessoas, pois é importante, como afirma (FENELON, 1983): 

[...] produzir uma história que será sempre política, porque inserida no seu tempo e 
comprometida com ele [...] na esperança de estarmos, de alguma maneira com nosso 
trabalho ajudando a construir o futuro, numa perspectiva transformadora. 

A perspectiva é construir uma história que não se limita a narrar os eventos, mas enfatiza 

seus significados, com isso, cada página dessa história contém a palavra, o sentimento, a decepção, 

as alegrias, as divergências, enfim, as narrativas dos interlocutores que são explicitadas por eles 

mesmos e que contam “as verdadeiras raízes da vida” (HOGGART, 1973). 

Dessa forma, esta pesquisa não tem como objetivo primordial elencar uma série de dados 

e, a partir apenas deles traçar um panorama das construções mentais acerca do fenômeno da violência 

urbana, mas sim confrontar estes dados com as falas da população local. Evidentemente que é 

necessário recortar a realidade para que a pesquisa possa se tornar realizável, e por isso, as 

entrevistas serão centradas em um público relevante devido seu papel junto às comunidades locais: os 

pequenos empresários, proprietários de pequenos comércios de bairro (mercearias). 

A escolha se deu por seu papel agregador, pois seus estabelecimentos tornam-se 

referência nos bairros, muitas vezes desempenhando papel de ponto de encontro em determinadas 

comunidades, além da vulnerabilidade à violência a qual estão expostos, de acordo com verificação 

prévia de notícias relacionadas à crimes praticados na região. Além destes, há os corretores de imóveis 

que atuam nos bairros, para verificar como constroem seus discursos sobre a situação de segurança 

no município e se tem a consciência de que sua atuação ajuda a sedimentar estes sentimentos de 

(in)segurança, que por sua vez afetam os valores praticados no mercado imobiliário. 

O material obtido a partir da realização de entrevistas será submetido à metodologia da 

Análise de Discurso, através da qual serão verificados elementos importantes para o estabelecimento 
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de discursos sobre a segurança nos bairros em estudo, como a polifonia, que nas palavras de Brandão 

(1996, p. 91), refere-se “à qualidade de todo discurso estar tecido pelo discurso do outro, de toda fala 

estar atravessada pela fala do outro”.    

Nesse sentido, a possibilidade de dialogar, ouvir os interlocutores implica considerar 

também que lugar eles ocupam na realidade social. Para melhor compreensão, é necessário não 

desvincular a fala em si, de seu narrador, como afirma KHOURY, 

As fontes orais são únicas e significativas por causa de seu enredo, do caminho no qual os 
materiais da história são organizados pelos narradores para contá-la. Cada narrador dá uma 
interpretação da realidade e situa nela a si mesmo e aos outros e é nesse sentido que as 
fontes orais se tornam significativas para nós. 

É através das entrevistas, que os atores sociais falam de si mesmos, de suas experiências 

no trabalho, falam de suas famílias, os pensamentos sobre o futuro, o mundo hoje. Pois, colocam-se 

frente ao fato de serem entrevistados; usam uma chave que abre infinitas lembranças, acontecimentos, 

memórias que evidentemente, é a história vivida por eles, em um determinado tempo e espaço. 

Conversar e refletir com estes agentes, sem dúvida, amplia a percepção sobre nossas 

próprias trajetórias acadêmicas, pois se deve levar em conta que realizar uma entrevista é uma 

experiência com dimensão interpessoal que transforma a ambos os sujeitos (o narrador e o 

pesquisador) e viver este momento com atenção e paixão significa viver uma experiência de 

aprendizagem. 

Sabemos que as falas e problemáticas sociais são consideradas por nós, para analisar, 

estudar e, de certa forma, entender a realidade social ontem e hoje. Neste sentido, vale também 

compreender o que vem a ser ‘territórios da violência’ a partir das experiências de pessoas que lidam 

com essa problemática e deixam registradas suas percepções, análises e ações propositivas no 

tocante ao cotidiano e como enfrentam estas situações. 

 Aventuramo-nos aos desafios da construção do conhecimento a partir das experiências 

dos sujeitos sociais e seus respectivos processos constituintes. Nessa esteira de pensamento, importa 

beber dos ensinamentos e reflexões de estudiosos que marcaram a historiografia contemporânea, 

como Edward P. Thompson, Erick Hobsbawm, Alessandro Portelli, em diálogo com as demais ciências 

humanas. Estes pesquisadores sempre estiveram atentos aos “becos sem saídas” ou “causas perdidas 

e os próprios perdedores” e são fontes inesgotáveis de inspiração, conhecimento e compromisso 

social. 

Pensando no protagonismo de sujeitos sociais, assumimos uma perspectiva da 

pluralidade, da narrativa do sujeito como documento histórico. Este viés interpretativo reconhece que 

existem múltiplas visões, que há uma pluralidade de memórias e de sujeitos. Estes têm experiências 
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sociais vividas e compartilhadas, que acontecem num ambiente social, num contexto mais amplo, 

possuem narrativas únicas que têm dimensão social.  

Hoje, é necessário ainda, incentivar e ouvir as narrativas destes sujeitos sociais. Ouvir é 

um desafio na atualidade marcada pela rapidez e “falta de tempo”, que não permite o “parar e escutar o 

outro”. Um dos caminhos para isso é a insistência na realização de entrevistas e, de forma simultânea, 

trabalhos que incentivam a recriação de falas, de espaços públicos de debates e expressão dessas 

narrativas. Pensando numa metodologia de pesquisa que não se encerra nela própria, que é também 

uma opção política, vale pensar no que afirmam pesquisadores como (PORTELLI, 2002, p. 45) 

assinalando que a história oral no inicio do século XXI é precisamente um método para contestar, para 

dizer não a uma ideologia hegemônica/individualista, incentivando a participação popular nos 

acontecimentos históricos. 

Dialogar sobre estes temas tem um significado especial, pois compreendemos que as 

narrativas dos sujeitos sociais podem ser uma forma de afirmação de direitos e de valorização. Sugere 

assim a importância das falas na afirmação de si próprios e, de certa maneira, uma possibilidade de 

repensar a si, o outro e o mundo. Vale considerar que as falas, a partir de publicizadas, são 

reveladoras e contribuem para novas compreensões da história. Apropriamo-nos da narrativa oral 

levando em conta suas peculiaridades, como um enredo, onde as interpretações são construídas pelos 

sujeitos, como bem assinala KHOURY (2004, p. 80): 

Como um gênero específico de discurso, impregnado de interrupções, digressões, 
repetições, correções, constituindo-se mais como um processo do que como um texto 
acabado, põe em evidência o movimento da palavra, da memória e da consciência, 
demandando um tratamento específico, que também pode ser proveitoso no sentido de 
ampliar e modificar a noção de fato histórico e, por esse caminho, contribuir para a 
incorporação de outros sujeitos à história. 

Nesta dimensão, pesquisadores que desenvolvem a metodologia de trabalho com historia 

oral sabem que esta contribui enormemente para a democratização do saber, pois as memórias plurais 

não pertencem a nenhum iluminado, nem tão pouco a instituições autorizadas e representativas dos 

homens e mulheres. Além dos estudiosos, vale destacar os interessados nesta maneira de abordar a 

história, na compreensão de que estamos todos inseridos dentro da “grandiosa teia, plural, dinâmica e 

heterogênea”. Tudo isso temperado com as emoções, as memórias ressignificadas. Não esqueçamos 

que este método de trabalho é democrático e abarca inclusive as subjetividades do pesquisador e 

narrador. 

301

http://srccc.com.br/


4. CONSIDERAÇÕES

As leituras iniciais sobre o tema desta pesquisa reforçam a ideia de que o método 

escolhido, alicerçado na união entre dados documentais a relatos de personagens envolvidos na 

realidade estudada, podem contribuir para o pensamento geográfico acerca da questão da violência 

urbana. A interdisciplinaridade, que torna menos rígidas as fronteiras entre as ciências, no caso 

específico desta pesquisa, as ciências humanas, é uma aliada fundamental para que se possa traçar 

um panorama mais fiel dos fenômenos humanos estudados em suas diferentes vertentes. 

Mais do que desenhar as fronteiras de territórios da violência ou narrar a história de como 

eles foram construídos, esta pesquisa se propõe a refletir sobre como estas construções espaciais, 

históricas e mentais afetam a vida das pessoas. O principal objetivo é sim verificar se e como as 

pessoas que constroem, reconstroem e são construídas e reconstruídas por suas realidades refletem 

sobre seu papel social. 

Mais do que uma pintura onde a comunidade é apenas parte da paisagem, os territórios 

são constituídos e constituem as pessoas em um ato contínuo onde os discursos produzidos por elas 

ajudam a entender a relação dialógica entre o homem e o espaço que ele modifica, seja através de sua 

força de trabalho, seja através de construções mentais, seja através da imposição por meio do poder, 

da força e da violência. 
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TURISMO, EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE: APONTAMENTOS TEÓRICO-
METODOLÓGICOS PARA O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TURISMO 

SUSTENTÁVEL NA CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA-BA 
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RESUMO 
O turismo é, hoje, objeto de estudo de diferentes áreas do conhecimento. No campo educacional, sabe-se que as 
publicações sobre turismo geralmente são direcionadas à educação em turismo no âmbito do Ensino Superior, sem levar as 
discussões para o contexto da Educação Básica. Ainda que muito restrita a literatura específica sobre educação e turismo, 
a relação entre ambas as áreas é muito próxima, dada a natureza interdisciplinar que as envolve. Considerando a 
necessidade de as escolas diversificarem seus currículos com temáticas locais e emergentes, em regiões e cidades 
turísticas ou com potencial turístico é preciso reconhecer as potencialidades pedagógicas que há no turismo como fonte de 
aprendizagens e oportunidades de construção de saberes. Nesta perspectiva, partindo do princípio de cidade como espaço 
educativo e da necessidade de ações e políticas que direcionem o planejamento e a gestão do turismo para a promoção de 
sua sustentabilidade como exercício de cidadania, este trabalho tem como objetivo principal tecer reflexões acerca da tríade 
“turismo, educação e meio ambiente”, apresentando apontamentos teórico-metodológicos voltados ao planejamento e 
gestão do turismo sustentável, tendo como cenário de pesquisa Bom Jesus da Lapa-BA, onde o turismo religioso se 
apresenta como característica peculiar em relação às demais cidades baianas. 

PALAVRAS-CHAVE: Turismo. Educação. Meio ambiente

1. INTRODUÇÃO

Vinculado a uma pesquisa em desenvolvimento no Programa de Mestrado em Ciências 

Ambientais da Universidade Federal do Oeste da Bahia, este trabalho tem como objetivo tecer 

reflexões acerca da tríade “turismo, educação e meio ambiente”, partindo do princípio de cidade como 

espaço educativo e da necessidade de (re) pensar ações e políticas que direcionem o planejamento e 

a gestão do turismo para a promoção de sua sustentabilidade como exercício de cidadania. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) sugere às escolas 

incorporarem em seus currículos temáticas locais e emergentes. Portanto, em regiões e cidades 

turísticas ou com potencial turístico é preciso reconhecer a necessidade de as escolas diversificarem 

seus currículos considerando as potencialidades pedagógicas que há no turismo como fonte de 

aprendizagens e oportunidades de construção de saberes. Deste modo, a abordagem do turismo, se 

inserido nos tempos e espaços escolares através da inter/trans/pluri/disciplinaridade curricular, pode 
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atuar como disseminador de cultura e conhecimentos, contribuindo para a formação de cidadãos 

responsáveis e protetores de seus patrimônios históricos, culturais e naturais, além de bons anfitriões 

de turistas (FONSECA FILHO, 2007).  

Assim, este trabalho está organizado da seguinte forma: inicialmente, após breve 

contextualização sobre Bom Jesus da Lapa, serão apresentados alguns entendimentos teóricos acerca 

do turismo; na sequência, será discutido a relação entre turismo-meio ambiente e o desafio da 

sustentabilidade; para, finalmente, problematizar a tríade turismo-educação-meio ambiente a partir de 

reflexões sobre o turismo religioso de Bom Jesus da Lapa. 

2. BOM JESUS DA LAPA-BA, A “CAPITAL BAIANA DA FÉ”

Formada por 27 municípios, que estão agrupados em quatro microrregiões (Barra, Bom Jesus 

da Lapa, Juazeiro e Paulo Afonso), a Mesorregião do Vale São-Franciscano da Bahia constitui-se em 

uma das sete mesorregiões do estado da Bahia. A Microrregião de Bom Jesus da Lapa, por sua vez, 

congrega seis municípios: Bom Jesus da Lapa, Carinhanha, Feira da Mata, Paratinga, Serra do 

Ramalho e Sítio do Mato. Este estudo1 terá como lócus de investigação Bom Jesus da Lapa, por 

possuir uma característica bastante peculiar em relação às demais cidades baianas: o turismo religioso, 

que a realça como um dos maiores cenários de misticismo e fé cristã no Brasil (OLIVEIRA, 2011). 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (BRASIL, 2016), Bom 

Jesus da Lapa possui uma área total de 4.115, 524 km2 e uma população estimada em 69.526 

habitantes, sendo o 30º maior município da Bahia. Fundada em 1923 pelo Decreto Nº 1.682, de 31 de 

agosto de 1923, possui 93 anos de emancipação política e está situada a 796 km de Salvador, na 

região centro-oeste da Bahia (zona de transição cerrado-caatinga), no contexto da Zona Fisiográfica do 

Médio São Francisco ou Mesorregião do Vale São-Franciscano (SEGURA, 1937; ALVES, 2014; IBGE, 

2016). De acordo com o IBGE (BRASIL, 2016), a agricultura, a pesca, o comércio, a pecuária e o 

turismo constituem-se nas principais atividades econômicas do município, que tem como lema “A 

Capital Baiana da Fé e da Fruta: quem chega a estas paisagens jamais a esquece”. Em relação às 

demais cidades baianas, Bom Jesus da Lapa – que é destino de crentes católicos de várias partes do 

Brasil há mais de três séculos – tem o turismo religioso como distintivo simbólico. Segundo alguns 

pesquisadores, como Castro (2008, p. 34), a sacralização do morro e das grutas de Bom Jesus da 

Lapa atrai anualmente milhares de pessoas para a cidade, dinamizando “o fluxo de romeiros e 

[produzindo] formas no entorno sacral com funções ligadas ao comércio e aos serviços relacionados 

aos espaços devocionais”. Considerado um “Santuário Religioso” de pura devoção, sendo composto 

1 Este artigo apresenta uma discussão teórica acerca da relação turismo-educação-meio ambiente, haja vista 
que a pesquisa, como mencionado, ainda está em desenvolvimento e com previsão de término para dezembro de 2016. 
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por mais de 15 grutas sagradas, o Morro da Lapa – inserido no perímetro urbano, à margem direita do 

rio São Francisco –, possui aproximadamente 1.000 metros de extensão, 93 metros de altura e 400 

metros de largura (ALVES, 2014). Assim, durante mais de 300 anos, o Morro da Lapa, nas palavras de 

Oliveira (2008), ao se tornar espaço de visitação e devoção, pode ser entendido como pura definição 

de “santuário” (do latim Santum Santorum = santos dos santos), configurando-se, portanto, como 

templo, local sagrado para as cerimônias religiosas, local de religiosidade, centro de peregrinação e 

romaria. Anualmente, principalmente nos meses de julho, agosto e setembro, o Santuário do Bom 

Jesus atrai milhares de visitantes (romeiros, devotos, turistas, expectadores) para a considerada 

terceira maior romaria do Brasil. Nesse período ocorrem na cidade três grandes manifestações 

religiosas: a Romaria da Terra e das Águas, a Festa do Bom Jesus e a Festa de Nossa Senhora da 

Soledade (KOCIK, 1988; BARBOSA, 1996; STEIL, 1996).  

3. TURISMO: ALGUMAS CONCEPÇÕES

O turismo, segundo Boyer (2003), até meados do século XX, era privilégio de uma minoria, a 

elite. Hoje, constitui-se cada vez mais como: i) “fenômeno a sobressair na economia” nacional e 

internacional, movimentando alto volume de capital (MONTORO, 2003, p. 15); ii) “uma das atividades 

mais promissoras para o terceiro milênio” (VETTORATO, 2000, p. 201); iii) fenômeno social que 

“abrange o mundo inteiro [...], a partir do processo de globalização das economias e da cultura” 

(BARRETTO, 2000, p. 18); iv) produto da evolução sociocultural, um tipo específico de consumo 

(Boyer, 2003).  De acordo com Barreto (2000, p. 18), se antes, como diz Boyer (2003), turismo 

era regalia da elite, hoje atinge “todas as camadas e grupos sociais” e pode se apresentar sob diversas 

formas. É, portanto, um fenômeno complexo, mutável, com várias definições, “sendo difícil apreendê-lo, 

em sua totalidade, por meio de uma única perspectiva teórica ou mesmo de uma única ciência” 

(BANDUCCI e BARRETO, 2001, p. 23).  

Ao adotar como referência o território (origem ou destino) e a condição do turista, cujas viagens 

podem ocorrer para, de ou dentro de um determinado país (ou local), a Organização Mundial do 

Turismo (OMT, 2000) estabelece três modalidades básicas de turismo, objetivando facilitar a coleta e 

análise de dados estatísticos pertinentes ao setor de turismo. São elas: 

i) Turismo receptivo, que diz respeito ao turismo de não residentes dentro do território de

referência (destino), ou seja, ocorre quando não residentes chegam para visitar um

determinado país (do ponto de vista desse destino);
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ii) Turismo emissivo, por sua vez, refere-se às viagens realizadas pelos residentes de um

país a outro país (do ponto de vista do país de origem), ou seja, trata-se do turismo

realizado para fora das fronteiras nacionais; e

iii) Turismo doméstico, que compreende os residentes de um determinado país (ou local)

em viajam dentro dos seus limites territoriais (dentro do próprio país).

Diante do exposto, é importante lembrar que essas três categorias de turismo podem ser 

originadas a partir da combinação das formas básicas de turismo apresentadas pela Organização 

Mundial do Turismo, a saber:  

i) Turismo doméstico + turismo receptivo = turismo interno, que corresponde às

deslocações dos residentes de um país em viagem dentro do próprio país apenas;

ii) Turismo doméstico + turismo emissivo = turismo nacional, que diz respeito ao

movimento dos residentes de um determinado país; e

iii) Turismo receptivo + turismo emissivo = turismo internacional, que refere-se às

deslocações que atravessam a fronteira do país de origem (OMT e ONU, 1991).

O quadro a seguir apresenta algumas definições sobre turismo, sob a ótica da Organização 

Mundial do Turismo e do Instituto Brasileiro de Turismo: 

Quadro 01 – definições de turismo e turista segundo a OMT e EMBRATUR 

Organização Mundial 
do Turismo (1998) 

[...] compreende as atividades que realizam as pessoas durante suas 

viagens e estadas em lugares distintos ao de seu entorno habitual, por um 

período de tempo inferior a um ano, com fins de lazer, por negócio e por 

outros motivos. (p. 44) 

Instituto Brasileiro do 
Turismo  
(2000) 

[...] atividade econômica representada pelo conjunto de transações – 

compra e venda de serviços turísticos – efetuadas entre agentes 

econômicos do turismo. É gerado pelo deslocamento voluntário de pessoas 

para fora dos limites da área ou região em que tem residência fixa, por 

qualquer motivo, excetuando-se os de exercer alguma atividade remunerada 

no local. (p. 29) 

Instituto Brasileiro do 
Turismo 
(2000) 

[o termo turista diz respeito àquele] que se desloca para fora do seu local de 

residência permanente, por mais de 24 horas, realizando pernoite, por 

motivo outro que não o de fixar residência ou exercer atividade remunerada, 

realizando gastos de qualquer espécie com renda auferida fora do local 

visitado. (p. 29) 

Fonte: OMT (1998) e Embratur (2000). 
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Sob forte influência da Organização Mundial do Turismo, a Lei Federal nº 11.771, de 17 de 

setembro de 2008, que institui a Política Nacional de Turismo, assim define turismo no Art. 2º: 

“atividades realizadas por pessoas físicas durante viagens e estadas em lugares diferentes do seu 

entorno habitual, por um período inferior a 1 (um) ano, com finalidade de lazer, negócios ou outras”. 

Ademais, a Lei nº 12.933, de 09 de janeiro de 2014, que institui a Política Estadual de Turismo e o 

Sistema Estadual de Turismo para o Estado da Bahia, apresenta no Art. 3º, parágrafo I, a seguinte 

definição de turismo: 

[...] atividade econômica decorrente de viagens e respectivas permanências das 
pessoas em lugares distintos dos que vivem, por período de tempo inferior a 01 (um) 
ano consecutivo e superior a 24 (vinte e quatro) horas, com a finalidade de lazer, 
negócios, cultura, religião, entretenimento e outros.   

Assim sendo, o quadro abaixo apresenta alguns conceitos relacionados ao turismo, com base 

no que diz a Organização Mundial do Turismo: 

Quadro 02 – Definições dos conceitos de viajante, visitante, turista e excursionista 

CONCEITO DEFINIÇÃO 

Viajante Qualquer pessoa numa viagem entre dois ou mais países ou duas ou mais 

localidades dentro do seu país de residência habitual. 

Visitante Toda a pessoa que viaja para outro local fora do seu ambiente habitual por menos 

de 12 meses e cujo principal motivo de viagem é outro que não o exercício de uma 

atividade remunerada no país visitado. 

Turista Todo o visitante que fica pelo menos uma noite no local visitado. 

Excursionista Todo o visitante que não pernoita no local visitado. 

Fonte: XAVIER et al (2007) Apud MCINTOSH e GOELDNER (1990). 

A preocupação central da Organização Mundial do Turismo, para Pakman (2014, p. 19), “não é 

a de apresentar definições conceituais – certamente deixadas para teóricos e acadêmicos – mas a de 

elaborar definições normativas aplicáveis para a obtenção de dados estatísticos que deem conta da 

incidência do fenômeno do turismo nos diversos países e no mundo em geral”. Nesta perspectiva, 

Boyer (2003), ao tecer reflexões sobre a extensão do turismo a novas categorias, sinaliza que até 

meados do século XX os termos “turismo” e “turista” não eram adjetivados. Porém, hoje o turismo pode 

apresentar-se sob diversas formas: turismo de massa, turismo rural, ecoturismo, turismo sustentável, 

turismo religioso (como é o caso de Bom Jesus da Lapa), dentre outras categorias. 

A essa altura da discussão, vale enfatizar dois conceitos importantes ao estudar o turismo em 

Bom Jesus da Lapa: turismo religioso e romaria.  
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De acordo com Christoffoli, Pereira e Silva (2012, p. 601), os estudos sobre turismo religioso no 

Brasil são recentes, “visto que o que hoje [é] designado de „turismo religioso‟ somente nas últimas três 

décadas vem sendo estudado numa perspectiva que não seja unicamente religiosa”, se tornando, 

portanto, objeto de estudo de pesquisadores do Turismo ou de áreas como a Sociologia, a 

Antropologia e a Geografia, dentre outras. 

Para Santos (2006, p. 293), o turismo religioso pode ser entendido como “toda e qualquer 

deslocação (voluntária, temporária e não remunerada) religiosamente motivada, combinada com 

motivações de outro tipo que tem por destino um lugar religioso (de âmbito local, regional, nacional e 

internacional), mas que não é, em si mesma, uma prática religiosa”. Importante ressaltar que o turismo 

religioso pode abarcar tanto o sujeito com interesses estritamente religiosos quanto aquele que busca 

tão somente uma experiência turística em um espaço/lugar de devoção religiosa.  

A romaria, por sua vez, segundo Oliveira (2008, p. 10), “não tem data específica para os 

diversos e milhares de crentes. Ela pode acontecer a qualquer dia, a qualquer momento. O que é 

específico é a data da festa do santuário ou do padroeiro”. Nas culturas de todos os tempos, constitui-

se uma prática comum a “busca por lugares [...] em que se possa entrar em contato com o sagrado” e a 

peregrinação, neste sentido, “se caracteriza por ser uma viagem, uma caminhada, uma prova física do 

espaço” (ROSA e CORTEZ, 2013, p. 3), como é o caso de Bom Jesus da Lapa.  

Destarte, segundo Oliveira (2011, p. 247), “usa-se o termo “romaria”, para identificar o 

deslocamento de pessoas (populares) para o lugar sagrado em reverência ao santo”. Para ela,    

[...] a experiência religiosa é uma forma de entender o homem com capacidade de 
produzir símbolos, sendo, portanto, produtor de cultura, crenças e ideias coletivas. 
Cultura e religião são fenômenos que se correspondem, pois não só têm raízes na 
natureza social de produzir sentido e estabelecer relações sociais, como também 
abrem espaço de diálogo entre indivíduo e sociedade. (OLIVEIRA, 2011, p. 255) 

As peregrinações, no Brasil, “relacionam-se directamente a festas religiosas locais e são 

comumente designadas por “romarias”, embora ultrapassem em muitos lugares a dimensão de 

festividade local” (CORDEIRO, 2008, p. 3). Sob essa ótica, para Corrêa e Rosendahl (2000), o espaço 

sagrado, caracterizado pela manifestação do divino, é um campo de forças e valores, onde a mediação 

homem-divindade se dá mediante símbolos, mitos e ritos. Neste sentido, o espaço vivido pode ser 

entendido como um campo de representações simbólicas e, assim, dentre a pluralidade de símbolos 

existentes “estão aqueles ligados à religiosidade do homem que singularizam o espaço, transformando-

o em um espaço sagrado” (OLIVEIRA, 2012, p. 144). 

À luz do exposto, Steil (2003, p. 252), ao estudar a romaria de Bom Jesus da Lapa como 

discurso metassocial, salienta que, operando a partir de lógicas opostas, ela comporta duas formas de 

sociabilidade: i) communitas, segundo a qual a sociedade seria expressa pela busca do ideal fraterno 
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da comunhão, “onde a romaria surge como um espaço simbólico que ab-roga as regras sociais, as 

hierarquias e os constrangimentos morais [enfatizando] o caráter festivo, lúdico e transgressivo da 

peregrinação”, que incorpora como dimensões do culto “o divertimento, o sexo, o comércio, a dança, a 

diversidade religiosa”; e ii)  societas, marcada pelo olhar distanciado e de estranhamento, segundo a 

qual a regra básica de funcionamento da sociedade estaria na distinção, onde a sociabilidade do 

cotidiano e a vida moderna se organizam “a partir da divisão social do trabalho e de múltiplos status 

sociais que estabelecem regras rígidas de comportamentos e hierarquias”. 

4. TURISMO E MEIO AMBIENTE: O DESAFIO DA SUSTENTABILIDADE

Machado e Alves (2014), citando Euhofa et al. (2001), ao abordar a relação de 

interdependência entre turismo e meio ambiente, afirma que este vem sofrendo constantes 

transformações, por razões naturais e antrópicas, onde o turismo se situa como possível causante de 

impactos socioambientais. Por meio ambiente, a Lei nº 6938/81, que dispõe sobre a Política Nacional 

do Meio Ambiente, traz as seguintes definições: “patrimônio público a ser necessariamente assegurado 

e protegido, tendo em vista o uso coletivo” (Art. 2º); “conjunto de condições, leis, influências e 

interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 

formas” (Art. 3º). Assim sendo, neste trabalho, a definição adotada para meio ambiente é ampla e 

extrapola as concepções simplistas e fragmentadas que o reduz ao verde/à natureza, sendo, pois, 

entendido aqui como “conjunto de elementos do meio humano, histórico e cultural, físico e moral, 

geográfico e técnico, susceptíveis de afetar o movimento turístico ou de serem afetados por este” 

(DIAS, 2003, p. 54). Segundo Coriolano, Leitão e Vasconcelos (2009, p. 29), 

Ao mesmo tempo que a atividade turística simboliza o uso e a apropriação (muitas 
vezes inadequada) de ambientes naturais e culturais, transfigurando-os em espaços 
de lazer e consumo, concentração de riquezas, especulação, segregação de 
espaços, degradação de ambientes, destruição de expressões culturais, exploração 
de trabalhadores, também simboliza o empreendedorismo, a conquista, a descoberta 
e sonho de muitas pessoas. (CORIOLANO, LEITÃO e VASCONCELOS, 2009, p. 29) 

De acordo com o Programa de Regionalização do Turismo, divulgado pelo Ministério do 

Turismo, pela Secretaria Nacional de Políticas de Turismo e pelo Departamento de Estruturação, 

Articulação e Ordenamento Turístico (BRASIL, 2007, p. 20), as relações entre turismo e 

sustentabilidade devem ser abordadas a partir dos seguintes princípios, que “mantêm uma forte 

relação entre si e precisam ser planejados conjuntamente”: i) sustentabilidade ambiental; ii) 

sustentabilidade sociocultural; iii) sustentabilidade econômica; e iv) sustentabilidade político-

institucional. 

Quadro 03 – Princípios básicos da sustentabilidade 
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Sustentabilidade 

ambiental 

Assegura a compatibilidade do desenvolvimento com a manutenção dos 

processos ecológicos essenciais à diversidade dos recursos. 

Sustentabilidade 

sociocultural 

Assegura que o desenvolvimento aumente o controle das pessoas sobre suas 

vidas, preserve a cultura e os valores morais da população e fortaleça a 

identidade da comunidade [visando] uma civilização mais igualitária, ou seja, 

com mais equidade na distribuição de renda e de bens, de modo a reduzir o 

abismo entre os padrões de vida dos ricos e dos pobres. 

Sustentabilidade 

econômica 

Assegura que o desenvolvimento seja economicamente eficaz, garanta a 

equidade na distribuição dos benefícios advindos desse desenvolvimento e 

gere os recursos de modo que possam suportar as necessidades das gerações 

futuras. 

Sustentabilidade 

político-

institucional 

Assegura a solidez e continuidade das parcerias e compromissos estabelecidos 

entre os diversos agentes e agências governamentais dos três níveis de 

governo e nas três esferas de poder, além daqueles atores situados no âmbito 

da sociedade civil. 

Fonte: Programa de Regionalização do Turismo/Ministério do Turismo (BRASIL, 2007, p. 20). 

A esse respeito, Montoro (2003) problematiza: 

Dentro de uma visão mais contemporânea, é necessário que o crescimento 
econômico e o desenvolvimento sócio-cultural e ambiental integrem o planejamento 
da atividade turística. O turismo sustentável [...] envolve a conservação do local 
turístico e do meio ambiente natural e cultural com garantia de melhores condições 
de vida à população. (MONTORO, 2003, p. 18) 

Em consonância com a Lei Federal nº 11.771/2008, a Política de Turismo do Estado da Bahia 

(Lei nº 12.933, de 09 de janeiro de 2014) explicita em seu Art. 2º que “tem por objetivo implementar 

mecanismos destinados ao planejamento, desenvolvimento, fiscalização e estímulo ao setor turístico, 

bem como disciplinar a prestação de serviços turísticos”. No Art. 4º, a referida Lei apresenta, no item 

IV, um de seus princípios orientadores, o da sustentabilidade, entendida como “inclusão social, 

eficiência econômica, conservação e valorização da diversidade cultural, proteção e conservação do 

meio ambiente, visando conferir melhor qualidade de vida às populações dos destinos turísticos”. 

Além da Lei Federal nº 11.771/2008 e da Lei Estadual nº 12.933/2014, faz-se oportuno 

mencionar o Decreto Nº 10.497, de 19 de outubro de 2007, que aprova o Regimento da Secretaria de 

Turismo – SETUR/Bahia, criada pela Lei nº 10.549, de 28 de dezembro de 2006, tendo “por finalidade 

planejar, coordenar e executar políticas de promoção e fomento ao turismo”, conforme explicita o Art. 

1º. De acordo com o referido Decreto, em seu Art. 7º, à Superintendência de Serviços Turísticos 

312



Anais do III Seminário Regional Comércio, Consumo e Cultura nas Cidades. ISSN: 2318-048X. http://srccc.com.br. 

compete, dentre outros atribuições: “promover e apoiar ações de educação para o turismo e dos 

agentes das comunidades locais”, “realizar e acompanhar ações de sensibilização e conscientização 

turística junto às comunidades das localidades de interesse turístico do Estado”, “desenvolver ações de 

educação para o turismo, junto às comunidades locais”.  

Diante do exposto, pensar a tríade “turismo-educação-meio ambiente” implica pensar na 

complexidade que a envolve: turismo e impactos socioambientais, planejamento e gestão do turismo, 

educação para a ecocidadania.  

O turismo sustentável, portanto, implica em planejamento, para evitar impactos 

socioambientais e culturais negativos. Como exemplo de impactos socioambientais e culturais 

negativos provocados ou intensificados pela prática do turismo religioso, podemos citar os estudos de 

Shinde (2012) sobre a política, planejamento e gestão do turismo religioso em locais de peregrinação 

na Índia. Nesta pesquisa, Shinde (2012) aborda a prática do turismo religioso em Vrindavan, uma 

cidade de peregrinação (norte da Índia) que possui cerca de 5 mil templos (a maioria dedicados à 

deusa Krishna) e que recebe anualmente 170 milhões de visitas (a peregrinação iniciou-se no século 

XV e continua até hoje). Porém, a carência de um planejamento turístico trouxe impactos 

socioambientais, tais como: infraestrutura não manteve o ritmo do crescimento; abastecimento de água 

limitado; colapso do sistema de esgoto; problemas relacionados à gestão dos resíduos sólidos; 

desmatamento e poluição do rio Yamuna; má gestão do tráfego e manutenção da higiene pública; 

poluição sonora; dentre outros. É interessante observar que, embora haja especificidades nas práticas 

turísticas que ocorrem na Índia, existem pontos comuns com outras cidades e municípios turísticos. 

Neste contexto, que relação pode-se estabelecer entre o turismo religioso que ocorre na Índia com o 

turismo religioso de Bom Jesus da Lapa? A esse respeito, o próprio Shinde (2012) reconhece que os 

problemas socioambientais gerados pela carência de políticas, planejamento e gestão não se aplicam 

somente às experiências da Índia, podendo, se estender, pois, para outras realidades com 

experiências turísticas. No caso de Bom Jesus da Lapa, os reflexos de seu turismo podem ser 

complexos: sistema de esgoto deficiente e excessiva produção de lixo, má gestão do tráfego e 

manutenção da higiene pública, além da poluição sonora e poluição do rio São Francisco, dentre 

outros, principalmente nos meses de julho, agosto e setembro, período que a cidade recebe um 

número expressivo de visitantes (SILVA e SOUZA, 2013).  

Portanto, segundo Maciel e Philomena (2000, p. 199), é preciso atentar-se para o turismo e as 

questões inerentes ao contexto sociocultural e ambiental, não somente econômico, “promovendo 

condições de exigir um turismo que vise preservar ao máximo a população local e o ambiente [para 

evitar] interferências exógenas e impactos sociais, culturais e ambientais provocados pelo turismo”, o 

que implica, obviamente, em planejamento, administração pública e implantação de projetos turísticos 
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que estejam dentro de uma visão sustentável. 

Assim como Vettorato (2000), que entende o turismo como agente promotor da (re) 

organização do espaço, o modelo acelerado de desenvolvimento do setor turístico, para Montoro 

(2003, p. 16), “desprovido de participação social, modifica culturas locais – que contatam pessoas 

portadoras de outros hábitos – acabam transformando as relações tradicionais”. Ainda de acordo com o 

autor supracitado, tal concepção de desenvolvimento do turismo transforma, consequentemente, 

“costumes por aculturação e endoculturação, geram novas necessidades de consumo, aceleram as 

diferenças entre visitantes e predadores de serviços, causando influências e impactos nos modus 

vivendi” (idem, p. 16).  

5. TURISMO, EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE: UM DIÁLOGO POSSÍVEL E

NECESSÁRIO 

Dada sua complexidade, a construção do conhecimento turístico, de acordo com Fonseca Filho 

(2007, p. 06), ainda está num processo inicial de sua formação, com múltiplas facetas e (in) 

compreensões, sendo, portanto, “construído dentro das diferentes áreas de estudo e correntes de 

pensamento”. Para Azevedo (1997), a relação entre turismo e educação é muito próxima, em função 

da natureza interdisciplinar existente em ambas as áreas: 

i) Existe uma correlação entre espaço, cultura e educação que pode ser entendida como

possibilidade de valorização do patrimônio histórico-cultural e inclusão social; o

turismo, neste sentido, configura-se como elemento (re) produtor de espaço e,

conforme ressaltam Natividade e Cândido (2000), o espaço turístico, ao ser vivido por

diferentes grupos, sofre mutações ao longo do tempo de acordo com os sentidos e

usos que as diferentes pessoas lhe atribuem, uma vez que, na condição de

modeladores de lugares, interferimos na moldagem e remoldagem das relações

espaço-tempo com nosso modo de interpretar o mundo e se relacionar com ele, na

medida em que modelamo-nos simultaneamente (neste contexto, portanto, o Turismo

pode se aderir à Educação – seja em sua dimensão formal, não-formal e informal –,

visando, dentre outros objetivos, o desenvolvimento sustentável de projetos turísticos e

construção da ecocidadania);

ii) A necessidade da Educação Ambiental – seja em espaços formais, não-formais e

informais de educação – para a promoção da valorização e preservação do meio

ambiente natural e sociocultural, com vistas à gestão e planejamento do turismo

sustentável, possibilita-nos perceber a importância de entendermos a relação turismo-
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educação sob a ótica da interdisciplinaridade, concebendo a pedagogia da cidade e a 

ecopedagogia, por exemplo, como possibilidades para a compreensão dos reflexos do 

turismo nos problemas socioambientais e proposição de estratégias e planos de ação 

voltados para a construção de valores democrático-participativos, ressignificação da 

cidadania, multiplicação de redes educativas e culturais (BRARDA & RIOS, 2004);  

iii) Ainda há, no turismo, um processo essencialmente pedagógico, podendo ser

considerado uma fonte de aprendizagens e oportunidade de construção de saberes,

atuando no campo da educação como disseminador de cultura e conhecimento; daí a

relevância, por exemplo, da educação turística para os municípios turísticos ou com

potencial turístico, por meio da “abordagem do turismo pela educação escolar em

tempos de transversalidade curricular e a possibilidade de trabalhar tal temática no

ensino” (FONSECA FILHO, 2007, p. 19), como forma de oportunizar aos educandos:

entender as questões histórico-político-sociais do seu lugar (o que torna extremamente

importante para a construção de sua identidade, reconhecimento e valorização da

própria cultura, de sua história), bem como compreender os sentidos e significados do

turismo no contexto em que vivem (seus aspectos positivos e negativos, para que

possam refletir acerca das possibilidades de intervenções nessa realidade), ampliando,

desta forma, seu universo cultural e percepção de mundo.

Segundo Freire (1996), a educação é uma forma de intervenção no mundo e, como sabemos, 

é através da interação com o mundo que construímos, desconstruímos e reconstruímos nossas 

identidades, nossa forma de ser-estar-agir no mundo. Portanto, estabelecer diálogo entre turismo e 

educação como conceitos interdisciplinares pode ser entendido como possível caminho para o 

planejamento de atividades turísticas sustentáveis que viabilizem o envolvimento de profissionais de 

diferentes áreas e a participação escolar-comunitária no planejamento de programas de sensibilização 

e desenvolvimento do turismo responsável e ético: aquele que seja sustentável do ponto de vista 

ambiental, produtivo do ponto de vista econômico e justo do ponto de vista social (MONTORO, 2003). 

Neste sentido, segundo Dias (2003), faz-se necessário que a educação seja vinculada à 

legislação, às políticas públicas, às medidas de controle e às decisões adotadas para a relação com o 

meio ambiente humano, entendendo o turismo sob diferentes e complementares pontos de vistas. 

Indubitavelmente, em escala municipal, regional, estadual, nacional e mundial, o turismo gera emprego 

e renda, mas sabemos que as explicações de caráter essencialmente econômico “para compreender a 

transcendência do turismo são, evidentemente, insuficientes, ainda que significativas, porque não 

contemplam e tampouco consideram a diversidade de dimensões do fenômeno” (MOLINA e 
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RODRIGUES, 2001, p. 09), sendo, portanto, reducionistas e limitadas frente à complexidade que 

envolve o turismo.   

Sob a ótica de cidade como projeto e espaço educativo, Gadotti (2006, p. 139), ao propor 

reflexões sobre o que é educar para a cidadania, defende uma pedagogia da cidade, “para nos ensinar 

a olhar, a descobrir a cidade, para poder aprender com ela, dela, aprender a conviver com ela” e, 

assim, “participarmos da sua construção e da sua reconstrução permanente”. Assim se posiciona o 

autor:  

Todos os habitantes da cidade têm o direito de refletir e participar na criação de 
programas educativos e culturais e a dispor dos instrumentos necessários que lhes 
permitam descobrir um projeto educativo, na estrutura e na gestão da sua cidade, 
nos valores que esta fomenta, na qualidade de vida que oferece, nas festas que 
organiza, nas campanhas que prepara, no interesse que manifesta por eles e na 
forma de os escutar. (GADOTTI, 2006, p. 134-135) 

Na mesma linha de pensamento de Arroyo (1997), que considera a dinâmica urbana como um 

todo educativa, uma vez que o processo educativo, em seu sentido amplo, não se limita aos espaços 

escolares, para Neta (2010, p. 213) “a cidade é investida de uma orientação pedagógica expressa em 

seu modus vivendi, nos cenários, nas ritualizações e nas instituições e, a educabilidade é uma 

constante dessa orientação”.  

À luz do exposto, como relacionar turismo, educação e meio ambiente no contexto de Bom 

Jesus da Lapa, partindo do princípio de cidade como espaço educativo?  

Diante da complexidade que envolve o turismo – especificamente o turismo religioso e a 

romaria de Bom Jesus da Lapa –, como já discutido, e partindo do princípio de cidade como espaço 

educativo, entende tratar-se de um grande desafio a gestão sustentável do turismo. 

A LDBEN (BRASIL, 1996) reconhece que a educação, conforme elucida o Art. 1º, “abrange os 

processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais”. Educar para a sustentabilidade, portanto, constitui-se num dos maiores 

desafios do século XXI, em escala planetária. A esse respeito, Maciel e Philomena (2000) relacionam 

Educação Ambiental (EA) e planejamento do turismo, dentro da ótica da ecopedagogia, como 

possibilidade para o ressignificar de práticas socioeducativas interdisciplinares, enfatizando que a EA, 

no contexto escolar, precisa ser repensada 

[...] para o desenvolvimento turístico, visando viabilizar o conhecimento do ambiente 
e da história local, fomentar situações que desencadeiem nos alunos o processo de 
conscientização, auto-estima e valorização do ambiente, bem como ressaltar o 
sentido crítico e participativo. [fazendo-os perceber] a importância do meio em que 
vivem, participando, criando, descobrindo e redescobrindo o fazer. (MACIEL e 
PHILOMENA, 2000, p. 199) 
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Como possível reflexão acerca dessa questão, faz-se oportuno tecer algumas reflexões sobre 

o conceito de cidade como espaço educativo. A cidade, segundo Gómez-Granell e Vila (2003, p. 18),

“é, em si mesma, um agente educativo e assim foi inventada pelas diferentes civilizações. Um lugar 

onde as pessoas se reúnem para conviver, para aprender, para participar da vida social e política e 

para exercer seus direitos de cidadãos”. A esse respeito, fazem-se oportunas as reflexões de Araújo 

(2011) sobre o sentido da cidade como espaço público de educação e de afirmação da cidadania, ou 

seja, a cidade vista como território do consenso e não de exclusão, como território de garantia formal 

de direitos e exigência de cidadania: 

A cidade como espaço público de educação e de afirmação da cidadania não pode 
prescindir da ideia de que todos os espaços da cidade (ruas, praças, parques, 
clubes, postos de saúde, centros de assistência, escola, órgãos do governo, etc.) são 
espaços potencializadores de educação, seja como atuam o princípio da cidadania e 
do direito em suas práticas, seja como dão visibilidade às necessidades, interesses, 
razões e opiniões dos diferentes sujeitos. É preciso construir novas matrizes culturais 
de gestão que estimulem o projeto de “cidade educadora”, cujos diferentes espaços 
sociais se movem na construção incessante da justiça social. (ARAÚJO, 2011, p. 
142) 

Portanto, (re) pensar a cidade e sua construção como um espaço permanente de educação 

exige, dentre outros fatores, reconhecer que cada sujeito (seja habitante ou visitante) é produtor de 

história/cultura e que os diferentes arranjos espaciais e temporais são caracterizados pelas 

desigualdades sociais. Ainda segundo Araújo (2011, p. 147), uma cidade educadora é aquela “que se 

percebe criadora de serviços tendo em vista o bem comum, a construção de um espaço cuja natureza 

humana é volvida pela cultura da paz, da cidadania e da justiça social”, o que implica “pensar a cidade 

e a educação como espaços socioculturais em que os direitos se colocam no cotidiano”.   

Portanto, “repensar a relação entre a educação e as cidades, entre a escola e o território” 

constitui-se em possível caminho para a participação coletiva e formação da cidadania (GÓMEZ-

GRANELL e VILA, 2003, p. 38). Nesta perspectiva, a compreensão da cidade “destaca sua relação 

com a formação de cidadãos e busca explicitar projetos de formação de cidadania orientados por 

princípios democráticos, abertos para a diversidade, para o usufruto coletivo dos espaços urbanos, 

para a vida coletiva” (CAVALCANTI, 2008, p. 8). 

Como discutido anteriormente, as práticas de peregrinação, de acordo com Rosendahl (2008), 

ainda que temporariamente, fazem do romeiro um agente modelador de espaço e que, portanto, afeta 

a interação homem-ambiente e a organização espacial, como complementam Jackson e Hudman 

(1990). No contexto de Bom Jesus da Lapa, embora a concentração de pessoas seja maior nos meses 

de julho, agosto e setembro, durante todo o ano a cidade recebe visitantes, muitos dos quais utilizam o 

leito do rio São Francisco para acampamento, transformando suas margens e vegetação local em 

depósitos de lixo, orgânico e inorgânico, além de dejetos humanos e de animais.  
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Além da sobrecarga nos serviços públicos, nos períodos de romaria Bom Jesus da Lapa 

enfrenta uma série de demandas relacionadas à problemáticas de natureza socioambiental geradas 

pela prática do turismo (infraestrutura urbana, produção de lixo, higiene pública, tráfego intenso, 

sistema de esgoto, abastecimento de água, poluição estética e sonora, poluição do rio São Francisco, 

aumento da violência urbana e roubos, aumento do tráfico de drogas, proliferação de doenças, evasão 

escolar, dentre outros).  A Lei nº 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 

assegura no item X, referente ao Art. 2º, que a EA deve aplicar-se “a todos os níveis do ensino, 

inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio 

ambiente”. Sob forte influência do referido documento, a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que 

dispõe sobre a Educação Ambiental, ao instituir a Política Nacional de Educação Ambiental, sinaliza, 

no Art. 2º, que a EA “é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar 

presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter 

formal e não-formal”. Assim define: 

Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e 
a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum 
do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. (BRASIL, 1999, 
Art. 1º) 

Nesta perspectiva, a Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, traz reflexões importantes acerca da EA, 

evidenciando que o atributo „ambiental‟ não é empregado para especificar um tipo de educação: “se 

constitui em elemento estruturante que demarca um campo político de valores e práticas, mobilizando 

atores sociais comprometidos com a prática político-pedagógica transformadora e emancipatória capaz 

de promover a ética e a cidadania ambiental” (BRASIL, 2012, p. 01).  

Diante do atual contexto – caracterizado pelas constantes mudanças sociais, econômicas, 

políticas, tecnológicas, socioambientais –, apesar de a escola ser entendida como lugar privilegiado 

para a realização da EA, sabemos que em todos os espaços de educação, sejam eles formais, não 

formais e informais, a EA precisa ser efetivada, haja vista que a “educação direcionada para a 

libertação da exclusão, da violência simbólica, da seleção que o mundo atual impõe se faz necessário 

em prol da construção do sujeito crítico-reflexivo” (GOMES, 2014, p. 434). É preciso, portanto, entender 

que EA vai além dos conteúdos pedagógicos e extrapola as paredes da sala de aula e os muros da 

escola, abrangendo as comunidades de seu entorno, ou seja, o contexto em que está inserida.  

Nesta direção, Cuba (2010), citando Chalita (2002), reconhece ser a educação a “mais 

poderosa de todas as ferramentas de intervenção no mundo para a construção de novos conceitos e 

consequente mudança de hábitos” (Chalita, 2002, Apud Cuba, 2010, p. 27). Neste sentido, a EA, nas 
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palavras do autor, “caracteriza-se por adotar a gestão ambiental como princípio educativo do currículo 

e por centrar-se na ideia da participação dos indivíduos na gestão dos seus respectivos lugares [...] 

para que as pessoas adotem uma nova postura com relação ao seu próprio lugar (CUBA, 2010, p. 29). 

Ainda é muito restrita a literatura específica sobre educação e turismo. Geralmente, as 

publicações sobre o tema são direcionadas à educação em turismo no âmbito do Ensino Superior, sem 

levar as discussões para o contexto da Educação Básica. A esse respeito, Fonseca Filho (2007, p. 31), 

ao questionar sobre como pensar e elaborar uma epistemologia do ensino do turismo, sugere que, em 

regiões turísticas ou com potencial turístico, a educação em turismo seja inserida também na Educação 

Básica, assumindo, neste contexto, o papel de difundir conhecimentos e formar “cidadãos responsáveis 

e protetores de seus patrimônios culturais (patrimônios históricos, culturais, intangíveis e naturais), 

além de bons anfitriões de visitantes e turistas”.  

Portanto, no contexto de uma cidade turística como Bom Jesus da Lapa, tanto as escolas como 

espaços não-formais e informais de educação precisam considerar a EA crítica, dentro dos 

pressupostos da ecopedagogia, como possibilidades de reflexão-ação direcionadas às questões 

socioambientais, partindo da realidade cultural, social, econômica e política, (CARVALHO, 2008), para 

a promoção de valores pautados no desenvolvimento sustentável (REBOUÇAS, 2012).  

No processo de turisficação dos lugares, de acordo com Machado (2014, p. 226), cabe ao 

poder público, para além da normatização/regulação da proteção do meio ambiente, “fortalecer as 

políticas de planejamento, estruturação, controle do espaço, bem como, estimular ações que visem à 

apropriação local por meio da própria cultura, história e identidade da comunidade”. Dentre essas 

tomadas de decisão, ações socioeducativas, pensadas para além das instituições de ensino, podem 

vislumbrar-se como possível alternativa, integrada à política de planejamento e gestão das práticas 

turísticas.  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, intencionou-se abordar a respeito da tríade turismo-educação-meio ambiente, 

enfatizando a necessidade do planejamento e da gestão do turismo para a promoção de sua 

sustentabilidade como exercício de cidadania.   

Como dito, os estudos sobre turismo religioso no Brasil são recentes. Em Bom Jesus da Lapa 

existem algumas pesquisas realizadas com foco no turismo religioso; porém, há carência de estudos 

sobre os impactos socioambientais gerados ou intensificados por ele. Sobre a relação turismo, 

educação e meio ambiente não existem trabalhos realizados no âmbito de Bom Jesus da Lapa. Assim, 
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diante dos apontamentos teóricos apresentados ao longo deste trabalho, para o planejamento e gestão 

do turismo religioso de Bom Jesus da Lapa visando sua sustentabilidade, sugere-se: 

i) Que a gestão pública dialogue com a comunidade local, oportunizando sua

participação, pois sociedade e poder público precisam debater sobre a questão

coletivamente;

ii) Que sejam elaborados estudos e diagnósticos sobre o turismo, atentando para os

impactos socioambientais gerados ou intensificados pelas práticas turísticas;

iii) Que, a partir desses estudos e diagnósticos, sejam elaborados planos de ação e um

projeto turístico que assegure sua sustentabilidade;

iv) Que parcerias com diferentes profissionais e áreas sejam efetivadas;

v) Que o turismo, entendido como temática local, seja incorporado nos currículos

escolares – independentemente do nível, etapa e modalidade de ensino –, buscando

formar cidadãos responsáveis e protetores de seus patrimônios históricos, culturais e

naturais, além de bons anfitriões de turistas, como propõe Fonseca Filho (2007); e

vi) Que a Educação Ambiental seja desenvolvida nas escolas e fora delas, em instituições

públicas e particulares, visando a sensibilização comunitária sobre a valorização do

patrimônio histórico-cultural-ambiental de Bom Jesus da Lapa; dentre outros.
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 UMA LEITURA DA CENTRALIDADE NO USO DO ESPAÇO PÚBLICO: O 
PROCESSO DE APROPRIAÇÃO DO PARQUE DA CRIANÇA (CAMPINA 

GRANDE-PB) 

Maria Jackeline Feitosa Carvalho 1

Giovana Tavares Lopes 2

RESUMO 

O presente artigo resulta de pesquisa de Iniciação Científica (PIBIC/UEPB 2014 -2015), desenvolvida 

no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Urbano – GEUR/UEPB e discute a relação do espaço 

público com as novas formas de lazer, de modo a entender as vivências presentes na cidade contemporânea. 

Para tanto, analisaremos os usos e apropriações presentes no Parque da Criança (Campina Grande-PB), visto o 

destaque dado a este Parque como dimensão de lazer em Campina Grande. Localizado no Bairro do Catolé, a 

construção do Parque da Criança, em conjunto com outros equipamentos públicos e privados, atua como 

elemento importante de uma nova centralidade que consigo vincula o Parque à revalorização simbólica e 

econômica do Bairro. Assim   torna-se relevante pensar o espaço público através da constituição de novos usos, 

modos de vida e formas de lazer que juntos transformam as noções de espaço, tempo e vivências. Portanto, 

discutiremos o cotidiano e as formas de uso situados no Parque da Criança, ao proporcionar localmente o lazer 

como consumo e, também, de valorização do Bairro onde se localiza. 

Palavras Chave: Centralidade, Espaço Público, Parque. 

 INTRODUÇÃO 

O presente artigo resulta de pesquisa de Iniciação Científica (PIBIC/UEPB 2014 -2015), desenvolvida 

no Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Urbano–GEUR/UEPB, e toma por enfoque a discussão da 

centralidade, aqui analisada pela relação com as novas formas de lazer na contempo raneidade, de modo a 

entender as vivências do espaço público urbano. Tomaremos por destaque a apropriação do Parque da 

Criança (Campina Grande-PB), pois, o uso deste parque se destaca como dimensão de criação de uma nova 
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centralidade que tem o lazer e o consumo do lugar por bases; visto que, o Parque da Criança redimensiona o 

Bairro onde se localiza. 

Figura 1: Parque da Criança 
Fonte: Pesquisa PIBIC (2014-2015). 

Cabe situar que o processo de revalorização do Bairro do Catolé se conjuga à construção do 

Parque da Criança que, em conjunto com outros equipamentos públicos e privados (a exemplo da 

construção do Luiza Motta e do Shopping Center) atuou para constituir o Catolé como importante 

centralidade.  

A importância do estudo do espaço público torna-se relevante por articular a constituição de 

novas centralidades, haja vista que os modos de vida e formas de lazer, têm contemporaneamente 

transformado as noções de espaço, tempo e vivências. Assim, discutiremos o cotidiano e as formas de 

lazer presentes no Parque da Criança, a partir das percepções que têm por características a 

valorização do espaço onde está situado o parque, proporcionando localmente o lazer como consumo. 

Desse modo, o presente artigo discute como os espaços públicos, com ênfase no Parque da 

Criança, contempla aspectos históricos e atuais desses espaços que compreendem usos e 

apropriações de novas centralidades em características de um contexto multipolar e de valorização do 

espaço onde o parque está localizado (vide Figura 02). Tomaremos por enfoque a discussão da 

centralidade, aqui analisada pela relação com as novas formas de lazer na contemporaneidade, de 
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modo a entender a centralidade a partir da forma como o lazer impacta as vivências do espaço público 

urbano a partir dos usos e apropriações do Parque da Criança (Campina Grande-PB), visto que o uso 

deste parque se destaca como dimensão de lazer e consumo em Campina Grande; pois, o parque 

redimensiona o Bairro onde se localiza. 

Figura 02: Açude Velho – Anos de 1938; 2015. 
Fonte: Google imagens 

Localizado nas mediações do Açude Velho, o parque constituiu ao longo do tempo uma maior 

centralidade para o espaço em suas mediações, além de valorizar a localidade, p ois como bem pode 

ser observada, a construção do Parque da Criança no espaço central da cidade, trouxe um expressivo 

aproveitamento da área paisagística, ao valorizar o espaço e atrair investimentos concernentes às 

construções de condomínios de alto padrão, bares, restaurantes, escolas e estabelecimentos 

comerciais. 

O Parque da Criança localiza-se as margens do Açude Velho na cidade de Campina Grande -

PB. O parque teve sua construção concluída em 1993, sendo sua inauguração no dia 12 de Outubro do 

mesmo ano. Tendo sido construído a partir do projeto de um antigo Curtume, o Parque foi projetado 

para propor uma ressignificação do espaço e também no sentido de projetar um ambiente natural, 

destinado ao lazer e práticas de divertimentos voltados às crianças. 

Podemos observar que a criação de um projeto da magnitude de execução de parq ue urbano 

assume um posicionamento político e econômico, pois, em relação à sua implantação, o Parque da 

Criança demonstra a marca do poder concreto espacialmente através do tempo. Quase sempre, são 

projetos concebidos com base em interesses econômicos que localizam e especulam os investimentos 

destinados a determinadas partes da cidade, o qual os principais beneficiados são aqueles que tendem 

a lucrar com sua implantação, devido à valorização dos terrenos próximos ao equipamento urbano, 

como, empreiteiras, donos de estabelecimentos comerciais dentre outros. 

De maneira geral, observa-se que a implantação traz consequências imediatas à população local, 

ou próxima ao Bairro, pois, o Parque é um equipamento urbano que resulta em um processo de 
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especulação imobiliária e que contribuí para modificar o perfil populacional em termos de classe e de quem 

sejam os novos usuários, ocasionando a segregação socioespacial da antiga população da área.  

Assim, com a valorização do entorno ao Parque da Criança, antes ocupadas por grupos mais 

pobres, acelera a substituição da sua população originária por outra mais abastada. Com a construção do 

Parque da Criança o Bairro do Catolé ganha visibilidade, à medida que passa a ser ocupado e destinado às 

classes que o consomem através do parque, como espaço de lazer.  

Desse modo é notório o fato de que a população que ali estava estabelecida afastou-se para 

áreas periféricas mais baratas sendo substituída por uma que detém condições econômicas mais 

favoráveis, pois, o equipamento urbano torna-se objeto de consumo que determina a habitação neste 

Bairro. Ao ser requalificado, passa o Catolé de Bairro operário a um dos mais valorizados de Campina 

Grande. Deste modo: 

O discurso oficial é contraditório, porque defende a idéia (sic) de que o parque 

dará aos habitantes de uma cidade uma vida mais agradável, mas, na 
verdade, esses parques são, em grande parte, reservados a um tipo específico 

de público, que não inclui os menos favorecidos, em termos de renda e 
formação. (SERPA, 2011, p.42). 

As análises demonstram que a construção dos parques urbanos tende a direcionar em benefício de 

uma classe de forma que o equipamento urbano é territorializado em prol de grupos que detém a 

proximidade do mesmo. Segundo Serpa (2011, p.76): “(...). A acessibilidade e a proximidade são elementos 

mais importantes para o público.” Visto que, o ineficiente sistema de transportes público faz com que a 

distância impossibilita o uso contínuo, restringindo apenas aos finais de semana, feriados ou datas que os 

trabalhadores dispõem de mais tempo para locomover-se até o equipamento.  

Por ser ter sido construído em um tradicional Bairro, o Parque da Criança traz consigo toda uma 

gama de transformação do espaço onde se localiza - o Catolé (Vide Figura 03), sendo também evocado 

como um dos lugares de memória e de história de Campina Grande. Implica poder contar, de forma visível 

ou não, com a certeza de ser o sítio portador do traçado original da urbe. Como núcleo de origem, o 

Parque da Criança concentra os prédios mais antigos, ditos históricos do Catolé e potencialmente 

referenciais para o passado do Bairro. 
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Figura 03: O Parque da Criança transformando o Catolé 
Fonte: JP 01/06/2003   

Essa discussão tem a ver, também, a fragmentação e a perda de sentido na cidade, haja vista 

que os modos de vida e formas de lazer têm contemporaneamente transformados as noções de 

espaço, tempo e vivências no urbano. Assim, discutiremos o cotidiano e as formas de lazer presentes 

no Parque da Criança, a partir das percepções que têm seus usuários das características a valorização 

do espaço onde está situado o parque. 

Espaço simbólico de referência do Catolé é no Parque da Criança que se situa a memória do 

urbano, depositária do passado deste Bairro (Vide Figura 04). Implica poder contar, de forma visível 

ou não, com a certeza de ser o sítio portador do traçado original do Catolé. Como núcleo de origem 

do Catolé concentram os prédios mais antigos, ditos históricos e, potencialmente, referenciai s para o 

passado de Campina Grande. 

Como bem sabemos, os Bairros surgem, crescem e se desenvolvem a partir de um centro, de 

um núcleo original, onde se situa a sua parte mais antiga. Os Bairros, contudo, têm a propriedade de 

aumentar, de se densificar, de crescer de forma desmesurada, e os seus centros são, 

tendencialmente, os primeiros a sofrerem tais transformações.  
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Figura 04: Parque da Criança- fachada e chaminé preservadas (2013). 
Fonte: http://cgretalhos.blogspot.com.br 

É deste modo que o local onde se encontra o Parque da Criança, isto é o Bairro do Catolé, 

passa a ser revalorizado em um conjunto de grandes intervenções urbanísticas, dentre as quais a 

construção do parque que presentifica uma ausência, reconfigurando a temporalidade escoada naquele 

espaço. Cabe aqui verificar a preservação da fachada e da chaminé do antigo Curtume dos Mottas. 

Desse modo: 

(...) as paisagens são também culturais, ou seja, carregadas do simbólico. Se 
soubermos que em um determinado lugar algo de significativo, marcante ou 
excepcional ocorreu, se nos for transmitido um conhecimento de como era este 
espaço no passado, este lugar será por nós composto mentalmente como uma 
paisagem imaginária de sentido. Nós “veremos” para além daquilo que é visto. Por 
uma operação mental, reconstituímos espaços, atores, práticas. (PESAVENTO,2008, 
p.7). 

Cabe observar que o estudo e a compreensão correspondente aos espaços públicos vêm 

ganhando destaque no contexto de estudos relacionados à análise sobre a cidade e suas 

características de centralidades e apropriações. A busca por leituras e investigação sobre o contexto 

desses espaços se evidencia na medida em que os indivíduos também se percebem enquanto sujeitos 

integrantes dos espaços sociais e das relações que compõem a sociedade em suas práticas de lazer.  

Visto que as construções das novas centralidades recaíram sobre a construção de (novas) 

sociabilidades públicas.  

Os espaços públicos em suas contextualizações históricas demonstram participações nas 

rotinas e formas de lazer, construídas ao longo do tempo pela sociedade. Mediante esses contextos as 

pessoas constroem uma afetividade e caracterização de identidade com certos espaço s da cidade, 

através dos modos de apropriação e práticas em conjunto, que se estabelecem de modo mutável, à 

medida que novas formas de lazer se tornam evidentes. 
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O crescimento urbano aliado ao desenvolvimento capitalista nas cidades projeta uma linha de 

intensificação de centralidades urbanas, que se tornam cada vez mais intensas no que concerne aos 

divertimentos e práticas de lazer nos espaços considerados públicos principalmente os parques que 

em boa parte situam-se estrategicamente nas regiões centrais das cidades, proporcionando um espaço 

de convívio e de entrelaçamento de relações entre os indivíduos que frequentam esses espaços. 

Porém, não podemos esquecer, “(...)o impacto que as políticas de enobrecimento têm para a 

construção das novas centralidades e para a construção de sociabilidades públicas, (...) como um 

conjunto de práticas interativas, conflitivas ou não, que se estruturam no curso da vida pública 

cotidiana” (LIMA, 2007, p.54). 

Em termos de apropriações e usos o Parque da Criança foi identificado como sendo um 

espaço destinado ao lazer da população campinense, atraindo moradores dos bairros próximos e até 

mesmo os mais distantes, além de receber a visita de moradores de cidades vizinhas e estudantes de 

escolas principalmente voltadas para a educação infantil que encontram no parque um ambiente 

natural e propício para a realização de práticas de lazer como, piqueniques, caminhadas, corridas, 

atividades físicas e brincadeiras nos playgrounds para as crianças. 

Além de estar localizado em uma área central da cidade o parque oferece um espaço 

tranquilo e abrangente, com presença de grama e vegetação em boa parte da área pertencente ao 

parque. No sentido de proporcionar o bem estar e incentivo às práticas saudáveis. Os frequentadores 

deste lugar dispõem de biblioteca infantil, pista para caminhada e ciclovia, aparelhos para atividade 

física, quadra de basquete, campo de futebol, quiosques além de outros objetos que auxiliam no 

divertimento e socialização das pessoas.      

No âmbito da pesquisa sobre o Parque, os usos surgem com o objetivo de identificar os 

horários escolhidos pelos grupos de pessoas para realização de suas atividades. Em alguns horários 

existe a frequência por pessoas de poderes aquisitivos dis tintos. Nos fins de semana se destaca a 

significativa quantidade de pessoas, tendo em vista que muitos grupos se reúnem para realização de 

conversas, pequenas celebrações, shows e lazer.  

A construção do Parque da Criança atua como papel central para constituir uma nova 

centralidade no Bairro, em um processo de uso e ocupação que consigo vincula o Parque da Criança a 

uma espécie de revalorização simbólica e econômica do Catolé. Visto que a construção do parque 

termina por também contribuir para transformar o Catolé em um local apto não só para a prática 

comercial como também para novas formas de ocupação do espaço e prestação de serviços.  

Por outro lado, a centralidade vinculada aos usos dos espaços públicos torna-se relevante na 

medida em que as cidades brasileiras constituem os parques urbanos como espaços públicos que se 

articulam à constituição de novas centralidades. 
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Em termos locais, o Parque da Criança   deu visibilidade ao Bairro do Catolé, tornando-o um 

instrumento de valorização imobiliária deste Bairro enquanto espaço concebido que tem um caráter 

abstrato e de contraponto ao espaço vivido. Assim sendo, podemos interpretar que, “(...) Se o espaço 

público é, sobretudo, social, ele contém antes de tudo as representações das relações de produção, 

que, por sua vez, enquadram as relações de poder, nos espaço s públicos, (...) (SERPA, 2001, p.19). 

Ou seja, os parques urbanos representam práticas de apropriação espacial que também 

acionam os idealizadores e gestores, as imagens hegemônicas, as alegorias de tempo e dos poderes 

que os conceberam e os tornaram possíveis como signo de representação de poder econômico e 

político. Visto que, em seus símbolos, permitem enxergá-lo com uma alegoria de poder, pois, não 

podemos esquecer que os parques sempre cumpriram o papel de “emblemas” do poder, mobilizando 

recursos consideráveis para sua concepção e implantação. “(...) são vitrines e signos ostentatórios dos 

poderes constituídos, sem os quais não podem existir” (SERPA, 2011, p. 70). 

No contexto das atuais apropriações desses espaços alguns aspectos tornam-se negativos e 

desprovidos de afetividades, a exemplo das segregações existentes na maioria dos espaços 

considerados “públicos”. Desse modo as novas condições de existência não se articulam de forma 

igualitária e acaba por compor aspectos de desigualdade modificando a rotina dos espaços, 

consequentemente a vida cotidiana, transformando a sociabilidade e produzindo transformações nos 

usos do espaço (CARLOS, 2007). 

Em confluência com o capitalismo e os aspectos caracterizados pela industrialização as 

cidades em suas constituições têm seus espaços modificados ao longo do tempo e consequentemente 

estes vão sendo apropriados a novas formas de convívio, e de valorização espacial. Por meio das 

novas transformações do contexto urbano, os espaços públicos são modificados, haja vista as 

segregações que surgem juntamente com essas reformulações espaciais e de relações estabelecidas 

no âmbito desses espaços.  

Tendo em vista as mudanças nos espaços e o entrelaçamento de novas relações e formas de 

convívio, surgem necessidades de compreensão destas respectivas realidades, inseridas na cidade.  A 

exemplo do que ocorreu em Campina Grande com a construção, em 1993 do Parque da Criança, o 

qual passou a denotar uma requalificação do Bairro do Catolé, a ponto de hoje se destacam como uma 

das áreas mais valorizada de Campina Grande, posto à especulação imobiliária como subcentro em 

desenvolvimento. 

Ou seja, este fenômeno também dialoga com o surgimento de” (...) novos subcentros, ou, sob 

outro prisma, a configuração de um contexto multipolar, dentro do qual o centro tradicional passa a 

competir com os demais, principalmente do ponto de vista econômico .”  (LIMA, 2007, p.55). Visto que 

assinalado acima passa a configurar-se a partir de ações e lógica expansionista que passam a 
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vislumbrar o parque como uma nova localidade, propícia ao desenvolvimento do Bairro do Catolé, 

sendo notória as formas de uso e de usuários destes espaços de lazer. 

1. COMPREENDENDO A CENTRALIDADE URBANA ATRAVÉS DOS ESPAÇOS

PÚBLICOS

1.1 ESPAÇO PÚBLICO 

Os espaços públicos são importantes objetos de estudos, para a compreensão do espaço 

urbano e as relações que se estabelecem mediante a aprop riação e exclusão presente nestes. A 

caracterização dos múltiplos espaços de vivencias e moradias existem e se transformaram no decorrer 

do tempo, observando-se a crescente urbanização das cidades e a forma como tais espaços forma 

gradativamente transformados em sua função de uso e apropriação, com clara definição de espaços 

públicos tradicionais pelo fortalecimento de novos usos .Em uma vinculação a interesses econômicos 

que, a exemplo dos shoppings e espaço públicos fechados, têm contribuído pra impactar 

negativamente o espaço público nas cidades brasileiras , caracterizamos o que poderíamos denominar 

de erosão ou redefiniçao do espaço público. 

Em termos da cidade moderna, observa-se que, à medida que novos espaços públicos foram 

sendo criados, determinadas práticas dos citadinos e hábitos foram sendo substituídas por outros 

modos de vida e de apropriação da cidade. Entretanto, também se denota que muitas práticas e 

comportamentos se mantiveram de tal forma que, ainda, proporcionam a oportunidade de estudos  e 

análises sobre o entrelaçamento entre os distintos usos da cidade e maneira de ocupação dos espaços 

públicos.  

Desse modo os espaços públicos trazem em suas constituições e planejamento uma intenção 

de proporcionar uma centralidade no contexto espacial das cidades, haja vista que o espaço ocupado 

pelos monumentos, parques ou qualquer outra construção de incumbências públicas trazem consigo 

uma centralização e valorização do entorno a este ambiente. Ou seja, são projetados para proporcionar 

uma configuração econômica e paisagística atraentes(consumidas!) por estratégias imobiliárias para o 

espaço, inserido em uma dinâmica de expressividade de apropriações de grupos detentores de 

condições financeiras condizentes com a valorização constituída com a implantação desse espaço 

público, fazendo distinções entre os consumidores desses espaços. Ou seja:  

(...) estes lugares são constantemente redefinidos pelas metamorfoses da 
morfologia urbana, seja através das políticas urbanas, seja através de estratégias 
imobiliárias que condiciona o uso do espaço da cidade à sua condição de 
mercadoria; esta tendência submete o cidadão marcando a passagem do 
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processo de consumo no espaço ao consumo do espaço (CARLOS, 2007, p. 
14).  

A sociedade brasileira em sua contextualização histórica, social e de ocupação, fornece uma 

ampla multiplicidade de informações referentes às práticas que se estabeleciam no cotidiano dos 

habitantes do passado, pois: 

Como se vê, a arquitetura do sobrado – planta, volume, materiais, elementos 
construtivos – era em tudo compatível com a função de separação, de exclusão que 
o espaço de morar, herdado da casa grande, deveria desempenhar na sociedade
que via nascer o urbano no Brasil (LEITÃO, 2009, p. 95). 

Assim, o patriarcalismo, e as influências das elites brasileiras, contribuíram decisivamente à 

construção dos espaços urbanos interligados à segregação e uma sociabilidade indicadora de que nem 

em todos os espaços existem a relação entre indivíduos, os estabelecimento de vínculos e convívio. De 

tal modo que, o espaço público se tornou ao longo do tempo um meio de apropriação particular de 

grupos, comunidades e sujeitos que buscam esses espaços de acordo com suas necessidades e 

interesses. Conforme veremos a seguir todos os aspectos relacionados anteriormente, se farão 

presentes nas diferentes formas de ocupar o espaço público nas cidades brasilei ras. 

1.2 O ESPAÇO PÚBLICO NAS CIDADES BRASILEIRAS 

Observa-se que a criação dos parques públicos nas cidades brasileiras, teve por intuito 

promover a existência de um espaço enquanto local onde as relações pudessem ser estimuladas e, 

desse modo, servissem como instrumento de sociabilidade entre diferentes grupos. Entretanto, ao 

mesmo tempo, tais espaços serviriam à constituição de novas padronizações e regras de convívios que 

visavam às mudanças de hábitos de acordo com determinados interesses. Para tanto,  os parques 

públicos terminam por reproduzir as históricas desigualdades das cidades brasileiras, dada a forma 

como passaram a ser ocupados.  

Segundo Serpa (2013, p.71): “Os processos de apropriação socioespacial, que se 

manifestam no espaço público da cidade contemporânea, colocam em primeiro plano as dimensões  

simbólicas da segregação (...)”. A questão sobre quem pode ou não fazer uso dos espaços públicos 

torna-se predominante, fazendo-se necessário uma análise a respeito da acessibilidade e uso dos 

espaços nas cidades brasileiras. 

As cidades em termos de histórias e processo de ocupação urbana revelam uma intrincada 

relação na forma como o espaço urbano, enquanto espaço público, passa a se vincular 

acentuadamente a partir dos anos 1990 com os processos de consumo, valorização e desvalorização 

imobiliária da cidade. Estilos próprios de convívio são recriados, novas interações sociais são postas e 
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a cidade, juntamente com seu espaço público, passa por mudanças no tipo de uso e demarcação 

realizados pelos citadinos em tal espaço como prática cotidiana do viver nas cidades.  

Portanto, os parques públicos fornecem costumes e trazem consigo a valorização de 

determinadas partes da cidade, a exemplo da escolha de um Bairro quando da construção de um 

parque urbano. Visto que, ao serem escolhidos, tais Bairros passam por um processo daquilo que 

podemos pensar como revalorização urbanística, dados os investimentos e o valor agregado a tal 

equipamento. Desta forma:  

Podemos também postular, que a categoria centralidade representa um anseio 
para com o poder cultural e detém duas características bastante marcantes: uma 
de mercado, por atrair outros empreendimentos e instituições, e uma simbólica, 
já que se apresenta como a parte mais elegante e glamorosa da cidade, 
ocupando importante papel no discurso de uma cidade moderna, sofisticada e 
apta para adentrar a rota do turismo e do consumo cultural. (LIMA, 2007, p.55). 

As áreas onde se localizam os parques são geralmente mais otimizadas em termos de 

investimentos públicos e privados e, consequentemente, condicionam uma valorização econômica 

desse espaço, que recebe intervenções estratégicas de valorização do espaço onde se encontram 

vinculadas. De tal modo que: “Qualquer que seja a época, esses valores estão presentes no disc urso 

oficial e nas políticas públicas aplicadas às cidades: higienismo, pacifismo, beleza estética. (Grifo 

nosso!) (SERPA, 2011, p.42). 

A industrialização em sua articulação com o capitalismo crescente, ao longo do tempo vem 

provocando uma nova caracterização dos espaços nas cidades, haja vista as redefinições subsidiadas 

pelas novas exigências do capital (MARTINS, 2006). Mediante essas novas inserções de 

características, os espaços públicos ao longo do tempo são adaptados às novas incumbências da 

sociedade e dos aspectos econômicos que esta se insere em suas condições financeiras. Por meio 

dessas novas ressignificações os traços de segregações tornam-se mais evidentes, pois os espaços já 

não se convergem para o público de forma igualitária.  

O tempo disposto para os aproveitamentos com o lazer também foram sendo minimizados 

com o advento da industrialização, as jornadas de trabalho são reguladas sobre ritmos expressivos, 

não permitindo uma abertura de tempo para realização de atividades voltadas para o lazer,  práticas de 

atividade física e de estabelecimento de relações entre pessoas e em sua coletividade.  

Os espaços públicos são cada vez mais diversificados e compreendem uma amplitude de 

relações e reprodução de fatores sociais, articulados a forma como cada sociedade, bairro e lugar se 

organizam a condição simbólica de representações culturais eminentemente mediadora de diferenças e 

traços de hegemonia aos quais, somadas as condições do urbanismo, o espaço público das cidades 

brasileiras torna-se alvo crescente da avidez econômica e do poder estabelecido. Assim, de acordo 
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com os aspectos enfatizados anteriormente, a próxima seção, irá tratar dos parques urbanos como 

espaço público. 

2. OS PARQUES URBANOS COMO ESPAÇO PÚBLICO

Os parques urbanos são lugares desenvolvidos, com várias objetividades, voltadas 

principalmente ao atendimento da população de determinada cidade, bairro ou outros espaços. Adoção 

e implantação de novos equipamentos novas formas de lazer são propostas aos parques, constituindo-

se dessa forma um espaço urbano de convívio social. 

Sendo metamorfoseados pela constante mão de obra e requalificação dos espaço s, os 

parques são influenciados pelas mudanças, tanto espaciais como das relações sociais, que se põem 

em uma complexidade de situações acompanhada por investimentos, inovações tecnológicas e 

presença de um forte mercado que busca reduzir ou suprimir o espaço público, de modo a redefini -lo 

em sua condição de público. Ou seja: 

(...) o espaço público, o parque público, transformou-se em um “objeto de 
consumo”, em expressão de modismos, vendidos pelas administrações e por 
seus parceiros empresários como o ‘coroamento” de estratégias 
(segregacionistas) de requalificação urbana (SERPA, 2011, p.61). 

Há em meio de todos os contextos históricos, de ocupação e modernização dos espaços 

públicos uma abrangente perspectiva de integração entre diferentes pessoas e práticas cotidianas que 

se definem como parte da vida das cidades, em suas múltiplas dimensões e característic as, sejam 

estas de relações simetria ou assimetria e de interesses. A crescente padronização dos estilos de vida 

no urbano também se impõem através das dificuldades em se ter um espaço público destinado 

(igualitariamente!) à toda a cidade, visto os desafios incorporados a novos modos de viver e de 

apropriação das áreas destinadas ao convívio geral.  

Outrossim, cada espaço urbano possui aspectos que o definem em relação aos demais, 

onde, especificamente, os parques públicos são objetos formadores desse espaço . Os parques ainda 

se estabelecem como um espaço, onde as pessoas se sentem seguras, onde podem refletir suas 

ideias longe do barulho, e da confusão da cidade, para cada pessoa ou grupo, este espaço servirá 

como ponto de realização de alguma atividade. Mas sempre se ressalta a não utilização por parte de 

todos habitantes desses lugares, pois à acessibilidade reduzida, e os fatores segregacionistas, ainda 

são pontos críticos, nos aspectos dos espaços considerados públicos.  

Os parques públicos caracterizam uma centralidade na cidade na qual estão localizados, 

instituindo um espaço onde as pessoas praticam suas atividades destinadas ao lazer e apreciam a 

paisagem, haja vista que os parques desde suas de finições de projeto, já são pensados no sentido de 
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tornar o espaço de sua localização, agradável e admirável do ponto de vista arquitetônico e 

paisagístico.  

No entanto, mesmo diante de todas estas características remetidas aos parques e suas 

centralidades, não se pode desmistificar as identificações de aspectos negativos que se correlacionam 

a esses espaços, haja vista que a valorização imobiliária e comercial em suas mediações são 

verificáveis e crescentes, consequentemente as formas de segregação vão sendo identificadas, pois 

grande maioria dos habitantes desses locais já não possuem os aportes econômicos necessários a 

suas permanências nesses espaços que vão sendo valorizados economicamente ao longo do tempo. 

Em suma, para que seja feita uma maior compreensão e análise dos processos de 

desigualdades, ocupação de territórios, valorização imobiliária, e conhecimento expressivo dos 

espaços públicos, os parques públicos são bons pontos de partida, pelo fato de serem destinados à 

sociabilidade em meio a diversidade de sujeitos, culturas e perspectivas constituídas na cidade. Visto 

que enquanto um espaço de prestígio, o parque urbano passa a ser denotado como considerável 

capacidade de convergir diversos grupos sociais e de catalisar uma gama de serviços, os quais estão 

majoritariamente voltados para as camadas mais abastadas da população.  

CONCLUSÕES 

Vê-se então com base nas análises obtidas nas pesquisas sobre os espaços públicos e 

parques nas cidades que, estes espaços configuram uma centralidade correspondente à valorização 

das áreas onde estão localizados. Pois, o discurso do lazer saudável e do viver na cidade modificam o 

uso público que determinadas áreas da cidade passariam a ter, a exemplo dos amplos espaços 

públicos denotados como parques urbanos.  

Tendo em vista as percepções e reflexões alcançadas mediante o estudo sobre os espaços 

públicos, verifica-se que as marcas de segregação são evidenciadas a mediada em que os interesses 

capitalistas se acentuam e provocam uma valorização imobiliária do local no tocante aos aspectos 

econômicos e de habitações que passam a ser destacadas por fazerem o Parque da Criança na cidade 

de Campina Grande com um bom exemplo de espaço central que caracterizou uma variável e intensa 

valorização do local, no qual está localizado, bastante utilizado ao lazer, práticas de divertimento e 

sociabilização nesse espaço. 

Desse modo concluímos que reflexões provenientes dos estudos acerca dos espaços 

públicos e parques no contexto das cidades , devam  se correlacionar com a história da sociedade 

brasileira em suas práticas de lazer, enquanto elemento de valorização das áreas centrais das cidades 

nos quais os parques estão localizados. Por outro lado, ainda se observam persistentes conflitos de 
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usos que permeiam esses espaços e o tornam em novas formas de apropriação relacionada ao às 

relações econômicas que direcionam o consumo do lugar.  
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VILA DO MAR NA COMUNIDADE DO GRANDE PIRAMBU: espaço de 

resistência na cidade de Fortaleza - CE. 

VILA DO MAR IN THE COMMUNITY OF THE GREAT PIRAMBU: space of 
resistance in the city of Fortaleza - CE. 

Sandra Paula Evaristo Monteiro* 

RESUMO 

A pesquisa objetiva de forma geral compreender o projeto de requalificação urbana “Vila do Mar” como 
um processo histórico-geográfico contraditório de vitória e adequação ao sistema (político-capitalista). 
Analisa a importância de organizações comunitárias compostas no Grande Pirambu, considerando 
esses canais como expressão de resistência e reivindicação popular para consolidação da democracia 
e como um princípio básico de alcance de direitos sociais. A hipótese a ser averiguada é se, de fato 
essa participação popular teve poder de atuação na transmutação de um projeto de urbanização 
conhecido como projeto Costa-Oeste, pelo atual Vila do Mar. Esse trabalho trata-se de uma pesquisa 
bibliográfica e documental que versa sobre o conceito de movimentos sociais urbanos na visão de 
autores como: Castells, Gohn, Fernandes, além da contribuição de David Harvey. 

Palavras-chave: Requalificação urbana, Associações comunitárias, Vila do Mar. 

INTRODUÇÃO 

Estabelecer uma urbanização adequada no litoral oeste de Fortaleza - CE, sempre foi uma 

reinvindicação feita pelos moradores e líderes comunitários do Grande Pirambu, mas a comunidade 

que desde a sua gênese foi marcada por lutas pelos direitos sociais, também sempre esteve diante de 

*Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Ceará - PPGG/UFC, Brasil. E-mail:
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grandes embates contra os interesses do estado.  Um exemplo aconteceu em 2004, quando moradores 

da área mobilizaram uma comissão da ONU (Organização das Nações Unidas), que veio verificar os 

impactos de um projeto turístico que o governo do estado estava executando ali à revelia dos direitos e 

interesses daqueles. Era o Programa de Recuperação e Complementação do Sistema Viário da Costa 

Oeste, ou simplesmente projeto costa oeste.   

Esse projeto visava a construção de uma via entre a Avenida Radialista José Lima Verde 

na Barra do Ceará até o antigo Kartódromo, no final do bairro Pirambu. Entretanto a obra não seguiu 

adiante, depois de muitos debates e protestos, foi paralisada por ação movida pelo Ministério Público 

Federal, via liminares (novembro de 2002 a junho de 2003, e de agosto a setembro de 2004). 

 A população então, representada pelos seus líderes exprimiu seus questionamentos 

reclamando à Prefeitura de Fortaleza o prosseguimento da obra, mas, atendendo as sugestões da 

comunidade. 

Inicia-se daí, o movimento de criação de um novo projeto: o Vila do Mar. Dos debates 

sobre o “Grande Pirambu que temos, que queremos e que podemos”, o povo começou a sonhar com a 

possibilidade de construção de um futuro melhor, a partir de um lugar que estava sendo projetado para 

ser mais promissor e menos discriminado socialmente. Dalí em diante, o projeto Vila do Mar aprovado 

através do orçamento participativo no ano de 2005 começou sua trajetória.  

Este artigo se subdivide em três tópicos: o primeiro orienta-se na apreciação de um 

balanço histórico do Grande Pirambu na direção de verificar a importância das associações de 

moradores compostas na comunidade, considerando estas como meio de resistência e reivindicação 

popular para consolidação da democracia e como um princípio básico de alcance de direitos sociais. 

Em seguida contextualiza o conceito de movimentos sociais urbanos e a relação com as associações 

de moradores de bairros (no caso os que compõem o Grande Pirambu: Barra do Ceará, Cristo 

Redentor e Pirambu). 

Por fim, discorre sobre o transmutar da obra da construção da Av. costa oeste, pela atual 

Vila do Mar. Desse modo, pretendendo contribuir cientificamente para o entendimento do que foi 

relevante na mudança de um projeto pelo outro, e a dimensão que esse fato tem para a comunidade 

atingida e para toda a cidade de Fortaleza.  

Nesse trabalho, optou-se preferencialmente por uma pesquisa bibliográfica e documental 

visando mais praticidade. Entretanto foram consultados: artigos científicos e jornalísticos, além de 

outras fontes disponibilizadas na internet. 

1. Da busca pela sobrevivência à luta pela cidadania.
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O Grande Pirambu origina-se em lutas: a que iniciou todo processo teve ênfase na 

sobrevivência dos seus primeiros habitantes, quando no local foi instalado um campo de concentração 

denominado Campo do Urubu. Erguido em 1932, o prédio abrigou centenas de flagelados oriundos da 

zona rural cearense afligidos pela seca.  

A segunda e decisiva batalha ocorreu quando, a partir de 1933, as chuvas voltaram a cair 

no interior do Ceará, e o referido campo de concentração passou a ser desativado para que os 

ocupantes voltassem à sua terra natal. No entanto, mesmo com o auxílio do governo (distribuição de 

passagens e de sementes para a retomada do plantio no campo) para o retorno, muitos não quiseram 

voltar (RIOS, 2001. P.18), talvez porque Fortaleza lhes despertou uma esperança de vida melhor. 

Decidiram, portanto, ficar e reconstruir ali suas vidas.  

Da resiliência aprenderam a valorizar aquela área, e criar vínculos no espaço urbano. 

Alguns que eram agricultores ou pecuaristas aprenderam a arte da pesca, mas, do Grande Pirambu 

surgiram todos os tipos de profissionais, entre eles, pintores, artesãos, operários de fábricas, 

sapateiros, além de muitos líderes comunitários, que na sua maioria sempre estiveram comprometidos 

com as causas da comunidade, assumindo posição de defesa, todas as vezes que o poder público ou 

o privado tentaram desabrigá-los, organizando-se em associações de moradores de bairros como

forma de movimento social urbano. 

Segundo Silva (1992, p.113), os movimentos populares no Brasil sempre existiram em 

nosso processo histórico de construção da sociedade; entretanto, em determinados períodos eles se 

desenvolvem mais do que em outros. 

O Grande Pirambu é um espaço tal qual se refere Corrêia (1999, p. 30), ou seja é antes 

de mais nada, uma forma de resistência e, ao mesmo tempo uma estratégia de sobrevivência. 

Reafirmando a sua estrutura, isto é: uma comunidade que mantém uma certa coesão apesar de todos 

os desafios e conflitos enfrentados, como o que aconteceu em relação a tentativa de urbanização da 

sua orla pelo governo do estado em 2002, com o projeto Costa Oeste, assunto que veremos mais 

aprofundado no tópico 3.  

Com grande contingente populacional em ocupações irregulares, a “favela” ainda é 

vinculada midiaticamente ao estigma de marginal e perigosa, mas, também é reconhecida por sua 

história de luta contra a exclusão social.  

2. Movimentos sociais urbanos e as associações comunitárias do Grande Pirambu.
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O conceito de Movimento social urbano tem sido muito discutido por diversos campos do 

conhecimento cientifico inclusive pela geografia. Segundo Jacobi,esses movimentos têm surgido das 

contradições que se expressam no cotidiano da população na sua condição de moradores. Castells, no 

entanto entende movimento social urbano por: 

Um sistema de prática que resulta da articulação de uma conjuntura definida, ao mesmo 
tempo, pela inserção dos agentes de apoio na estrutura urbana e na estrutura social, e de tal 
modo que o seu desenvolvimento tenda objetivamente para a transformação estrutural do 
sistema urbano ou para a modificação substancial da relação de força na luta de classe, quer 
dizer, em última instancia no poder do Estado (CASTELLS, 1983, p.461). 

Maria da Glória Gohn, afirma que os movimentos sociais sempre existiram, concordando 

com Silva, supracitado ela revela que: 

Na realidade histórica, os movimentos sempre existiram, e cremos que sempre existirão. Isso 
porque representam forças sociais organizadas, aglutinam as pessoas não como força-tarefa 
de ordem numérica, mas como campo de atividades e experimentação social, e essas 
atividades são fontes geradoras de criatividade e inovações socioculturais. A experiência da 
qual são portadores não advém de forças congeladas do passado – embora este tenha 
importância crucial ao criar uma memória que, quando resgatada, dá sentido às lutas do 
presente. A experiência recria-se cotidianamente, na adversidade das situações que 
enfrentam. (GOHN, 2011. p. 336). 

Para a mesma autora as caracteriza básicas de um movimento social são as seguintes: 

Possuem identidade, têm opositor e articulam ou fundamentam-se em um projeto de vida e 
de sociedade. Historicamente, observa-se que têm contribuído para organizar e conscientizar 
a sociedade; apresentam conjuntos de demandas via práticas de pressão/mobilização; têm 
certa continuidade e permanência. Não são só reativos, movidos apenas pelas necessidades 
(fome ou qualquer forma de opressão); podem surgir e desenvolver-se também a partir de 
uma reflexão sobre sua própria experiência. (GOHN, 2011. p. 336). 

Fernandes no entanto entende que: 

Os movimentos sociais resultam da ação coletiva promovida no sentido de dar expressão a 
algumas aspirações/reivindicações. Mobilizando concretas camadas sociais ou coletividades, 
procuram dar corpo e defender interesses e valores. Não estão, por isso, diretamente 
voltados para a atividade política. Nisso se distinguem dos partidos. Promovem 
essencialmente a integração social e intervêm na orientação do futuro coletivo. 
(FERNANDES, 1993. p. 799). 

De acordo com o geografo David Harvey: 

Devemos avaliar continuamente o que poderemos estar fazendo de nós mesmos, assim 
como dos outros, no decorrer do processo urbano. Se descobrirmos que nossa vida se 
tornou muito estressante, alienante, simplesmente desconfortável ou sem motivação, então 
temos o direito de mudar de rumo e buscar refazê-la segundo outra imagem e através da 
construção de um tipo de cidade qualitativamente diferente. A questão do tipo de cidade que 
desejamos é inseparável da questão do tipo de pessoa que desejamos nos tornar. A 
liberdade de fazer e refazer a nós mesmos e a nossas cidades dessa maneira é, sustento, 
um dos mais preciosos de todos os direitos humanos (HARVEY, 2013, p. 27-34) 

Ainda segundo Harvey (2013, p. 30.), todos somos, de um jeito ou de outro, arquitetos de 

nossos futuros urbanos. O direito à mudança da cidade não é um direito abstrato, mas sim um direito 
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inerente às nossas práticas diárias, quer estejamos cientes disso ou não. A força dos movimentos 

sociais no Grande Pirambu certamente nasceu desse desejo de mudança. 

A formação dos movimentos sociais no Grande Pirambu remete as lutas pela posse da 

terra devolutas que pertenciam à união, localizada na costa oeste de Fortaleza. De acordo com Jucá 

(2000, p. 77.) A Sociedade de Defesa do Pirambu foi inaugurada no ano de 1947, e era orientada pela 

força de partidos como o Partido Comunista Brasileiro – PCB. Em 21 de junho de 1956, segundo o 

mesmo autor, o Pirambu concentrou uma grande manifestação em defesa dessas terras, que estavam 

sendo questionadas por grileiros. O movimento percorreu o centro da cidade, passando nas sedes dos 

jornais e no Palácio do Governo. No entanto, segundo Silva, (1992, p.115.) a maior luta do movimento 

social do Grande Pirambu eclodiu no início da década de 60. A luta pela questão da terra, pela 

permanência no local teve na igreja sua principal defensora, que se fortaleceu com a criação das 

CEB(s) Comunidade Eclesial de Base. 

Dentre as posições religiosas que se destacaram no Pirambu a presença do sacerdote 

Hélio Campos, figura como uma das mais notáveis. Esse padre que chegou na comunidade no ano de 

1958 marcou para sempre a história dos movimentos populares naquela área, porque atuou como líder 

de uma população excluída e estigmatizada pela pobreza e violência e foi o responsável por orientar 

em 1962 uma macha que levou as ruas do centro de Fortaleza milhares de pessoas em defesa de 

direitos sociais.Garantindo, assim a desapropriação das terras do Pirambu que foram posteriormente 

obtidas com o Decreto Lei nº 1.058, de 25 de maio de 1962.  

Em 1968 o padre Hélio foi transferido para o interior do Maranhão, e a paroquia que ele 

reunia os fiéis foi dividida: Nossa Senhora das Graças e Cristo Redentor, causando um início de 

desmobilização na comunidade, nesse período, também marcado pela ditadura militar, os movimentos 

sociais encontraram um ambiente desfavorável para a organização dos seus encontros o que provocou 

seu enfraquecimento, mas mesmo desmobilizados, alguns moradores não desistiram de lutar por 

melhores condições de vida para comunidade, alguns inclusive foram presos. Hoje existem muitas 

associações comunitárias no grande Pirambu, somando um total de 227. 
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3. Intervenção urbana na orla do Grande Pirambu: do Costa Oeste ao Vila do Mar

FIGURA -1 - Bairros que compõem o Grande Pirambu. 

MAPA - Elaborado Pela Autora – Parte da Monografia intitulada: Projeto Vila do Mar: mudanças na vida 

dos moradores do Grande Pirambu. 2015, de autoria da mesma. 

Em 2001, o COEMA (Concelho Estadual de Meio Ambiente) aprovou com base no parecer 

técnico da SEMACE (Superintendência Estadual do Meio Ambiente) a concessão de licença prévia 

para a realização do Programa de Recuperação e Complementação do Sistema Viário da Costa Oeste. 

Esse projeto desenvolvido durante o governo de Lúcio Alcântara visava a construção de uma via entre 

o trecho que vai da Avenida Radialista José Lima Verde na Barra do Ceará até o antigo Kartódromo, no

final do bairro Pirambu. Entretanto, a obra não seguiu adiante, foi paralisada por meio de ação movida 

pelo Ministério Público Federalque denunciou: 

O licenciamento ambiental e a execução da obra do Projeto Costa Oeste contêm fortes 
indícios de irregularidades, como, por exemplo, ausência de licenciamento ambiental por 
parte do IBAMA, ausência de cessão do terreno de marinha ao Estado do Ceará, utilização 
de areia da praia na obra, inexecução do plano de remanejamento e reassentamento das 
famílias atingidas pela obra, ausência de pagamento da justa indenização nas 
desapropriações, entre outros. (PODER JUDICIÁRIO). 
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 Analisando melhor esse projeto, certas considerações podem ser feitas: a proposta de 

alinhamento da faixa litorânea fortalezense não era nova. Existia outro plano de urbanização que 

pretendia modificar toda aquela zona. Publicações jornalísticas do ano de 1998, davam conta de um 

projeto turístico de autoria estadual enunciado “Fortaleza Atlântica”. 

O Fortaleza Atlântica está ancorado em três áreas a serem potencializadas: o Porto do 
Mucuripe; a área da barra do rio Ceará e o Centro Histórico. A conclusão do projeto ainda 
não tem previsão. Segundo a secretária, não há um prazo definido porque existem várias 
etapas a serem cumpridas e a primeira é construção do Ícone e suas estruturas turísticas. O 
projeto Fortaleza Atlântica prevê o reordenamento da faixa litorânea, rezoneamento do uso e 
ocupação do solo, com criação de legislação específica, construção da via Leste-Oeste, 
portos turísticos e marinas; e intervenção ambiental. Prevê também a remoção de famílias, 
(“grifos da autora”), (O POVO, 01 de out. de 1998). 

O texto jornalístico noticia a estratégia do estado: a exploração desse espaço para a 

promoção turística. 

No livro “Mar a Vista”, Eustógio Dantas amplia esse entendimento quando expressa: 

[...] o Projeto Fortaleza Atlântica reforça a lógica de exploração destes espaços, com a 
divisão do litoral de Fortaleza em três zonas de intervenção, denominadas de clusters: 
cluster 1, do porto do Mucuripe até a praia do futuro; cluster 2, da avenida Beira-Mar até a 
praia da Leste-Oeste; cluster 3, do Pirambu até o rio Ceará. O projeto testemunha a 
apropriação desta zona como recurso de lazer e, sobretudo, turístico.  (DANTAS, 2011, 
p.83.).

A implementação de um corredor viário na orla marítima de Leste a Oeste, estava sendo 

discutida em sigilo pelo estado desde 1996. Fato que é denunciado pela gazeta Diário do Nordeste. 

O projeto de construção de uma espécie de Avenida Beira Mar no lado oeste da Cidade 
começando a partir do Kartódromo, e se estendendo até o Pólo de Lazer, Barra do Ceará, 
está sendo debatido desde o ano de 1996, mas até hoje o governo estadual insiste em não 
dar detalhes sobre o assunto. (...) Enquanto o povo encontra-se inseguro, preocupado com o 
seu próprio destino, o governo mantém-se em sigilo. (DIÁRIO DO NORDESTE, 28 de 
out.1999). 

A reportagem esclarece que os moradores não eram totalmente contra o projeto, mas, 

gostariam de ter acesso ao mesmo, para isso enviaram ao governo em 1997 um documento no qual 

exprimiam seus posicionamentos em relação a concretização da obra; contudo não obtiveram resposta. 

O ideário da participação popular, era naquele momento reprimido pelo “terrorismo” que enfrentavam 

todas as vezes que recebiam visitas dos técnicos da obra. (DIÁRIO DO NORDESTE, 1999). 

No dia 8 de junho de 2004, depois de muitas lutas, alguns moradores do grande Pirambu 

reunidos em assembleia (na associação do Movimento em Defesa da Vida dos moradores de 

Goiabeiras e Adjacências - MDVGA) foram ouvidos pelos (relatores nacionais para o direito humano à 

moradia adequada e a Relatoria Especial da Organização das Nações Unidas – ONU), que visitaram o 

Grande Pirambu afim de conhecer as demandas a respeito da implementação do projeto Costa Oeste. 

Na ocasião foi reivindicada pelo MDVGA: a imediata suspenção do projeto 

345



Anais do III Seminário Regional Comércio, Consumo e Cultura nas Cidades. ISSN: 2318-048X. http://srccc.com.br. 

Os relatores constataram que os moradores do local estavam sendo desrespeitados 

quanto aos seus direitos, e identificaram pelo menos quatro violações à Leis Federais, são elas: 

Violação do Direito à Moradia Adequada (Art. 6°, da Constituição Federal), Violação do 
Direito à Gestão Democrática da Cidade (Art. 2°, Inc. II da Lei Federal n° 10.257/01), 
Violação do Direito à Identidade e Reprodução Sociocultural (Artigos 215 e 216, da 
Constituição Federal), Violação do Direito ao Meio Ambiente, à Alimentação e ao Trabalho 
(Artigos 225 e 174, da Constituição Federal). (SAULE JÚNIOR E CARDOSO, 2005, p. 71). 

Depois de constatadas algumas irregularidades, os relatores recomendaram ao governo 

federal brasileiro algumas medidas, entre elas que: 

Os governos do Estado do Ceará e do município de Fortaleza devem promover a revisão do 
Projeto Turístico da avenida Costa Oeste, de forma participativa, para impedir que continuem 
os despejos forçados dos moradores do bairro de Goiabeiras; para preservar o meio 
ambiente; para dar atendimento habitacional aos moradores da área do projeto e de modo a 
incorporar participativamente, nas atividades econômicas decorrentes do projeto, a 
população residente. (SAULE JÚNIOR E CARDOSO, 2005, p. 83). 

A obra foi novamente interrompida via liminares (novembro de 2002 a junho de 2003, e de 

agosto a setembro de 2004). Ao fim de 2004, o governo do estado contabilizava os prejuízos causados 

pela inconstância da construção. Enquanto aos moradores restava a incerteza da urbanização da orla e 

a garantia da posse de suas casas. 

Em 2005, a prefeitura de Fortaleza incluiu a proposta de um novo projeto nos debates do 

Orçamento Participativo*, que culminaram com a aprovação do Projeto Vila do Mar. 

Em agosto de 2006, um ano depois de deliberada a proposta do projeto Vila do Mar, a 

gestão municipal apresentou o Plano de Gestão Integrada da Orla Marítimaou simplesmente Projeto 

Orla. Objetivando: 

Identificar os problemas da orla marítima do município de Fortaleza e estabelecer medidas 
de planejamento e gestão integradas, estratégicas e disciplinadoras de uso e ocupação da 
orla marítima, diretamente vinculadas a uma abordagem sustentável e participativa, 
considerando-se os aspectos socioeconômicos, ambientais e patrimoniais, através da 
articulação entre as três esferas de governo e a sociedade civil. (FORTALEZA, 2006) 

Ainda promover ações prioritárias de regularização fundiária nas áreas da União através da 
celebração do convênio junto à Secretaria do Patrimônio da União – SPU no sentido de 
garantir a segurança jurídica da posse e melhorar as condições de habitabilidade e de 
infraestrutura dos moradores destas áreas. (FORTALEZA, 2006) 

*Criado em 2005, no primeiro ano da gestão da Prefeita Luizianne Lins (PT), o Orçamento Participativo (OP) permite que a
população de Fortaleza participe de fóruns nos quais têm a oportunidade de deliberar, por meio de plenárias e debates, os
destinos dos recursos financeiros da administração municipal. Disponível, em
http://www.anuariodefortaleza.com.br/administracao-publica/orcamento-participativo.php.  Acessado em 13 de fev.2017.
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Nele estava composta a necessidade de reelaboração do Projeto de Recuperação e 

Complementação do Sistema Viário da Costa Oeste, e o quadro do que seria a “Situação desejada”, 

para aquela área, ou seja:     

Regularização fundiária das áreas da União efetivada e a implantação do Projeto Costa-
Oeste revisada, envolvendo uma ação consorciada com a participação comunitária em todas 
as fases de implantação e operação. Permanência das comunidades tradicionais de 
pescadores e dos portos de jangadas. Barracas de praia retiradas da faixa de praia uma vez 
que não são permitidas pela legislação pertinente. Orla disciplinada. Mananciais existentes 
despoluídos, principalmente os relacionados com a orla e o aquífero dunar. Zona Especial de 
Interesse Social (ZEIS) implantada e regularização fundiária realizada. Incentivos ao lazer e 
turismo em cooperação com as associações comunitárias e escolas públicas.  (FORTALEZA, 
2006). 

Vale ressaltar que algumas associações comunitárias do Grande Pirambu participaram da 

construção do Projeto Orla Fortaleza. 

Depois de idas e vindas do “Costa Oeste” a Prefeitura de Fortaleza em parceria com os 

Governos Federal e Estadual, apontou o Projeto Vila do Mar, como alternativa para o fim dos 

embargos. O Decreto que ordenou o início da nova proposta foi publicado no Diário Oficial do Município 

em janeiro de 2008.  

O antigo anseio da comunidade em ter a orla do grande Pirambu estruturada ressurgiu 

com o início da implantação do novo projeto: uma obra de requalificação urbana destinada a uma 

população carente. 

O projeto inicial previa a requalificação de cerca de 5,5 quilômetros de faixa de praia, 

realocação de famílias que estavam inseridas na área de risco sem desterritorializa-las, melhorias 

habitacionais, regularização fundiária, construção de creches, centros de saúde, espaços de 

convivência, quadras esportivas, numa das regiões mais problemáticas da cidade. 

Levando em consideração todo o processo que envolve essa mudança de projetos e a 

forte participação da comunidade representada por seus líderes entende-se que a participação popular 

é realmente significativa. Embora, o projeto Vila do Mar ainda não esteja totalmente concluído e muitas 

ações propostas no mesmo não foram se quer começadas ou implantadas, conclui-se que de fato há 

uma razão a se lutar contra uma hegemonia de interesses políticos econômicos de gestões 

governamentais que não levam em conta as necessidades reais da população. Esse entendimento 

contribui para que não só os moradores do Grande Pirambu, mas todos os fortalezenses percebam que 

tem o poder de avaliar e decidir o que é melhor para a cidade. 
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“Um por todos e todos por um”.  Experiências mutualistas no 

noroeste do Ceará. (1900-1970). 

Carlos Augusto Pereira dos Santos1 

Resumo 

A produção de estudos sobre o mundo do trabalho e a classe trabalhadora do Brasil, pouco a pouco se desloca do 

centro sul do país para atingir outras regiões e estados da federação. Neste sentido, o presente trabalho procura 

identificar formas de organização de feição mutualista no Ceará e mais especificamente, no noroeste cearense, dentro 

do espaço temporal das primeiras décadas do século XX, quando se observa no país um fenômeno associativo que 

também foi experimentado pelos trabalhadores na criação de diversas associações para suprir necessidades básicas 

negadas pelo Estado, ou mesmo para se afirmarem enquanto trabalhadores nos processos de sociabilidade. 

Palavras-Chave: Trabalho, Trabalhadores, Mutualismo.  

1. Introdução

O estudo sobre os trabalhadores, o mundo do trabalho e suas implicações no cotidiano, 

tanto no campo como na cidade, derivando para a investigação “sobre suas condições de vida e 

trabalho, cultura e organização familiar para compreender processos históricos mais amplos”, sem 

dúvida tiveram a influência dos pressupostos da história social inglesa e da micro -história italiana. 

No Brasil, a repercussão dessas teorias se verificará entre os anos 1980 e 1990, jogando luzes, 

inicialmente, sobre os “anos finais da escravidão e o período inicial da Primeira República”. 

(POPINIGIS, 2016:647).  Deste modo, o caráter militante e acadêmico que caracterizou uma 

1 Professor do Curso de História da Universidade Estadual vale DO Acaraú – UVA. Contato: 
augustus474@hotmail.com 
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historiografia da classe e do movimento operário que dominava a cena histórica anteriormente, 

passa a tratar não somente das 

[...] suas greves e lutas sindicais, mas também através de suas festas, 
momentos de sociabilidade e condições de moradia como parte essencial de 
sua experiência, na construção de elementos simbólicos de identidades 
cruzadas. (POPINIGIS, 2016: 649). 

Interessa-nos, portanto, nas possibilidades e limites deste artigo, explorar no contexto 

cultural dos trabalhadores da zona noroeste cearense, as práticas associativas e, mais 

detidamente, àquelas que se identificam como mutualistas e/ou assemelhadas, reve ladoras de 

aspectos que o mutualismo ganhou por aqui, evidenciando uma prática diversa de como os 

movimentos associativos eram apropriados e ressignificados, digamos, no seu fazer-se 

associativo. 

Perceber a cultura e as práticas associativas destes trabalhadores é uma experiência que está 

atrelada à pesquisas anteriores em nosso percurso acadêmico. Para os limites deste artigo, procuramos 

ampliar o recorte espaço-temporal, apontando para o estudo das experiências culturais dos trabalhadores 

urbanos da região noroeste do estado do Ceará em suas diversas formas de apresentação e espaços de 

sociabilidade, tendo como foco a experiência associativa que reputamos também ter forte conteúdo 

cultural2. Nas pesquisas anteriores sobre a militância comunista e do cotidiano dos trabalhadores nos 

espaços do trabalho no município de Camocim-CE, o conceito de experiência proposto pelo historiador 

britânico E. P. Thompson ajudou-nos, sobremaneira, a compreender que os trabalhadores realizavam muito 

mais do que apenas buscar no trabalho as condições para a sobrevivência de suas famílias3.   

Com efeito, a reflexão thompsoniana sobre o conceito de experiência histórica em sua 

perspectiva ontológica permite-nos que evitemos “reduzi-la a um culturalismo frouxo ou a um 

idealismo plausível, tanto quanto considerar a estrutura material apartada do condicionante 

humano"4. É essa tessitura que possibilita a compreensão do que Thompson denominou de 

"condição existencial de proletariedade.", por exemplo, quando os trabalhadores passam a se 

organizar e resistir ao ideário capitalista. Neste sentido, a análise da formação da classe operária 

avança para além das condições econômicas e políticas a que está submetida. O universo cultural 

dos trabalhadores em sua pluralidade, começa a ser levado em conta nesse processo .   

2 A região noroeste do Estado do Ceará é composta de 47 municípios tendo a cidade de Sobral como polo econômico.  
3 Referimo-nos à nossa dissertação de mestrado. “Cidade Vermelha: a militância comunista nos espaços do trabalho. 

Camocim-CE, 1927-1970). Universidade Federal do Rio de Janeiro/Universidade Federal do Ceará.1999 e a tese de 
doutorado “Entre o Porto e a Estação: cotidiano e cultura dos trabalhadores urbanos de Camocim-CE. Universidade 
Federal de Pernambuco. 2008. 
4 ALVES, Giovanni; ARAÚJO, Renan. Thompson, Lukács e o conceito de experiência ― um diálogo mais que 

necessário. p. 56. Disponível em: http://dx.doi.org/10.5007/1984-9222.2013v5n10p53. Acesso em: 01/09/2014. 
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Nas conclusões de pesquisas anteriores, observamos que o estudo de caso sobre os 

trabalhadores e militantes comunistas comportava outras relações, não somente com outros tipos 

de trabalhadores e grupos ideológicos presentes na cidade de Camocim, mas com a necessidade 

de incorporar outros conceitos para dar conta da diversidade no mundo do trabalho existente na 

cidade – a cultura e o cotidiano. Como dissemos anteriormente, o referencial teórico sistematizado 

por E. P.Thompson em A formação da classe operária inglesa, principalmente, viria a ser um dos 

textos fundadores dos chamados Estudos Culturais e que estava muito presente no mergulho 

realizado nas fontes em que se procuravam indícios e o entrelaçamento destes conceitos. Para o 

historiador britânico, dentro da tradição marxista, digamos renovada, as práticas culturais dos 

trabalhadores estariam presentes neste cotidiano em que eles desempenhavam um papel central, 

único e diferente e faziam disso formas de enfrentamentos peculiares.  

Esse olhar para o cotidiano dos trabalhadores arejou os estudos históricos no campo da 

história social e cultural. Essa guinada, ousamos dizer, trouxe para a história um alento, assim 

como um trabalhador que sai de seu local de trabalho para tomar "uma fresca" para esfriar a 

cabeça.  Ao passar a se observar “o calendário dos rituais e festividades no campo e na cidade, o 

lugar dos esportes na vida social, os diferentes rituais de trabalho e lazer antes e depois da 

Revolução Industrial...” (NEGRO; SILVA, 2001;237).  E. P. Thompson afirmaria que o caráter 

“cultural” da classe, tanto quanto o “econômico”, tão evidenciado na velha tradição marxista, 

poderia se tornar uma tendência nos estudos sobre o mundo d o trabalho, o que de fato veio a 

acontecer. 

Em que base se forja esse caráter "cultural" dos trabalhadores? Tomando como exemplo 

nosso universo pesquisado, acreditamos que o mesmo se consolida nas experiências dos 

trabalhadores no “chão do cais”, no âmbito de suas oficinas e lojas, no cotidiano sind ical e na 

diversidade de associações, nas relações sociais com os diversos setores sociais, nos espaços 

de sociabilidade, nas temporadas de trabalho em outros portos, nas manifestações festivas e de 

lazer, nas comemorações cívicas e simbólicas, funcionando  como ingredientes de um caldo 

cultural, próprios de uma identidade operária em seu sentido mais amplo. Dito isto, cabe analisar 

os vários aspectos que informam sobre essa construção, que, antes de tudo, é cultural, posto que 

elaborada dentro dos seus códigos de percepção do real e do imaginário. 

2. As práticas associativas e o mutualismo.
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A prática da associação entre pessoas com algum objetivo formal ou informal 

desenvolvendo ações de solidariedade e fraternidade, pressupostos do mutualismo, não é algo 

tão novo. Peter Burke identifica estes laços nas guildas de trabalhadores dos séculos XIV e XV na 

Europa: 

[...] um papel importante na vida social da cidade europeia era desempenhado 
pelas guildas, não só as “guildas profissionais”, ancestrais dos sindicatos 
modernos, mas também as guildas religiosas, ou confrarias.  As confrarias 
eram associações voluntárias de aldeães (principalmente, mas não 
exclusivamente, masculinas) que promoviam a solidariedade e a fraternidade 
entre os membros, comendo e bebendo juntos, e comparecendo aos enterros, 
bem como caminhando em procissão através da cidade na festa da padroeira 
da associação. (BURKE, 2009:199). 

No Brasil, ao final do século XIX e as primeiras décadas do XX, observa-se o surgimento 

de diversas formas de associação entre os trabalhadores e também patrões, por todo o território 

nacional, repercutindo nos mais distantes estados da federação. O historiador Alexandre Fortes, 

escrevendo sobre o movimento operário no Rio Grande do Sul, afirma: 

A criação de formas associativas voltadas ao atendimento das demandas dos 
trabalhadores por proteção frente à doença, à velhice, ao desemprego e às 
condições adversas ligadas à morte de um familiar tem sido talvez um dos 
elementos mais característicos do movimento operário em diferentes 
contextos históricos (FORTES, 1999:173)  

Não queremos tomar o enunciado acima para evidenciar apenas o caráter assistencialista 

que motivou o fenômeno associativo no Brasil, mesmo porque, a discussão que o historiador 

Alexandre Fortes faz no artigo referido é muito mais ampla daquela que a historiografia 

estigmatizou como sendo as experiências assistenciais “um modelo teleológico de 

desenvolvimento do movimento operário".  O que buscamos, como o autor nos diz, é entender de 

que maneira "o atendimento destas necessidades coletivas dos trabalhadores foi buscado em 

contextos particulares, assim como o papel que estas diferentes alternativas de atendimento 

desempenharam nos processos mais gerais de organização e mobilização" (FORTES, 1999: 174-

5)  

Nas mobilizações do Primeiro de Maio de 1901, realizada no Rio de Janeiro, o historiador 

Claudio H. M. Batalha usa de fontes jornalísticas para descrever a extensa programação da data 

simbólica que representa os trabalhadores internacionalmente, assumindo mais do que um caráter 

celebrativo, aspectos de “cultura associativa" que, naquele momento, era "facilmente observável 

no Rio de Janeiro dos primeiros anos do século XX."  (BATALHA, 2004:96). Os trabalhadores 

necessitavam algo mais do que um aparato  assistencialista. 
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No Ceará, esta "cultura associativa" também pode ser observada, não somente pela 

diversidade, mas também pelo alcance que o associativismo obteve nos mais distantes rincões do 

estado, a ponto de um articulista observar com certo desdém e ironia: 

É rara a capital, cidade, villa ou mesmo lugarejo onde não haja ou tenha havido 
uma sociedade beneficente. Sem mesmo dizer “água vae” reúnem -se alguns 
rapazes numa sala qualquer, um delles aventa a “ideia”, os demais abraçam e 
dahi nasce uma “beneficente”. (...) os regimentos internos a que os sócios em 
“assembleia geral” quase sempre dão o bombástico título de LEI BASICA, 
invariavelmente começam assim: Fica creada nesta - nome do lugar uma 
sociedade beneficente denominada ... Parece-nos até que a mania do plagio 
andou urdindo a sua teia na feitura dessa LEIS! (...) O pobre diabo é logo 
atrahido pela miragem das vantagens futuras, sempre cônscio de que está 
preparando o futuro para si e para os seus. Doce engano!5  

Plágio ou não, as práticas associativas atuaram no sentido da organização da classe 

operária, envolvendo trabalhadores urbanos "ligados ao comércio, às oficinas, ao artesanato, à 

indústria, e mesmo aos jornaleiros", como assinala a historiadora Ana Cristina Pereira Lima.6 Em 

sua dissertação de mestrado, a mesma analisa o associativismo na cidade de Fortaleza, 

mostrando os aspectos heterogêneos dessa prática no seio operário.  Nossa tarefa é tentar alargar 

o espaço geográfico para a observação das experiências associativas nas cidades da região

noroeste do Ceará. 

Com efeito, não somente a capital do estado do Ceará vai experimentar esta “febre” 

associativa, como veremos mais adiante. Em Sobral, um jornal local na década de 1930 assinala, 

se não um modismo que atingia todas as classes, algo que estava na ordem do dia e precisava 

ser enfatizado: “Estamos na época das associações, hoje na verdade todas as classes tratam de 

se congregar seguindo o lemma: "Um por todos, e todos por um"7. Efetivamente, os jornais são 

fontes riquíssimas que atestam a existência da variedade destas associações, publicando seus 

convites festas, perfis de presidentes destas associações, balancetes, estatutos, editais e 

anúncios diversos que permitiram recuperar boa parte desta experiência.  

Antes de tudo, cabe assinalar que a "cultura associativa" de que fala Cláudio H. M. Batalha 

não é "um fenômeno exclusivo das classes trabalhadoras, mas está bastante disseminado entre 

elas, embora parte significativa dessas associações não re ivindique um caráter classista". 

5Sociedades Beneficentes. O Nordeste. Fortaleza, 7 de agosto de 1922. Apud LIMA, Ana Cristina Pereira.  “Obreiros 

pacíficos": o Círculo de Operários e Trabalhadores Católicos São José. (Fortaleza, 1915 – 1931). Dissertação de 
Mestrado. Programa de Pós-Graduação em História, da Universidade Federal do Ceará. 2009, p.24. 
6LIMA, Ana Cristina Pereira. Op. cit. p.27. 
7 Expressão que aparece no jornal Brazil-Livre, Sobral-CE, Anno I, nº 40, p.1, 26/07/1931, como sendo o lema das 

associações existentes no município. Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional 
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(BATALHA, 2004:96). Desta forma, várias denominações de associações que sugerem essa não 

exclusividade também serão por nós analisadas, posto que se inscrevem naquilo que o referido 

historiador se reporta como "cultura das associações". No entanto, essa "dimensão associativa" 

como assinala Ana Cristina Pereira Lima para o caso de Fortaleza, tinha um ponto em comum 

com o que observa Cláudio H. M. Batalha no Rio de Janeiro, ou em outros centros econômicos 

importantes do país, como São Paulo, isto é, as associações, na busca de direitos sociais, se 

constituíam "na fronteira entre a ausência do Estado e a necessidade de suprir, conjuntamente, 

carências intrínsecas à condição de operário" (LIMA, 2009:25). 

 Portanto, nas primeiras décadas do período republicano no Brasil, observou-se uma 

intensa movimentação no campo do associativismo, em que os trabalhadores participaram 

ativamente. Nesse fenômeno, a classe patronal também se organizou, fiel  aos seus princípios e 

lógica, demarcando uma oposição às organizações trabalhistas, intitulando -se como “classes 

conservadoras". 

Por outro lado, os trabalhadores se associavam sob diversas denominações que 

revelavam um pouco da disputa política que vai além da semântica dos termos. Entidades que se 

denominavam “ligas", "centros" ou mesmo "resistências" se espalhou pelo Brasil, assumindo 

mesmo demandas antigas dos sindicatos como a eterna luta para diminuição da jornada de 

trabalho, melhores condições de trabalho e salários. Não à toa, na comemoração dos dez anos 

da Associação dos Empregados do Comércio de Sobral, fundada em 1921, é feita uma alusão a 

uma "época das associações" cujo lema maior era o "um por todos e todos por um"8, dístico este 

também presente nas comemorações daquele Primeiro de Maio no Rio de Janeiro referido acima.  

 Encontraremos uma variedade de associações com estas divisas. A "época das 

associações" traz para o cenário, diversas entidades dessa natureza, cujos fins se confundem na 

prática associativa diária. Associações de classes e categorias profissionais parecem ter feições 

mutualistas, mas não descuram de outras bandeiras. Por outro lado, sindicatos, quase sempre 

possuem suas caixas de pecúlio que servem para várias finalidades de auxílio mútuo, além de 

criarem outras para necessidades pontuais. Embora não sejam exclusivamente de trabalhadores, 

as associações, mutualistas ou não, acabavam por substituir o Estado no atendimento dos 

chamados direitos sociais. Desta forma, a prestação de socorros aos associados na área da 

saúde, do funeral, da defesa judiciária, compra de alimentos, pagamento de alugueis, dentre 

outras, estavam no raio de ação destas associações. 

8 Jornal Brazil-Livre. Sobral-CE, 26.7.1931. Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
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Dito desta forma, pode parecer que essas associações de socorro são criadas para a 

diminuição dos sofrimentos da pobreza por pessoas aquinhoadas e dotadas de espírito caritativo. 

Embora isso não seja uma inverdade, é preciso notar as maneiras como os pobres desenvolveram 

estratégias de sobrevivência em seus cotidianos, criando laços de solidariedade e reciprocidade, 

não somente no âmbito destas associações, mas, nas ações simples como o cuidar das "crianças 

dos vizinhos, os pequenos empréstimos e o abrigo voluntário a quem dele não dispusesse, entre 

outras colaborações, são fartamente encontradas nas mais diversas comunidades carentes, 

desde tempos imemoriais" (VISCARDI, 2009: 292). 

Portanto, nesse contexto de superação da pobreza, a proteção de quem pode doar e a 

ajuda mútua de quem quer oferecer não se excluem. Vejamos este exemplo: por iniciativa do 

Clube Artístico Sobralense, propõe-se construir um mausoléu no Cemitério São José em Sobral 

para o sepultamento de seus associados, proposta esta que teve a pronta recepção do prefeito da 

época na doação do terreno para tal obra. Como resume a questão a historiadora Cláudia Maria 

Ribeiro Viscardi: 

Daí decorrem dois tipos de relação social. No primeiro caso, o outro a quem 
se recorre pode assumir a face de uma Igreja, do Estado, do cidadão 
benemérito ou do coronel, e outras tantas variações que se encaixam bem no 
conceito de paternalismo. Tal relação tende a ter um trajeto verticalizado, no 
qual o doador estabelece com o receptor uma hierarquia cujo tom, à revelia 
das intenções ou motivações, será o do poder de quem doa sobre quem 
recebe. Nessa situação, o receptor se encontrará submetido ao doador, 
mesmo que este último não se utilize da relação em seu próprio proveito. No 
segundo caso, o outro é um igual, aquele que compartilha das mesmas 
necessidades e potencialidades. Juntos, desenvolvem relações de 
reciprocidade que tendem a ser mais balanceadas. Todos contribuem e todos 
recebem a contribuição. Realçam o ethos da obrigação mútua e a 
responsabilidade coletiva pelo bem-estar dos outros. Nesse contexto as 
relações tendem a ser mais horizontalizadas, e as hierarquias, menos 
definidas. A dependência persiste, mas assume um caráter mútuo. 
(VISCARDI, 293).  

Com relação ao mutualismo propriamente dito, forjado nas relações acima analisadas, a 

historiadora Cláudia Maria Ribeiro Viscardi afirma: 

Mas o mutualismo não se esgotava na assistência. Seus sócios eram também 
atraídos por se identificarem com valores e práticas, rituais e festividades 
promovidos por essa modalidade de organização social. Na ausência de 
alternativas de lazer, as festividades organizadas pelas mutuais constituíam-
se em espaços valiosos de congraçamento e fortalecimento de relações 
afetivas entre seus pares. Nas festas e rituais, eram revigorados os elos entre 
seus membros, apaziguados os eventuais conflitos e equacionadas as mais 
marcantes diferenças (VISCARDI, 2014:195). 
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Figura 1 - Mausoléu do Clube Social Artístico (Clube Artístico Sobralense). 2015. Cemitério São José. Sobral-CE. 

Arquivo do autor. 

A reflexão e análise da autora citada acima, embora esteja fundamentada numa realidade 

do centro-sul, vale para nós, no sentido de que no noroeste cearense, a grande maioria das 

associações pesquisadas praticavam em maior ou menor grau, o mutualismo. Mas, como a 

mesma autora afirma, o mutualismo não se esgotava nas ações assistenciais. Deste modo, a 

emergência de categorias profissionais vinculadas diretamente à Estrada de Ferro de Sobral e ao 

Porto de Camocim ou indiretamente a estes espaços de trabalho, como o comércio e prestação 

de serviços vão suscitar nas principais cidades da região noroeste do Estado do Ceará o 

aparecimento de uma diversidade de associações, algumas de feições mutualistas, configurando 

uma prática correspondente que acontecia nos mais avançados centros urbanos do país. 

Tínhamos, portanto, um porto escancarado ao mundo e uma ferrovia que ligava o litoral de 

Camocim às brenhas sertanejas de Crateús facilitando, sobremaneira, os contatos das pessoas e 

a criação destes espaços organizados. No quadro abaixo, a partir do que se pode compulsar na 

documentação, podemos perceber várias dessas associações que surgiram nessa conjuntura 

associativa bafejada pelas atividades comerciais, principalmente.  

Quadro 1. Associações de classe, sociedades beneficentes e similares na zona noroeste 
do Estado do Ceará. 
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NOME DA ENTIDADE LOCAL ANO DE 
FUNDAÇÃO 

Associação dos Empregados do Comércio de Sobral Sobral 1921 

Associação Profissional dos Trabalhadores na Indústria de 
Fiação e Tecelagem  

Sobral 1940 

Associação Comercial de Sobral Sobral 1920 

Associação dos Trabalhadores na Construção Civil de 
Sobral 

Sobral 1947 

União dos Viajantes Comerciais de Sobral Sobral 1937 

Sociedade dos Inquilinos Sobral 1931 

Sociedade Beneficiadora Granjense Granja 1911 

Sociedade Deus e Mar Camocim 1930** 

Associação dos Retalhistas de Camocim Camocim 1934 

 Sociedade Beneficente Ferroviária Camocim 1932 

Caixa Auxiliadora do Pessoal da Estrada de Ferro de Sobral Camocim 1930 

Associação Comercial de Camocim Camocim 1918 

Sociedade da Construção Civil e Ofícios Vários Camocim 1953 

Associação Comercial de Crateús Crateús 1930** 

Associação dos Empregados do Comércio  Crateús ? 

Associação Comercial de Ipu Ipu 1925* 

Hospital Maternidade Nossa Senhora do Amparo (Sociedade 
Beneficente) 

Viçosa do 
Ceará 

1959 

Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à 

Infância de Viçosa- Ceará 

Viçosa do 

Ceará 

1968 

Patronato Tenente Ângelo de Siqueira Passos Viçosa do 
Ceará 

1959 

TOTAL - 19 

* Data mais antiga em que aparece a referência na documentação. Fonte: Revista Instituto do Ceará-2009. Data do
Fato: Maio/1925. Disponível em: 

http://portal.ceara.pro.br/index.php?option=com_content&view=ar ticle&id=27856&catid=331&Itemid=101. Acesso em 
19/10/2015. 
** Almanach Laemmert, 1930, p.406. 

*** Data mais antiga em que aparece a referência na documentação. Fonte: Jornal Brazil-Livre.Sobral-CE,18/03/1931. 

São estes espaços organizados, no conjunto de suas práticas associativas que queremos 

compreender. No que pudemos observar, concordamos com o historiador Ronaldo Pereira de 

Jesus, quando diz que essas experiências "se manifestaram concretamente em práticas de 

solidariedades horizontais, aglutinando homens e mulheres (em geral pobres e trabalhadores) e 
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gerando uma cultura emergente, diante das transformações econômicas, sociais, políticas e 

ideológicas que marcaram o período." (JESUS, 2007:155). 

Por outro lado, gostaríamos de ressaltar um outro componente na criação destas 

associações, para além dos objetivos principais constantes em suas razões sociais - o papel das 

mesmas na construção da cidadania, promotor de um significante impacto na organização da 

sociedade civil. Como assinalam os historiadores Ronaldo Pereira de Jesus e Cláudia Maria 

Ribeiro Viscardi sobre a experiência mutualista no Brasil, o caráter cultural dessa experiência 

associativa reforçou os laços de cidadania que se construíram na passagem do século XIX para o 

XX no país. Deste modo, as associações mutualistas e congêneres, surgiram com a finalidade de 

atuarem na defesa de direitos e proteção social, desenvolvendo relações de solidariedade e 

promovendo lazer para os seus associados. Sistematizam, portanto, esta prática como uma 

"cultura associativa de formação", chegando mesmo até a caracterizarem as lojas maçônicas 

como inclusa nesse aspecto. (VISCARDI; JESUS, 2007:23-4). No entanto, os autores sugerem 

que o mutualismo em suas complexidades é muito mais amplo do que se imagina, provocando um 

impacto bastante interessante para a formação da classe trabalhadora urbana do país. 

Entendendo essa complexidade e amplitude também como a falta de estudos sobre outras regiões 

do Brasil (o trabalho dos autores, além do eixo sul-sudeste, apresenta alguns dados apenas para 

Pernambuco, Bahia e Mato Grosso), é que se pretende apresentar outros espaços da ação 

mutualista no Brasil, notadamente, no interior do estado do Ceará.   

Na massa documental utilizada pelos autores acima, surge uma variedade de associações 

que aparece entre a segunda metade do século XIX e primeira metade do XX, representadas pelas 

irmandades, mutuais, corporações de ofícios, associações filantrópicas, seguradoras e sindicatos. 

Para o nosso objeto de pesquisa, afora as irmandades, temos esta mesma variedade, acrescida 

dos Círculos Operários e Bancos Populares, embora que estes últimos não estejam propriamente 

vinculados aos trabalhadores e nem criados em nome deles, aparecem como dados nesse 

universo associativo. 

3. Experiências mutualistas no interior cearense

Em geral, a estrutura de associações mutualistas que surgiram no Brasil não difere muito 

quanto à sua constituição. Mesmo não se apresentando como mutuais especificamente, pode-se 

entrever numa análise mais detida, que a variedade de associações que afloraram entre a segunda 

358

http://srccc.com.br/


metade do século XIX e primeiras décadas do século XX, possuem características muitos 

semelhantes. Inicialmente, se constituíram como caixas previdenciárias, pe cúlios, benefícios 

pontuais de socorro contra o desemprego, doenças, greves, funerais etc. Deste modo, como 

afirma o historiador Aldrin Castellucci: 

As sociedades de auxílio mútuo funcionavam, sobretudo, como caixas de 
previdência para as quais os associados contribuíam, mensalmente, com uma 
quantia previamente estabelecida em seus estatutos. Grande número delas 
exigia também uma taxa de adesão, de valor mais elevado, comumente 
chamado de joia. Os serviços prestados pelas sociedades mutualistas podiam 
ser bem amplos, desde uma renumeração para os dias parados nos momentos 
de doença, assistência médica, farmacêutica e jurídica, passando pela pensão 
por invalidez aos associado ou para seus dependentes em caso de morte, 
além do auxílio-funeral, herança das antigas irmandades religiosas. 
(CASTELLUCCI, 2014:47-8)9.  

Assim como no resto do país, no Ceará, o surgimento da maioria dessas associações 

obedeceu ao recorte cronológico acima apontado. O historiador cearense Kleiton Nazareno 

Santiago Mota sistematiza os tipos de associações mutualistas constituídas na capital alencarina:  

A maioria das Associações se formou na cidade de Fortaleza, capital do 
Estado, onde figuraram basicamente quatro tipos de Sociedades de Socorro 
Mútuo, classificadas do seguinte modo: a) de ofícios e categoria profissional, 
b) abertas, c) étnicas e d) confessionais ou circulistas (ligadas à Igreja).  No
período estudado, há uma predominância de Sociedades centradas em torno 
de ofícios e categorias profissionais. A maioria das Associações dispunha de 
limitados recursos e poucas dezenas de associados. Entretanto, houve 
exceções, como a Sociedade Deus e Mar e Sociedade Beneficente do Pessoal 
da Estrada de Ferro de Baturité, que chegaram a congregar centenas de 
associados. (MOTA, 2009: 28-9).  

As exceções apontadas pelo estudioso logicamente levam em conta uma presença maior 

de trabalhadores ligados às atividades portuárias e ferroviárias no período e, portanto, um pouco 

mais organizados. O mutualismo ferroviário no Ceará, no entanto, não se limitou á sociedade 

citada pelo autor acima. Embora um pouco mais tarde do que a entidade beneficente que 

agremiava os ferroviários da Estrada de Ferro de Baturité, na década de 1930, a Sociedade 

Beneficente Ferroviária dos Empregados da Estrada de Ferro de Sobral também foi uma 

Para um aprofundamento da atuação das associações mutuais, ver: LUCA, Tânia Regina de. O sonho do futuro 
assegurado. O mutualismo em São Paulo. São Paulo/Brasília, Contexto/CNPq, 1990; SILVA JÚNIOR, Adhemar  
Lourenço da. As sociedades de socorros mútuos: Estratégias privadas e públicas (estudo centrado no Rio Grande do 
Sul - Brasil, 1854-1940). Porto Alegre, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas - PUC-RS, 2004. (Tese de 

Doutorado).  
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associação que congregou mais de uma centena de ferroviários, sobre a qual nos determos mais 

à diante. 

Com a abrangência e públicos diferentes tivemos, a título de exemplo, a Mutualidade 

Camociense (fundada em 1902) e a União dos Viajantes de Sobral (1937) como entidades 

mutualistas que se configuram na classificação assinalada pelo historiador Kleiton Nazareno 

Santiago Mota.  No ano de 1908, em nota no jornal O Rebate, a Mutualidade Camociense 

publicava suas condições de ingresso: 

Ser maior de 21 a 25 annos de idade. 
- Certidão de idade e attestado médico 
- os menores de 21 annos de idade poderão ser inscriptos com a permissão 
de seus paes ou tutores. 27 de março de 1908. 
 Secretário: 
Antonio Horacio de Vasconcellos.10 

A primeira década do século XX parece ter sido o auge das atividades da Mutualidade 

Camociense. Em vários jornais da região são publicadas as quitações de pecúlios aos sócios como 

uma forma de prestação de contas, durante este período. A cada pecúlio pago é informado 

também os valores pagos aos sócios até àquela data. Em outubro de 1908 ao anunciar à quitação 

do pecúlio de 1:371$000 à Sra. Maria do Carmo Pierre, a entidade informa que já haviam sido 

pagos 32:493$00011. Na composição da diretoria eleita para o biênio 1909-1910, percebe-se que 

a Mutualidade Camociense era uma entidade com membros da elite com trajetórias no comércio, 

política e intelectualidade locais.12 Por ser uma entidade de caráter aberto com características de 

seguradora, seria preciso uma pesquisa mais aprofundada para compreendermos a participação 

ou não de trabalhadores no seu quadro de associados.  

Por outro lado, a União dos Viajantes Comerciais de Sobral, classificada como uma 

associação "de categoria profissional", também fazia sua propaganda nos jornais. Fundada em 

1937, se apresentava ao público como "Corporação Beneficente" em pleno progresso por obter a 

"confiança de seus associados", por cumprir com seu "altruístico programa, já tendo distribuído 

apreciável soma de benefícios a seus sócios". No mesmo texto, anuncia-se o pagamento de 

auxílios imediatos não ditos e a quantidade de seis pecúlios, sendo o último pago à "beneficiária, 

10 Jornal O Rebate, Sobral-CE, março de 1908. Fonte: Hemeroteca do NEDHIS/UVA. 
11 Idem, 11/10/1908. 
12 [...] Diretoria eleita para o biênio 1909-1910. Presidente: J. J. de Oliveira Praxedes. (reeleito). Vice-Presidente:F . 

Nelson Chaves. Secretário:Antonio Horacio Vasconcellos.Thesoureuro: Antonio Luiz Aguiar. Directores: José Carneiro 
d"Araujo (reeleito); José Eustachio do Espírito Santos;Severiano José de Carvalho. Supplentes:F. F. Napoleão; José 

Severiano Morel; J. Cícero Monteiro [..]. Jornal O Rebate. Sobral-CE. 16/01/1909, p.1.  
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exma. Sra. d. Maria José Frota Melo, viúva do sócio Prestestato Melo Filho, falecido em Granja 

[...], no valor de 2:500$000, conforme estamos seguramente informados".  Nessa matéria 

jornalística veiculada no jornal Correio da Semana se percebe claramente facetas desse universo 

associativo. No mesmo texto mistura-se louvação à sociedade mutual, apresenta alguma 

prestação de contas e traz a foto do seu presidente João Germano da Ponte Neto, onde é 

destacada sua atuação administrativa, a ponto de o articulista apontar para a garantia de sua 

reeleição, expressando a confiança, o zelo administrativo, a distinção social e a capacidade 

individual mostrados como valores de uma entidade mutualista progressista13.  

 
Figura 2. A "União dos Viajantes Comerciais de Sobral " e seu progresso. Fonte: Correio da Semana.1942.  

Hemeroteca do NEDHIS/UVA. 

 

 Na renovação da diretoria para o biênio 1942-43, pode-se também aquilatar que a maioria 

dessas associações buscavam uma distinção através da composição de suas diretorias. Assim 

como o percebido na entidade camocinense, a sobralense estava composta em sua grande 

maioria de nomes da elite, neste caso, a comercial, face à sua finalidade. Para além disso, a 

constituição de um Conselho de Honra, encabeçado pelo nome do Bispo Dom José Tupinambá 

13 Jornal Correio da Semana, Sobral-CE, janeiro de 1942. Fonte: Hemeroteca do NEDHIS/UVA. 
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da Frota, uma figura presente em quase tudo que se organizava na cidade, dava o tom honroso 

da distinção14. 

Apresentamos dois exemplos de associações mutualistas que se apresentavam ao 

público via imprensa. No entanto, temos dois problemas: a variedade de outras fontes disponíveis, 

apontam para uma diversidade de associações nas principais cidades da região noroeste do 

Estado do Ceará, fundadas, em sua grande maioria, como já se disse, na primeira metade do 

século XX. Contudo, não poderemos adentrar na análise nas trajetórias destas entidades e suas 

contradições, visto que as fontes, em sua grande maioria jornalísticas, atestam apenas o fato de 

se terem constituído como defensoras de seus associados como motivação inicial.  

Mas, como se anunciou acima, o comércio e a indústria, proporcionados pelo porto e pela 

ferrovia na região, ensejaram o surgimento de atores que queriam se ver representados no cenário 

social, de alguma forma. O comércio e a indústria advindos desse tempo possibilitaram que, nas 

principais cidades, como Camocim, Sobral, Ipu e Crateús se constituíssem associações ligadas 

aos grandes e pequenos comerciantes e seus empregados, devidamente ligadas às suas 

respectivas federações. Em Sobral, naquela época, em torno de um polo econômico apoiado na 

esteira das atividades ligadas à cotonicultura, surgiu a Associação Profissional dos Trabalhadores 

na Indústria de Fiação e Tecelagem e o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Fiação e 

Tecelagem, nas décadas de 1940 e 1950 respectivamente. Em Camocim, além da Associação 

Comercial, a pioneira na região, fundada em 1918 congregando os grandes comerciantes, 

funcionou uma Associação de Retalhistas, constituída por comerciantes varejistas. Em Sobral, os 

segmentos do comércio estavam representados pela Associação Comercial de Sobral fundada 

em 1920, uma referente à classe dos merceeiros, outra, aos caixeiros viajantes denominada de 

União dos Viajantes Comerciais de Sobral, assim como uma entidade ligada aos empregados do 

comércio ao estilo das fênix caixeirais, a Associação dos Empregados do Comércio de Sobral. Em 

Crateús, uma Associação dos Empregados do Comércio recebeu, em 1963, subvenções do 

governo por empreender uma "ação social" no valor de Cr$5.000,00. 15 

De inspiração mutualista e beneficente, várias foram as entidades organizadas com este 

intento, tendo no próprio nome a finalidade, ou encerrada nos objetivos de outras denominações. 

A Sociedade Beneficente Ferroviária, em Camocim e a Sociedade Beneficiadora Granjense, em 

Granja, são exemplos de entidades que se constituíram para ajuda mútua entre trabalhadores.  

14 Jornal Correio da Semana, Sobral-CE, março de 1942, p.3. Fonte: Hemeroteca do NEDHIS/UVA. 
15 Diário Oficial da União (DOU) de 27 de dezembro de 1963, p.348. 
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Ainda com este caráter de benemerência, do exercício da caridade cristã e apoio às 

atividades educacionais, atreladas à Igreja Católica, podemos citar a Liga Feminina de Ação 

Cathólica (1944) e o Serviço de Promoção Humana (SPH) em Camocim (1962), Associação 

Beneficente das Filhas de Santana - ASSOBENFISA, em Sobral, Associação das Senhoras da 

Caridade de São Vicente de Paulo, do Ginásio Nossa Senhora das Graças e Patronato Tenente 

Ângelo de Siqueira Passos, em Viçosa do Ceará. 

Com uma denominação que não encobre o caráter mutualista, surgiram também as 

cooperativas, associações que, com este nome resistem até  hoje, logicamente, com objetivos 

diferentes e uma inserção maior na lógica do capital.  O espírito de cooperativismo animava a 

criação de associações mutualistas, que, no Ceará foi mais significante do que as agremiações 

sindicais na Primeira República, embora não houvesse maiores enfrentamentos entre estas, como 

acontecia na capital federal entre entidades de matiz anarquistas e socialistas.  

Não é só no terreno das reivindicações que o proletariado poderá melhorar de 
sorte: da sociedade de auxilio mútuo pode surgir um surto de bem-estar para 
as classes operarias unidas. É onde surge o princípio do cooperativismo, em 
que o operário é seu próprio fornecedor por meio de agremiações 
econômicas.16 

Nesta perspectiva, no universo de nossa pesquisa, deparamo-nos com cooperativas que 

objetivavam desde a redução do custo de vida, através da compra de alimentos de primeira 

necessidade, até como as que se cooperavam em torno do crédito, fazendo surgir pequenos 

bancos na região como em Camocim, Granja, Massapê, Sobral , Ibiapina e Ipu.  

Estes bancos foram criados a partir da iniciativa de comerciantes locais ou de religiosos, 

como o Bispo Dom José, com relação ao de Sobral. Referente às classes trabalhadores, ficou 

registrada a Cooperativa de Consumo das Classes Trabalhistas e a Cooperativa de Consumo dos 

Ferroviários da Estrada de Ferro de Sobral, em Camocim e Sobral,17 Cooperativa Comercial Mista 

da Região da Ibiapaba, em Ubajara e Cooperativa Operária do Norte do Ceará, em Granja, dentre 

outras.  

As cooperativas de consumo acabaram por atingir o funcionalismo público. Embora as 

cooperativas acima assinaladas sejam majoritariamente dos anos 1930 (ver quadro abaixo) e, 

nelas constarem algumas classes de funcionários públicos, como os ferroviários, so mente a partir 

16 “O 24º Anniversario do Centro Artístico Cearense”. O Nordeste. Fortaleza: 10 de fevereiro de 1928. Apud LIMA, 

Ana Cristina Pereira. Op. cit, p. 31. 
17Era comum que várias entidades ligadas aos funcionários da Estrada de Ferro de Sobral existissem tanto em 

Camocim como Sobral, cidades que concentravam o maior número de funcionários. 
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de 1942 é que essas associações vão surgir com mais força, a ponto de se constituir na burocracia 

do estado um Departamento Estadual de Cooperativismo, "[...] orgam administrativo que se propõe 

a fiscalizar, fomentar, e prestar assistência ás cooperativas [...]”. Segundo a matéria do Correio da 

Semana, até 1941 só existiam na capital as cooperativas de consumo dos empregados do IFOCS 

e dos bancários. A partir de setembro de 1942 foram fundadas as cooperativas de consumo dos 

funcionários públicos do Estado do Ceará e dos funcionários federais do Ceará. Em novembro, os 

funcionários da Prefeitura de Fortaleza constituíram a sua cooperativa de consumo. Informa ainda 

o jornal que, com o advento do Departamento Estadual de Cooperativismo, "veio cong regar todas

as classes sociais da capital em cooperativas de consumo, no mais curto espaço de tempo", 

citando neste rol a classe caixeiral, "as sociedades agro -pecuárias, de crédito e escolares"18. 

Quadro 2. Bancos, cooperativas e associações mutualistas. 

NOME DA ENTIDADE LOCAL ANO DE 

FUNDAÇÃO 

Mutualidade Camociense Camocim 1902 

Cooperativa de Consumo das Classes Trabalhistas Camocim 

Cooperativa de Consumo dos Ferroviários da Estrada 
de Ferro de Sobral  

Camocim 

Banco do Comércio e da Lavoura Camocim 1941 

Banco Auxiliar e Agrícola Camocim 1930* 

Cooperativa de Consumo das Classes Trabalhistas. Sobral 

Cooperativa de Consumo dos Ferroviários da Estrada 
de Ferro de Sobral. 19 

Sobral 

Banco Popular de Sobral Sobral 1930* 

Banco de Crédito Agrícola de Sobral Sobral 1930* 

Banco Mercantil Caixeiral Sobral 1931* 

 Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 
Comerciários 

Sobral 1947**** 

União dos Viajantes Comerciais de Sobral Sobral 1937 

Cooperativa Operária do Norte do Ceará Granja 

Banco Popular de Granja Granja 1930* 

Cooperativa Comercial Mista da Região da Ibiapaba Ubajara 1958 

Banco Rural de Massapê Massapê 1930* 

Banco Rural de Ipu Ipu 1929 

18 Correio da Semana, Sobral-CE, 09/01/1942, p.3. Fonte: Hemeroteca do NEDHIS/UVA. 
19Era comum que várias entidades ligadas aos funcionários da Estrada de Ferro de Sobral existissem tanto em 

Camocim como Sobral, cidades que concentravam o maior número de funcionários. 
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Casa Bancária de Ipu S.A. Ipu 1942** 

Banco Agrícola de Ibiapina Ibiapina 1940 *** 

TOTAL - 19 

* Data mais antiga em que aparecem na documentação. Fonte: Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial do Rio

de Janeiro. 1891-1940, vol. IV, p.38 (Antigo Almanak Laemert. Estados do Norte. 3º volume. 1930)  
** Data mais antiga em que aparece na documentação. Jornal Correio da Semana.fevereiro de 1943, reproduzindo

documento do referido banco relativo ao ano fiscal de 1942. Fonte: NEDHIS/UVA. 
*** Data mais antiga em que aparece na documentação. Jornal Correio da Semana.10/01/1941, reproduzindo 

documento do referido banco datado de 30 de dezembro de 1940. Fonte: NEDHIS/UVA. 
**** Data mais antiga em que aparece na documentação. Jornal Correio da Semana. Sobral-CE. 03/05/1947. Fonte: 

NEDHIS/UVA. 

4. Considerações Finais.

No decorrer das pesquisas de mestrado e doutorado, pouco a pouco o fenômeno 

associativo se sobressaiu no corpus documental. Deste modo, as experiências dos trabalhadores 

no mundo do trabalho no tempo e no espaço recortado pela pesquisa se abriram para além da 

constituição de associações de caráter identitário e/ou profissional e assumiram outras feições 

como a preocupação assistencialista (previdenciária, jurídica, funerária auxílios e benefícios 

outros), dentro do espectro mutualista que identificamos.  

O estudo destas associações permitiu que pudéssemos estabelecer comparações com 

outros centros onde essa tradição associativa se mostrou mais pujante, notadamente àquelas 

de feição mutualista. Embora que o mutualismo no Ceará pareça não ter tido um vigor 

assemelhado com os estados do sul e sudeste, a sua investigação entre nós permite que 

percebamos suas linhas de dinamicidade e complexidade. Quando apontamos as lentes de 

investigador para uma região do Ceará, ao mesmo tempo que este objeto pareça mais fugidio, 

ao mesmo tempo ganha em diversidade. As associações do noroeste cearense vão apresentar 

características e agentes históricos variados que, dependendo da conjuntura assumirão vários 

papeis. Desta forma, setores da elite criam suas associações e dirigem seus fins para a sua 

distinção, mas também para desenvolver a caridade junto aos pobres, crianças e inválidos. 

Associações religiosas usavam seus líderes para o combate ideológico ao comunismo, mas, 

também criaram escolas e bibliotecas para a educação dos filhos dos operários. Sindicatos 

profissionais combateram a carestia, lutaram por melhores salários e denunciaram as más 

condições de trabalho, mas também organizaram suas caixas de pecúlios, se socorreram 

mutuamente e disciplinaram o trabalhador com os d iscursos da ordem e da moral cristã.  

Portanto, estas ações em sua pluralidade se manifestaram historicamente naquilo que 

chamamos de experiências culturais dos trabalhadores, não somente entre eles no âmbito de suas 
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associações e cotidianos, mas, na interação com outros grupos em suas relações citadinas, 

evidenciando este período de intensa movimentação social a ponto de ser chamado de "época 

das associações".  É certo que não chegamos ao ponto de propor uma revisão historiográfica 

sobre o universo associativo no Brasil e no Estado do Ceará, mas, o acesso a vários tipos de 

fontes, inéditas ou não, trouxe para a cena histórica novos atores e tramas, o que nos permitiu 

mostrar a diversidade do tema. Como nos diz Cláudia Maria Ribeiro Viscardi:  

A extensão de resultados de pesquisa obtidos em regiões específicas para 
todo o território nacional constituía-se em generalização inaceitável, dadas as 
inumeráveis diversidades que compõem um país de dimensão continental, 
como é o caso do Brasil. (VISCARDI, 2010: 23).  

A pesquisa da historiadora citada acima se refere especificamente ao mutualismo. 

Constatada que a produção é majoritariamente concentrada no centro -sul do país e, no nordeste, 

apenas a Bahia apresenta trabalhos na área, a autora chama a atenção para a "necessidade de 

que sejam realizadas pesquisas acerca de outras regiões brasileiras. Observamos também que a 

maioria das produções refere-se às capitais ou aos polos urbanos dos estados citados” (VISCARDI, 

2010: 27).   

Neste sentido, nosso estudo sobre as experiências mutualistas no noroeste cearense 

responde a esta necessidade de produção e reflexão sobre estas experiências , visto que, 

tradicionalmente, os estudos sobre a classe trabalhadora também se concentram prioritariamente 

naquelas regiões do país citadas acima. 

Deste modo, a oportunidade de trazer à tona este recorte espacial inédito se torna 

interessante por mostrar uma outra dinâmica para o entendimento do mundo do trabalho cearense, 

além de apontar para velhas e novas fontes ainda não utilizadas. Embora não tenhamos nos 

deparado com conjuntos documentais substanciosos sobre os trabalhadores e suas associações, 

o que nos permitiria traçar um quadro mais pormenorizado sobre suas experiências culturais, a

variedade das fontes, notadamente jornalísticas e cartoriais propiciaram a captação do fenômeno 

associativo em suas formas legais e outras nuances percebidas na documentação.  

Neste sentido, procuramos perceber as experiências culturais dos trabalhadores urbanos 

dentro do fenômeno associativo, sem vinculá-lo a movimentos ou se restringindo a eles, embora 

sem deixar de analisar suas práticas e intenções. Interessou-nos, sobremaneira, como o desejo 

de se criar associações levavam em conta a experiência cultural dos trabalhadores, seja quando 

eles mesmo tomavam a iniciativa de se agremiar ou de quando, em nome deles, se criava uma 

associação. Há uma diferença quando os trabalhadores buscam os poderes públicos para tornar 
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sua associação de utilidade pública para serem subvencionados e manterem uma escola para seu 

filhos ou quando grupos da elite incorporam o aspecto caritativo na criação de fundações que 

registram ter finalidades filantrópicas e beneficentes desenvolverem obras de "assistência às 

crianças em geral, e de modo especial, as crianças pobres e desamparadas, [...] sem 

discriminação de sexo, cor, credo religioso, político e condição social garantindo -lhes um futuro 

sólido e digno da sociedade"20. 

O desafio, portanto, foi colocar o Ceará no mapa dos estudos sobre o mundo do trabalho, 

especialmente a zona noroeste, dentro do aspecto associativo da mutualidade, com 

peculiaridades, limites e possibilidades. Esperamos ter conseguido.  
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A BUSCA PELO ENSINO SUPERIOR E AS TRANSFORMAÇÕES SOCIOESPACIAIS EM UM 
DISTRITO: UM OLHAR SOBRE JAIBARAS-SOBRAL/CE 

Naiana Silva do Nascimento1 

Virgínia Célia Cavalcante de Holanda2 

RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo estudar as transformações socioespaciais do distrito Jaibaras  
pertencente ao Município de Sobral. O referido Distrito passa por mudanças significativas desde a 
década de 1970, com a implantação do Perímetro Irrigado Ayres de Souza a margem esquerda do Rio 

Jaibaras, afluente do Rio Acaraú. Em anos recentes o distrito ganha novos contornos impulsionados  
pela ampliação do emprego industrial via Grendene e a expansão do Ensino Superior ofertados na 

cidade de Sobral. Sendo a fluidez entre Sobral e Jaibaras, garantida pela curta distância de 22 km 
ligados pela BR 222 e CE 183. O intuito central da nossa pesquisa é entender as mudanças recentes a 
partir do crescente ingresso de estudantes no Ensino Superior, que acab a por influenciar no setor 

terciário do distrito. Os procedimentos metodológicos usados são as entrevistas com os universitários, 
observações diretas, captura de imagens por meio de registros fotográficos, levantamento e leituras de 
trabalhos acadêmicos que versam sobre Sobral. Percebe-se o crescente aumento de universitários no 

distrito, sendo comum encontrá-los buscando novos serviços, ou atuando no mercado de trabalho: 
ministrando aulas nas escolas, trabalhando em farmácias, supermercados, serviços de fotocópias, etc.; 

Palavras - chave: Ensino Superior; Transformações socioespaciais; Jaibaras - Sobral/Ceará. 

1. INTRODUÇÃO

As transformações da urbanização brasileira ocorrem de forma muita lenta até a década de 

1930, a partir dos anos de 1940 com a crescente industrialização o quadro de urbanização se altera,  e 

no censo de 1971 a população urbana ultrapassa a população rural, dando novos contornos a rede 

urbana brasileira em passos largos, impulsionados pelas atividades ditas urbanas, a exemplo dos 

serviços, comércios e indústria. As Cidades Médias longe dos tradicionais grandes centros ganham 

expressão no seu espaço urbano e Regional também na década de 1970, mas sua procura pelas 
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atividades econômicas mais modernas ocorre sobremaneira nas duas últimas décadas, a exemplo da 

cidade de Sobral no noroeste cearense. 

Entre 1940 e 1980, dá-se verdadeira inversão quanto ao lugar de residência da 
população brasileira. Há meio século (1940), a taxa de urbanização era de 26,35%, 
em 1980 alcança 68,86%. Nesses quarenta anos, triplica a população do Brasil, ao 
passo que a população urbana se multiplica por sete vezes e meia. (SANTOS, 2005, 
p. 29).

No Nordeste brasileiro o processo de urbanização foi ainda mais tardio, quando  comparado a 

região concentrada. (SANTOS, 2001). O destaque sendo para as cidades litorâneas, no interior da 

região eram poucas as cidades que emergiam, em grande parte as primeiras vilas nasciam próximas 

ao leito de um Rio, ponto de passagem obrigatório para os caminhos do gado, atividad e importante no 

processo de ocupação do sertão do Nordeste em fins do século XVIII. No estado do Ceará tendo 

expressão inicialmente as cidades que emergiam as margens dos rios, sua configuração territorial 

mudando de status com passar dos anos: primeiro era freguesia, depois povoado e depois vila. Sobral 

tem uma posição geográfica considerada privilegiada;  

Graças à sua posição, à amenidade do clima suavizado, durante os ardores do 
estio, pelos ventos alísios, à aproximação das serras de Meruoca e Rosário, 
prolongamento d’aquela, serras ubérrimas em produtos agrícolas, e ainda é 
cordilheira de Ibiapaba, que não fica longe, intermediando-lhe apenas uns 60 
quilômetros (...), a povoação expande-se rapidamente, cresce, avoluma-se, 
desenvolve-se, torna-se centro de grande comercio, atraindo ao seio as populações 
adventícias de procedências varias [...], que aqui encontravam meios certos e 
seguros de se enriquecerem dedicando-se à criação de gados mais fácil, produtiva e 
remuneradora na Ribeira do Acaraú do que em qualquer outra parte (LINHARES, 
1922, p. 261). 

Em fins do século XIX Sobral abriga uma das primeiras Fábricas de Fiação e tecelagem na 

cidade, inaugurada em julho de 1895, no ano anterior já tinha sido inaugurada a “Empresa Carril 

Sobralense” ofertando o primeiro transporte público em Sobral: “os bondes puxados a burro”. 

(ANDRADE, 1992).   

Nas primeiras décadas do século XX as mudanças no urbano estão ligadas as ações de Dom 

José Tupinambá da Frota, que durante mais de 40 anos atuou na cidade, (1916-1959), suas obras 

acabaram por direcionar a expansão urbana da cidade. (AMORA & COSTA, 2007). Foi desse período a 

construção da Santa Casa de Misericórdia e o Seminário Teológico-filosófico gênese do que veio a ser 

a Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), dois fixos que são até hoje referências regionais.  

Nos anos de 1960 a cidade passa por outra fase dinâmica, com grandes mudanças no 

quadro urbano que ocorre principalmente com a implantação de novas indústrias, que contaram com 
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incentivos junto a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), com destaque 

para a Fábrica de Cimentos do Grupo Votorantim, Moageira de Café Serra Grande, Fábrica Lassa 

Laticínios Sobralense, Companhia Sobralense de Materiais de Construção (COSMAC), dentre outras.  

A partir dos anos de 90, com a vitória de Cid Ferreira Gomes em 1996 para prefeito, o 

município vivencia um novo momento. Sua gestão se volta ao crescimento de todos os distritos, 

começa com o asfaltamento de todas as vias que ligam a sede do município aos distritos, implantação 

de Postos de Saúde com cobertura do Programa Saúde  da Família em todo município, reforma e 

implantação de escolas e garantia de transporte escolar. 

Nesse contexto nossos estudos têm como recorte espacial o distrito de Jaibaras, o intuito 

central é entender as mudanças recentes a partir do crescente ingresso de estudantes no Ensino 

Superior, que acaba por influenciar no setor terciário do distrito. Os p rocedimentos metodológicos são 

as entrevistas com os universitários, observações diretas, captura de imagens por meio de registros 

fotográficos, levantamento de trabalhos acadêmicos sobre Sobral, etc.; O referencial teórico ancora-se 

em Santos (2000, 2001, 2005), Freire (2011), Sposito (2010), Holanda e Amora (2016), os quais 

contribuem fortemente para compreensão do papel das instituições de ensino superior no espaço 

urbano e regional e/ou sobre as cidades médias. 

2. A FORMAÇÃO DISTRITALDE SOBRAL

Sobral historicamente exerce influência no seu espaço urbano e reg ional, inicialmente como 

centro coletor de produtos agrícolas regionais e distribuidor de produtos vindos da capitania de 

Pernambuco pelo porto de Acaraú e Camocim.  Com a construção da ferrovia o papel de Fortaleza é 

reforçado enquanto cidade de comando de todo território cearense . Com o advento do transporte 

rodoviário aumenta ainda mais a fluidez entre Sobral e Fortaleza, no entanto Sobral mantém sua 

expressão no noroeste cearense, ancorado no comércio, nos serviços e/ou na indústria. 

Atualmente o município conta com 13 distritos (Tabela 01), a sede do município abriga 

serviços mais qualificados e modernos, a exemplo do ensino superior que nos últimos quinze anos se 

ampliam. Alguns distritos se destacam por diferentes vetores, sendo emblemático o Distrito de 

Aracatiaçu que abriga a fabrica de moda íntima: “Kallifon Lingerie” que conta hoje com 13 lojas no 

Ceará, Aprazível por abrigar a maior feira de confecção do estado fora da Região Metropolitana e 

Jaibaras que acolhe o açude que abastece a cidade e o perímetro irrigado que ainda assegura uma 

produção agrícola que embora não seja em larga escala, coloca seus produtos no mercado de Sobral. 
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Tabela01: Distritos do Município de Sobral (2010) 

Distritos Habitantes Área (Km²) Data de criação 

1. Aprazível 2 996 181,3 20 de Maio de 1998 

2. Aracatiaçu 4 940 369,4 18 de Março de 1843 

3. Bonfim 1 110 46 28 de Agosto de 1963 

4. Caioca 817 112,5 14 de Janeiro de 1964 

5. Caracará 1 785 219,5 20 de Maio de 1931 

6. Jaibaras 6 258 158,23 20 de Dezembro de 1938 

7. Jordão 5 012 107,4 18 de Março de 1843 

8. Patos 1 582 129,6 20 de Fevereiro de 2003 

9. Patriarca 2 111 69,5 20 de Dezembro de 1938 

10. Rafael Arruda 2 637 28,8 1º de Junho de 1995 

11. Sede 151 810 291,9 30 de Agosto de 1757 

12. São José do Torto 1 062 62,4 24 de Novembro de 1989 

13. Taperuaba 6 113 368,6 30 de Dezembro de 1943 

Fonte: IBGE (2010) 

O distrito de Jaibaras (Figura 01) lócus de nossa pesquisa tem uma área de 158,23 km², 

tornou-se distrito em 20 de dezembro de 1938, conta com uma população de 6.258 segundo o último 

censo. Essa população sendo maior do que a população da sede municipal  de pelo menos 47 

municípios cearenses, que conta com população inferior a 5.000 habitantes , conforme pode ser 

observado na (Tabela 02). 

Figura 01: Área Urbana do Distrito de Jaibaras – Sobral/CE 
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Tabela02: Ceará- número de cidades e de população por classes de tamanho 2010 

 

 

Fonte: IBGE. Elaboração: Holanda (2016) 

3. JAIBARAS – A BUSCA PELO ENSINO SUPERIOR OFERTADO NA CIDADE DE

SOBRAL 

Em anos recentes jovens de Jaibaras ao terminarem o Ensino Médio no Distrito vem 

buscando a cidade de Sobral para cursar um curso superior, esses jovens não são apenas os 

moradores da sede, mas se deslocam de localidades distantes, para 2016.2 identificamos 143 alunos 

matriculados em Instituições de Ensino Superior (IES) na cidade de Sobral nos turnos manhã e noite 

(Tabela 03 e 04). 

Em entrevista, um professor de História, formado pela Universidade Estadual Vale do Acaraú 

(UVA), afirma que “anteriormente as dificuldades para se cursar uma faculdade estava no acesso 

restrito à internet para pesquisa e construção de trabalhos, na escassez de transporte para o 

deslocamento até Sobral e no pouco número de Instituições”. Diz ainda que “há possibilidade de um 

número muito maior de jovens ingressarem no ensino superior, tendo em vista as facilidades no 

presente”, cita como exemplo a escola onde ele foi aluno e hoje professor, a escola oferece cursinho 

pré-vestibular. 

A UVA era a Instituição de Ensino Superior (IES), mais procurada pelos estudantes d o 

distrito, tendo em vista ser pública e a renda das famílias em sua maioria ser de até um salário mínimo, 

mas essa procura vem se modificando dada as diferentes Instituições de Ensino Superior que chega a 

Sobral nos últimos quinze anos, porém é importante ressaltar que cerca de 73% dos universitários de 

Jaibaras estão em IES públicas.  A Universidade Vale do Acaraú é uma das IES que se destaca,  tendo 

45 alunos matriculados vindos de Jaibaras no semestre de 2016.1. 

Classes de Tamanho N° cidade Total de População vivendo na sede do Municipio %

Inferior a 5 000 47 174.678 3,2

De 5 000 a 10 000 59 423.310 7,7

De 10 0001 a 20 000 41 560.548 10,1

De 20 001 a 40 000 20 575.152 10,4

De 40 001 a 50 000 8 368.476 6,7

De 50 001 a 100 000 4 276.879 5

De 100 001 a 500 000 4 700.034 12,6

Acima de 500 000 1 2.452.185 44,3

Total 184 5.531.262 100

2010
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Em 2016.2 o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE - Sobral), 

instituição pública que tem acolhido essa geração com maior vigor, segundo levantamento junto ao 

grupo de estudantes que se deslocam para a sede municipal, são 48 estudantes matriculados. O 

(IFCE) oferta cursos superiores e técnicos gratuitos, tendo como chamariz a segurança de assistência 

estudantil: restaurante, auxílio moradia, bolsas, assistência odontológica, etc.;  

O campus avançado da Universidade Federal do Ceará em Sobral, com processo seletivo via 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), oferece as seguintes graduações: Medicina, Psicologia, 

Odontologia, Economia, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica e Música. São 12 

universitários nessa IES vindos de Jaibaras. Identificamos entre eles um estudante do curso de 

psicologia ingressante por meio de cota, depois de ter concluído o curso de Licenciatura em Geografia 

na UVA e já atuar como professor temporário. 

As instituições particulares que também vêm despertando interesse de estudantes, mesmo 

com baixa renda das famílias, ingressam através do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). 

Identificamos 24 estudantes que cursam o Ensino Superior no  Instituto Superior de Teologia Aplicada 

(INTA), maior instituição privada do noroeste cearense, cuja origem se reporta a oferta de apenas 

Teologia, a mesma vem se transformando em importante faculdade privada com oferta d e cursos mais 

elitizados, sendo emblemáticos os cursos de: medicina, medicina veterinária, fisioterapia, nutrição, 

farmácia e arquitetura. Seu crescimento ocorreu, sobretudo com a expansão do FIES, sendo comuns 

estudantes de origens simples aspirarem acesso a essa instituição, pela falta de interesse pelas 

licenciaturas, pela concorrência ou pelo desejo de um curso não ofertado pelas instituições publicas.  

A Faculdade Luciano Feijão instituição particular presencial que oferta também cursos de 

bacharelado como: Psicologia, Administração e Direito conta com 08 (oito) alunos vindos de Jaibaras. 

A Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), conta com um pólo de Educação a distância oferece 

graduação a distância, com encontros presenciais semanais e tem 06 (seis) alunos de Jaibaras. 

Quando analisamos a situação de distribuição dos alunos por gênero, vemos que se 

apresenta o predomínio do sexo feminino em torno de 61%. Os homens estudam predominantemente 

no turno da noite e no total são 55 universitários. As instituições públicas são procuradas tanto nos 

turnos matutino como noturno, com exceção da UFC onde há o predomínio de estudantes no turno da 

manhã. Já a Faculdade Luciano Feijão e UNOPAR são apenas procuradas no turno da noite pelos 

alunos de Jaibaras. O INTA tem exatamente o mesmo número de estudantes nos dois turno s. (Tabela 

03 e 04). 
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Tabela 03 – Distribuição de Alunos vindos de Jaibaras matriculados em IES de Sobral (Manhã) 

INTA UVA IFCE UFC Total 

Subtotal 12 24 27 10 73 

Masculino - 10 06 07 23 

Feminino 12 14 21 03 50 

Fonte: Levantamento Direto 

Tabela04 – Distribuição de Alunos vindos de Jaibaras matriculados em IES de Sobral (Noite) 

Faculdade, Universidade e instituto de ensino superior - noite Total 

Faculdade Luciano 

Feijão 

INTA UNOPAR UVA IFCE UFC 

Subtotal 08 12 06 21 21 02 70 

Masculino 05 06 01 10 09 01 32 

Feminino 03 06 05 11 12 01 38 

Fonte: NASCIMENTO, S.N 

Em nosso trabalho de campo, identificamos 24 alunos que residem em localidades distantes 

da sede do distrito. Alguns devido à distância ficam em casa de parentes na sede do distrito durante a 

semana e retornam à casa dos pais nos finais de semana, outros utilizam a moto até a localidade mais 

próxima onde passa o transporte escolar assegurado pela gestão municipal. 

4. JAIBARAS – MUDANÇAS SOCIOESPACIAIS E A RELAÇÃO COM A CIDADE DE

SOBRAL 

A construção do Perímetro Irrigado na década de 1970 deu relevo ao Distrito, pois o 

perímetro era administrado pelo Departamento Nacional de Obras contra a Secas (DNOCS), trazendo 

ao distrito: técnicos, engenheiros, missões de estudos, novos irrigantes, etc.; todos envolvidos 

diretamente no consumo de produtos encontrados muitas vezes na sede do distrito.  

Tudo o que está em um lugar, está em relação com outros elementos desse lugar como 

afirma Santos (2008). Em Jaibaras algo que não era comum era o acesso a internet, hoje esse acesso 

se expandiu, encontramos quatro provedores de internet: Sobral net, Tsunami net, Fasternet, e Mikael 

Ponto Net. (Figura 02). Esse tipo de serviço vem se popularizando no distrito estudado em conversas 

com os proprietários os mesmos são procurados por muitos universitários. 
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Figura 02: Provedor de Internet 

Fonte: NASCIMENTO, S.N 

Na atualidade, podemos pensar nesta dinâmica dos lugares longe dos centros mais 

dinâmicos, pela absorção no campo cada vez mais de tecnologias e sistemas produtivos surgidos da 

aplicação do conhecimento científico, os quais são desenvolvidos nas cidades.  (SOBARZO, 2010). O 

centro do distrito de Jaibaras foi se modificando conforme a necessidade da população , mas com 

destaque para os serviços buscados pelos universitários. A exemplo da presença de duas academias e 

serviços de reprodução de cópias.  (Figura 03 e 04). 

Figura 03: Rua do Comercio - Academia 

Fonte: NASCIMENTO, S.N 

377

http://srccc.com.br/


Figura 04: Rua do Comércio - Serviço de reprodução de cópia.

Fonte: NASCIMENTO, S.N 

Os universitários também se apropriam das lanchonetes, restaurantes, salão de beleza e  

parecem animar a sede do distrito principalmente nos horários de apanhar o transporte para Sobral. O 

distrito conta ainda com pequenas lojas de vestuário, comércios voltados aos bens de natureza 

cotidiana a exemplo dos alimentos mais comuns. Conta também com oficinas de motos, considerando 

que a moto se tornou o meio de transporte de quase todas as famílias que vivem em sítios fora da sede 

do distrito. 

Os bares e restaurantes as margens do Rio Jaibaras, já foram mais movimentados, mas 

permanecem e retornam com mais força no período de chuva, sendo comum atrair consumidores que 

buscam o lazer nos finais de semana vindos de municípios vizinhos. Chama atenção também o número 

de depósitos de construção, hoje são 03 (três).  As pessoas reformando suas residências e também a 

expansão imobiliária conduzida por sujeitos que objetivam viverem do mercado de aluguéis, (Figura 

05). 
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Figura 05: Casas construídas para alugar na Rua do Rosário 

Fonte: NASCIMENTO, S.N. 

Apesar do aumento da construção de casas de alvenaria, quando entramos para o interior do 

distrito ainda encontramos casas de taipa. As localidades mais expressivas do distrito são Cedro 01 e 

02, Fazenda Trapiá, Ipueirinhas, São Domingos, Mulungu, Setor 01,02 e 03 do perímetro irrigado, 

Maracajá, Jaburuna e Pé de Serra do Cedro. Conforme já se fez menção alguns universitários vêm 

dessas localidades. 

Com a expansão do meio técnico científico informacional. (SANTOS, 2001), o chamado 

“consumo moderno” invade os lugares mais longínquos. Quando chegamos nessas localidades 

supracitadas de cada 10 (dez) residências 02 (duas) estão com acesso à internet e uma moto para 

uma rápida locomoção. Vemos o campo se apropriando de elementos da cidade e ao mesmo tempo a 

cidade modernizando o campo; 

[...] a “explosão” da cidade no campo (extensão do tecido urbano, invasão do campo 
pela tecnologia, modo de vida e símbolos da cidade, expansão da troca e da 
mercadoria). A construção do “urbano” supõe a superação dessa divisão, a 
sociedade urbana se estende planetariamente, mas sem supor o desaparecimento 
das atividades agrícolas; cidade e campo permanecem, as relações se transformam 
e as formas ganham novos conteúdos (Spósito 2010). 

A cidade de Sobral detém grande influência sobre o distrito, como a geração de emprego 

para a população, pois no distrito a oferta de empregos por vezes são ocupações informais como: 

vendedores, cozinheiros, ajudante de farmácia, padeiros, pescadores, ajudante de salão,  etc.; A 

empresa Grendene na cidade representa para o morador de Jaibaras a formalização no mercado de 

trabalho e assegura continuar morando no seu lugar de origem, ajudando ainda a injetar dinheiro no 

comércio do distrito. 
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São disponibilizados 04 (quatro) ônibus de empresas privadas, que fazem o transporte 

desses trabalhadores, o movimento é perceptível a cada troca de turno da empresa, são mais de 400 

operários. O emprego industrial em Sobral se destaca no território cearense e aglutina trabalhadores 

dos distritos de Sobral e de cidades circunvizinhas, como destaque Freire;  

Durante os anos de 1990 e a primeira década do século XXI, investimentos 
significativos foram carreados para o Ceará. A maior parte destes investimentos 
localizou-se na região metropolitana de Fortaleza e nas cidades médias: Juazeiro do 
Norte, Sobral, Crato e Iguatu, provocando impactos no mercado de trabalho e em 
outros setores da economia urbana, como comércio e os serviços, Sobral ocupando 
papel de destaque. (Freire 2011) 

Além do emprego na empresa Grendene e do Ensino Superior os moradores de Jaibaras 

buscam em Sobral serviços mais especializados, facilitados pela proximidade, com destaque para o 

serviço de saúde, embora o distrito já conte com um laboratório para exames mais corriqueiros e  uma 

ótica com consulta agendada com oftalmologista.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As pesquisas que versam sobre as transformações em territórios de escalas menores, são 

fundamentais para entendermos o alcance da expansão do meio técnico cientifico informacional,  

considerando que os dinamismos pelos quais passam as cidades médias do Nordeste brasileiro no 

presente carecem de estudos sobre seu rebatimento no espaço urbano e regional, sobretudo estudos 

mais qualitativos que possam revelar o que muda nesses lugares com a chegada de alguns serviços. 

Não esgotamos nossos objetivos nesse pequeno artigo, muito ainda falta para revelar as 

perspectivas de jovens oriundos de localidades distantes até mesmo da sede distrital.  Mas essas 

reflexões iniciais apontam que cada vez mais nossos lugares são compreendidos pelos sujeitos que 

vivem esses lugares e que não buscam uma formação acadêmica para abandonar suas origens, 

almejam dias melhores sobre tudo contribuindo para tirar esses espaços da invisibilidade.  
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A CARCINICULTURA EM ACARAÚ: PROCESSOS, AGENTES E 

REBATIMENTOS NO ESPAÇO URBANO E RURAL. 

THE CARCINICULTURE IN ACARAÚ: PROCESSES, AGENTS AND 

REBATIMENTS IN THE URBAN AND RURAL AREA. 

Ana Beatriz Farias da Silva1 

Camila Dutra dos Santos2 

Resumo 

Este artigo demonstra que a introdução da carcinicultura no Acaraú vem, nos últimos anos 20 anos modificando a dinâmica 

urbana do município seja por meio da sua produção, da quantidade de fluxos que a mesma gera, das relações 
socioeconômicas estabelecidas e ainda dos rebatimentos ambientais gerados, a carcinicultura mostrou-se como uma 
atividade aquícola bastante promissora, principalmente a partir dos anos 2000. Com o aprimoramento das técnicas de 

cultivo e o desenvolvimento da larvicultura a produção experimentou uma expansão notável, a criação de camarão no 
munícipio mostra-se como atividade bastante promissora para as empresas do setor, como também geradora de renda e 
lucro, para as empresas do setor aquícola. Este texto tem como objetivo principal compreender como a introdução da 
carcinicultura em Acaraú provoca rebatimentos no espaço urbano e rural do município, movimentando por um lado a 

economia urbana da cidade, através da chegada de novos estabelecimentos comerciais, como também o aumento de 
fluxos de capitais do outro lado. A metodologia que será utilizada para realizar este estudo se dará por meio de um 
levantamento bibliográfico e uma pesquisa bibliográfica acerca da temática, posteriormente será feito elaborado uma 

hemeroteca (Conjunto de pesquisas em jornais sobre o tema), depois um levantamento de artigos, textos, estudos e teses 
sobre o tema, e a execução de um trabalho de campo, bem como o registro fotográfico necessário para a pesquisa. 
Entende-se que a carcinicultura é responsável por diversas desigualdades socioambientais. Observa-se, deste modo à 
ausência de um estado fiscalizador no município. 

Palavras-chave: Acaraú- CE. Urbanização. Carcinicultura. 

Introdução 

A carcinicultura é uma atividade aquícola que iniciou desenvolvimento a partir de 1930 

primeiramente no continente asiático, por meio de pesquisas em laboratórios pós -larvas, logo após os 

avanços tecnológicos e modernização da produção a tecnologia que passa ser difundida para outros 

1 Graduanda em Geografia Licenciatura. Universidade Estadual do Ceará. E-mail: beatriz_silva59@outlook.com. 
2 Doutora em Geografia. Professora dos Cursos de Geografia da Universidade Estadual do Ceará. E-mail: 

camilageo@hotmail.com 
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continentes em meados de 1965, a carcinicultura consiste basicamente na criação de camarão em 

viveiros, comportando os em ambiente adequado para sua maturação e desenvolvimento.  

Para discutimos para abordamos a carcinicultura marinha no Brasil e no Mundo nos 

apoiarmos em Natori, Sussel, Santos, Previero, Viergas e Garneiro (2011). De acordo com os autores a 

criação de camarão em cativeiro iniciou-se no Sudeste Asiático no século XV, esse avanço se deu em 

virtude das pesquisas em produção de pós-larvas, a partir de então ocorreu o aumento da produção da 

carcinicultura em larga escala. 

O aumento do consumo de camarões a partir de 1980 no cenário mundial gerou uma 

necessidade de aumento produtivo. Este processo se dá inicialmente no continente asiático, 

posteriormente se difundi para América Central e para América do Sul, até chegar ao Nordeste do 

Brasil, em virtude do clima favorável e a oferta do pacote tecnológico para a espécie  Litopenaeus 

Vannamei advinda do Pacífico se adaptando e rapidamente e crescendo em produtividade.  

No município de Acaraú a carcinicultura adentrou em áreas que antes eram produtoras de 

sal, e começou a se difundir ao longo da Região Oeste  do estado do Ceará. A espécie cultivada é o 

“camarão branco do Pacífico” que apresenta fácil adaptabilidade ao clima quente do município, a 

instalação da Empresa Artemisa em 1980, foi uns dos importantes agentes para a introdução da 

atividade em Acaraú, pois sua presença atraiu outras empresas para o municíp io, criando novas 

temporalidades e espacialidades à produção de camarão.  

 O que nos levou a realizar esta pesquisa ocorreu da necessidade de se gerar uma 

discussão acerca dos rebatimentos socioeconômicos e socioespaciais gerados pela a entrada da 

carcinicultura no município de Acaraú, bem como conhecer os impactos socioambientais ocasionados 

por esta produção. 

 A complexidade deste processo se dá com o surgimento de agentes que produzem e 

alteram o município por meio da criação de camarão. Ao tratarmos da atividade, observa-se que a 

mesma promove uma nova divisão do trabalho, recondicionando atividades já existentes, trazendo uma 

nova funcionalidade para o lugar. 

 Este artigo tem como objetivo discutir a introdução da carcinicultura no município de 

Acaraú bem como compreender os rebatimentos gerados por esta atividade no espaço rural e urbano 

do município. Faz-se necessário entender como a criação de camarão gera uma nova dinâmica 

socioeconômica em Acaraú, seja por meio do crescimento do comercio varejista o u pelo aumento de 

fluxos materiais e imateriais na Região. 

 A metodologia utilizada se deu por meio primeiramente de uma pesquisa bibliográfica 

realizada em bibliotecas físicas como da UECE (Universidade Estadual do Ceará), UFC (Universidade 

Federal do Ceará) e BNB (Banco do Nordeste) e na Biblioteca Pública Municipal de Acaraú, a segunda 
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etapa se deu por meio da confecção de uma hemeroteca a partir da busca por notícias em jornais com 

o uso de palavras-chave.

 A confecção de tabelas ocorreu após a coleta de dados quantitativos em sites como: IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estática) IPECE (Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do 

Ceará) e ABCC (Associação Brasileira de Criadores de Camarão). Realizou-se um trabalho de campo 

no município em busca de conhecer melhor o objeto de pesquisa, a última etapa constitui -se como 

reflexão sobre dados. 

Este artigo está estruturando em três tópicos e a introdução: no primeiro tópico discutimos a 

difusão da carcinicultura no Mundo e posteriormente analisamos como a atividade se instala no Brasil e 

no Ceará, no segundo tópico tratarmos da entrada da criação de camarão no município de Acaraú e os 

agentes responsáveis por este processo, no terceiro tópico analisamos os rebatimentos gerados no 

espaço urbano e rural a partir da introdução da carcinicultura em Acaraú e os principais impactos 

socioambientais ocasionados por este processo. 

1. Difusão Carcinicultura no Mundo no Brasil e no Ceará

 A produção de camarão em cativeiro baseia-se em diferentes etapas: a primeira etapa 

denomina-se como larvicultura ou fase larval. Nesta fase as larvas de camarão encontram-se em 

laboratórios para desenvolverem-se até a segunda fase, chamada de engorda nesta as larvas já estão 

prontas para receberem ração até atingirem um tamanho e peso ideal para que seja realizada a 

despesca fase na qual os camarões são coletados, a fase do beneficiamento ocorre posteriormente à 

despesca, nesta etapa os crustáceos são limpos e seguem para consumidor final que pode ser 

estabelecimentos comerciais como mercados, restaurantes, peixarias. 

Para discutirmos acerca de reestruturação produtiva de a agropecuária nos apoiamos em 

Elias (2012) com essa autora, a modernização da agropecuária ocasiona a necessidade de demandas 

de produtos em virtude do crescimento do agronegócio, as mesmas geram novas dinâmicas nos 

espaços nas quais o agronegócio se inserem, através dos incrementos de novos insumos produtivos.  

A reestruturação produtiva da agropecuária cria demandas até então inexistentes nas áreas 
de difusão do agronegócio. Tais demandas incrementam o crescimento de uma série de 
atividades comerciais e de serviços especializados. Dessa forma, a difusão do agronegócio 

não apenas amplia e reorganiza a produção material (agropecuária e industrial), como é 
determinante para a expansão quantitativa e qualitativa do comércio e dos serviços, 
especialmente dos ramos associados ao circuito superior da economia agrária. (ELIAS, 

2012). 

A carcinicultura é uma atividade aquícola baseada na criação de camarão em cativeiros, a 

mesma começou a ser desenvolvida na Ásia a partir de pesquisas em laboratórios pós -larva em 1930. 

O responsável por esta técnica foi Dr.Motosaku que realizou os testes em laboratório para a criação do 
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crustáceo, a chamada larvicultura na qual a reprodução era artificial. Após o sucesso dos 

empreendimentos da produção a prática tornou-se comum em outros países e se disseminou. 

Após este período de 1930 houve outros testes que apontaram que a espécie Litopeneaus 

vannamei como de maior adaptação a diferentes ambientes e a clima quente, a mesma facilitou a 

produção em outros países, necessariamente os tropicais, esta espécie advinda do pacifico também 

conhecido como “camarão branco”. 

A criação de camarão em cativeiro no Brasil se inicia a partir do Estado do Rio Grande do 

Norte em 1970, quando a espécie Litopenaeus vannamei começa se desenvolver na Região e ganha 

força, com isso a produção começa aumentar e a partir de 1997 já apresentava um rápido 

desenvolvimento, fator este que consolida o setor.  

A atividade da carcinicultura no Brasil foi introduzida na década de 1970, no estado do Rio 
Grande do Norte, e apresenta acelerado crescimento a partir de 1996/1997, com o 

desenvolvimento tecnológico relacionado ao camarão do pacífico (Litopenaeus vannamei). 
Assim, entre 1997 e 2003, a produção brasileira de camarão subiu de 3.600 para 90.128 
toneladas – o que representa um crescimento de 2.405,0% . Também nesse período, a 
produtividade cresceu de 1.015 kg/ha/ano para 6.084 kg/ha/ano, correspondendo a um 

aumento de 499,0% . A área ocupada por viveiros de camarão no Brasil passou de 3.548 ha 
em 1997 para 16.598 ha em 2004 – uma expansão de 367,81%  (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAMARÃO, 2004, p.5). 

No Brasil a introdução desta atividade está associada a vários processos. De acordo com 

Associação Brasileira de Criadores de Camarão (ABCC) a criação do crustáceo no país se iniciou a 

partir de 1970 quando essa associação começou a se difundir e desenvolve -se no Rio Grande Norte, 

atrelado a este crescimento e à boa adaptação da espécie do Pacífico. Promove-se o rápido 

desenvolvimento e consolidação da atividade, ainda de acordo com a ABCC é no período de 1990 até 

2003 que o camarão brasileiro vivencia o seu maior crescimento produtivo.  

No estado do Ceará a entrada da atividade ocorre por vários fatores, entre eles pode-se 

destacar o clima favorável como: umidade do ar e temperatura, solos em parte salinizados que facilitam 

a criação do camarão. Além dos fatores físicos é notável também o papel do estado por meio d e 

políticas públicas para incentivar o setor, o BNB (Banco do Nordeste do Brasil) atuou nesta esfera 

como agente financiador da produção, através do Programa Cresce Nordeste com a Carcinicultura.  

O cultivo da atividade da criação de camarão em cativeiro no  estado do Ceará ocorreu a 

partir de 1980, a partir de novos projetos para colocar a atividade como importante na economia do 

Estado. O processo de introdução da mesma se dá em várias fases que marcam a consolidação do 

produto no Ceará, este processo consolida novas formas à dinâmica econômica do Estado, gerando 

novas espacialidades, demonstrando a importância do setor para o Ceará.  

O rebatimento dessa modernização no território cearense acontece de diversas formas de 
apropriações, incorporações e sujeições de processos, formas e estruturas antigas que 
conjuntamente com as novas feições do capital produzem novos eventos. Ou seja, têm-se 
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ao mesmo tempo eventos produzidos em tempos pretéritos somados aos produzidos sob os 
auspícios da modernização que se juntam no movimento do capital se fundem numa 
metamorfose territorial, criando as condições propícias para uma nova divisão territorial do 
trabalho‖ (ARAÚJO,2006,p.74) 

No ano de 2011 o cultivo de camarão no Ceará era produzido no total de 452 fazendas 

espalhadas pelo Estado, com uma produção de 31.982 toneladas, numa área de 7.262. E esses dados 

revelam a importância do Ceará dentro do circuito produtivo da carcinicultura, sendo a criação de 

camarão no território cearense fragmentada e realizada em diferentes  pontos. 

Tabela 1 - O cultivo de camarões marinhos no Ceará, 2011. 

Estado Nº Fazendas Área 
disponível (Ha) 

Fazendas em 
operação 

Fazendas 
desativadas 

Produção 
(Ton) 

Ceará 452 7.262 325 127 31.982 

Fonte: ABCC, 2011. Organização Ana Beatriz Farias 

Como é possível observar na figura abaixo a produção da carcinicultura no Ceará ocorre em 

diferentes pontos difusos ao longo do território cearense, principalmente localizado ao longo de todo o 

litoral, com exceção da Região do Baixo Jaguaribe que possui municípios produtores em áreas não 

litorâneas, o destaque de maior produtividade ocorre na Região do Baixo Jaguaribe e na Região da 

Costa Negra (situado no Litoral Oeste). 

Figura 1- Polos de Produção Carcinicultura Ceará, 2011. 

Fonte: ADECE. (2011) 
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Pode-se perceber que o papel do Estado no estímulo para á introdução da carcinicultura no 

Brasil e no Ceará foram fundamentais para a consolidação da atividade no território. Os fatores 

climáticos também foram fundamentais para o desenvolvimento  do crustáceo, fatores esse que 

demonstram a potencialidade desses lugares para a produção de camarão.  

2. Inserção da Carcinicultura em Acaraú e agentes produtores

Acaraú é um município cearense situado no Litoral Oeste e na Região da Costa Negra, tendo 

como limites os municípios Cruz e Jijoca de Jericoacoara. O seu histórico produtivo esta baseado na 

pesca e, inicialmente na produção de sal, fatores cruciais no dese nvolvimento da carcinicultura 

posteriormente. 

Uma das primeiras atividades existentes no município foi à pecuária através da criação de 

gado. Essa atividade foi importante para a formação territorial do município, a mesma era chamada de 

charqueadas, que funcionava a partir do processamento da carne de charque, o gado era abatido e 

posteriormente salgado e sua carne colocada no sol. 

Com a decadência do boi, o povoado regrediu e voltou-se para a pesca. O nome oficial não 
sobreviveu e foi substituído pela denominação Barra do Acaracu. O escritor Renato Braga, 
em dicionário geográfico e histórico do Ceará, em 1967, relata este período como 

crescimento lento e diz que em 1846 todas as casas eram de taipas. (BEZERRA, 2011, 
p.62).

Após este período no qual a criação de gado foi a principal atividade econômica, e a mesma 

decaiu no município, havendo o retorno para atividade pesqueira, esse momento caracterizou-se por 

um desenvolvimento socioeconômico mais estagnado. Os tipos de pesca na qual Acaraú realizavam 

era de acordo com Bezerra (2011), principalmente, a pesca de lagosta.  

Para tratarmos da entrada da atividade da criação de camarão em cativei ro em Acaraú nos 

apoiamos em Bezerra (2011). Segundo a autora a carcinicultura adentra no município em virtude da 

existência de antigas áreas de salinas, fator que este que auxiliará na expansão rápida deste setor 

aquícola, que encontra neste município fatores como clima e solo favoreceram a este tipo de atividade.  

Para compreender como ocorreu a introdução da carcinicultura no território de Acaraú, faz-se 

necessário recordar primeiro como a atividade adentrou no estado do Ceará, a mesma começou a 

desenvolver-se a partir da década de 1980, na Região do Baixo Jaguaribe Cearense, principalmente no 

município de Aracati (atualmente maior produtor), após este período a criação de camarão em cativeiro 

se espalhou por todo o Ceará, até chegar à Região da Costa Negra, onde está situado o município de 

Acaraú. 

A empresa Artemisa, agora denominada Aquacrusta Marinha Ltda, passou a atuar no ramo 
de produção de pós-larvas, através da instalação de um laboratório em suas dependências, 
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abastecendo toda a região, o Estado do Ceará e outros estados da Federação. Além disso, 
difunde para os pequenos e médios produtores, informações sobre as técnicas de manejo e 
inovações surgidas para o setor. (TAHIM, LOPES e SANTANA, 2014, P.15). 

Para a consolidação da atividade aquícola neste território o papel de alguns agentes tornou-

se essencial. A entrada de empresas carcinicultoras neste município a partir da década de 1980 foi um 

marco fundamental para o desenvolvimento do setor na Região. Uns dos exemplos foi a Empresa 

Acqua Crusta Marinha antiga Empresa Artemisa situada na Fazenda Cacimbas a 1 km do centro 

urbano de Acaraú, é a maior na região e no município, e que possui um laboratório de larvicultura, 

único na região, que fornece larvas do crustáceo para as fazendas produtoras de camarão.  

Para concretizar a produção do camarão é necessário o papel das indústrias de 

beneficiamento que processam o camarão e o preparam para o consumidor final, as mesmas 

constituem como etapa fundamental do circuito produtivo da produção da carnicicultura. Em Acaraú a 

Empresa Cajucoco realizar a etapa de beneficiamento e a certificação do camarão, a qual garante a 

qualidade final do produto. 

A unidade de beneficiamento da Cajucoco (2015) tem capacidade para beneficiar 35 

toneladas de camarão por dia. Além de abastecer o mercado interno, exporta para os 
Estados Unidos e Europa. Não possui marca própria. Recebeu, em março de 2010, “o 
Certificado de Excelência do Programa “Garantia de Origem” do grupo Carrefour, na 
categoria de abate e processamento de Camarão". Hoje a indústria opera com os seguintes 

produtos: lagosta, camarão, polvo e peixe (VARGAS, 2016, p.18). 

De acordo com dados da Associação de Carcinicultores da Região da Costa Negra a Região 

possui um total de 33 empresas associadas ao setor, as mesmas se distribuem entre os municípios de 

Acaraú, Itarema, Jijoca de Jericoacoara e Cruz, municípios estes que constituem a Região produtora 

de camarão no Litoral Oeste cearense. 

Nota-se que o papel dos agentes produtores da carcinicultura em Acaraú é essencial para 

consolidação desta atividade, pois os mesmos trouxeram novas técnicas e cientificidade à produção, 

que adquiriu novos insumos e se modernizou, aumentando consideravelmente seus volumes, gerando 

assim fluxos e ritmos ao município. 
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Figura 2- Viveiros de engorda na Empresa Aquacrusta Marinha, em Acaraú-Ce. 

Fonte: Ana Beatriz, (Março/2016). 

3. Rebatimentos da carcinicultura no município de Acaraú

Para analisar-se os principais rebatimentos gerados mediante a introdução da carcinicultura 

em Acaraú é necessário compreender como a atividade altera os ritmos e as dinâmicas no município, 

dos elementos que o crescimento do setor da carcinicultura impulsionou foi o crescimento populacional. 

Ao tratarmos desta discussão é preciso compreender como esse processo de dinâmica 

urbana associada ao setor produtivo ocorre e quais são suas principais características  para realizar tal 

abordagem utilizarmos o conceito de “solidariedades espaciais” de Santos (1996), é sabido que muitas 

cidades podem desempenhar diferentes funções, algumas, entretanto apresenta uma especialização 

para determinadas atividades produtivas. Ainda de acordo Santos (1996) em “solidariedades espaciais” 

onde cada cidade desenvolve relações entre si, essas relações se dão a partir de fluxos e fixos 

imateriais, é importante salientar que esses fluxos atendem ás demandas de um mercado consumidor  

exigente e seletivo. 

Ao falarmos de território, é visível que o território pode se apropriado de diversas formas 

através das relações sociais e econômicas vivenciadas neste espaço. Atividades que ocorrem em 

áreas ditas “rurais” dependendo da sua complexidade  podem influenciar diretamente nas relações 

econômicas no centro urbano local, gerando, por exemplo, o aumento de fluxos para atender as 

demandas advindas das atividades. 

A população de Acaraú de acordo com dados extraídos do censo demográfico do IBGE 

encontra-se em 2016 com o total de 61.715 pessoas. Se comparados à população de 2010 que estava 

em 57.551 à mesma cresceu consideravelmente em termos vegetativos.  
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Tabela 2 – Acaraú População 2010/2016 

Município População 2010 População 2016 

Acaraú 57.551 61.715 

Fonte: IBGE. 

O setor econômico mostrou crescimento em relação à produção do PIB (Produto Interno 

Bruto). No município no ano de 2010 o mesmo era de 5.695,95, já para 2016 se encontrava em 

8.531,09, fator este que demonstra um incremento em crescimento econômico da Região. Algumas 

atividades são responsáveis por este processo, o setor da carcinicultura e o setor aquícola são uns dos 

exemplos de produções que atualmente apresentam crescimento considerável.  

Tabela 3 - PIB per capita/ Acaraú anos 2010/2016. 

PIB Acaraú 2010 PIB Acaraú 2016 

5.695,95 8.531,09 

Fonte: IBGE. 

A economia urbana de Acaraú se mostra com um crescimento considerável em relação aos 

municípios próximos da Região da Costa Negra, em virtude disso o mesmo possui varias lojas 

varejistas nacionais, no setor de móveis e eletrodomésticos tais como: Macavi, Solar Magazine, esse 

crescimento urbano ocorre em função do aumento do poder de consumo da população local, 

estimulado pelo crescimento econômico das atividades produtivas. 

De acordo com dados da Secretaria da Fazenda (SEFAZ). No ano de 2014 o município de 

Acaraú possuía um total de 731 estabelecimentos comerciais, deste total 725 eram no ramo varejista e 

apenas seis no ramo atacadista. Os dados mostram um crescimento no número de lojas varejistas e 

principalmente do comercio local. 

Tabela 4 - Estabelecimentos comerciais em Acaraú – 2014 

Estabelecimentos comerciais 

Discriminação Município % Estado % 

Total 731 100,00 154.770 100,00 

Atacadista 6 0,82 3.608 2,33 

Varejista 725 99,18 150.679 97,36 

Reparação (1) - - 483 0,31 

Fonte: Secretaria da Fazenda (SEFAZ). 
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Sabe-se que a atividade da carcinicultura é geradora de renda e empregos nas áreas na qual 

essa produção esta inserida. Em Acaraú a criação de camarão desponta como fator crucial no 

crescimento tanto urbano como rural do município, entretanto a mesma possibilita também o 

desenvolvimento de toda a região, através do aumento de fluxos, como distribuição de insumos, 

produção de larvas de camarão, entre outros. 

Acerca das “solidariedades espaciais” Santos (1996) deixa claro que esse fenômeno 

promover a mesmo tempo a ordem e a desordem, no sentido de que integra redes de fluxos intensos, a 

desordem apresenta-se através da segregação espacial dos lugares, na qual a infraestrutura dita o 

desenvolvimento econômico e a vocação produtiva dos lugares, a partir da divisão do trabalho.  

A criação de demandas geradas pela modernização da carcinicultura é refletida no espaço 

urbano de Acaraú, através do crescimento do setor do comércio e dos serviços, o aumento do número 

de empregos na Região alterou no dinamismo econômico existente em Acaraú. Há uma crescente 

demanda de insumos para sustentação da carcinicultura e, aliado a esta atividades outras se 

consolidam no município como é o caso do comércio alimentício e comércio varejista.  

Tabela 5 - Aquicultura - Camarão - valor da produção, 2014. 

Município Valor Produção (Quantidade) 

Acaraú 62.818 4.552.000 

Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2013. Rio de Janeiro: IBGE, 2014. 

O aumento de marketing do consumo do camarão em âmbito nacional favoreceu o 

surgimento de restaurantes e quiosques especializados nesta iguaria. Em campo foi observado 

diversos estabelecimentos nos quais o camarão é parte do cardápio, mostrando que o consumo do 

crustáceo se faz cada vez maior, atrelado à grande produção e distribuição do produto, desta forma, o 

setor carcinicultor demonstra-se importante no dinamismo econômico do município. 

. 

Figura 3 - Mercado de Peixes em Acaraú. 
Fonte: Ana Beatriz, (Março/2016). 
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Outro fenômeno é observado quanto se trata da carcinicultura é a sua modernização, que 

além de ser complexa gera novas temporalidades, esse fenômeno altera os espaços no sentido de que 

traz um novo ritmo para este setor agropecuário, tornando o cada vez mais exigente, produtivo e 

tecnológico. As tecnologias advindas dessa modernização visam a maior produtividade do crustáceo, 

como também garante a qualidade do produto. 

A complexidade desta atividade aquícola é notável em função dos diferentes tipos de agentes 

produtivos envolvidos. E entre estes podemos citar: O Estado, que funciona como incentivador da 

produção; os proprietários, que tem o poder acerca dos recursos financeiros; e os trabalhadores, que 

estão no centro da hierarquia, pois realizam a produção efetivamente.  

É visível o crescimento do município de Acaraú, associado à carcinicultura, observado como 

no maior fluxo de pessoas nas ruas e principalmente no centro comercial da cidade. E essa mobilidade 

ocorre em função da busca por compras de produtos ou acesso a serviços não realizados na zona rural 

do município. 

O crescimento de empresas associadas ao setor da carcinicultura é prescindível em função 

das demandas necessárias que essa produção exige. O centro urbano de Acaraú configura-se como 

importante núcleo de comércio na Região. Durante a realização do trabalho de campo observou-se o 

intenso fluxo de mercadorias, como também o intenso mercado informal, através de feiras livres nas 

ruas principais da zona urbana do município, este tipo comércio favorece a maior inserção da 

população e dinamiza o consumo local. 

Figura 4 - Feira no Centro de Acaraú-Ce. 

Fonte: Ana Beatriz, (Março/2016). 
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Em contrapartida a esse processo  a implantação e a criação de camarão de cativeiro tem 

promovido uma série de problemas ambientais. Para falamos de impactos ambientais associados à 

carcinicultura faz-se necessário saber o que é esse processo e suas repercussões onde ele se insere 

de acordo com o Artigo 1º da Resolução n.º 001/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), Impacto Ambiental é "qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, biológicas do 

meio ambiente”, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas 

que afetem diretamente ou indiretamente: a saúde, a segurança, e o bem estar da população; as 

atividades sociais e econômicas; A biota; as condições estéticas e sanitárias ambientais; a qualidade 

dos recursos ambientais‖, como a carcinicultura geram esses e outros impactos, existem vários 

discussões a níveis internacional e nacional acerca das consequências geradas pelo desenvolvimento 

da atividade. 

Em Acaraú a carcinicultura ocorreu em algumas áreas já salinadas, pois existia a presença 

de salinas na Região. Em outras áreas, na qual a carcinicultura adentrou fez -se necessário a 

salinização dos solos, fator esse que gerou problemas nas comunidades instaladas, pois os solos 

tornaram se pobres e inférteis, o que afetou diretamente a vida dessas populações. Durante a 

realização do trabalho do campo os moradores do Distrito de Aranau, situado em Acaraú, relataram 

que sofreram perda de plantações após a instalação das fazendas produtivas de camarão, os mesmos 

também denunciaram a contaminação dos corpos hídricos como rios e lagoas.  

Esta nova atividade industrial, implantada em ecossistemas de preservação permanente 
segundo a legislação ambiental brasileira, ameaça à existência das comunidades usuárias 
ancestrais, contribuindo diretamente para a desorganização das atividades tradicionais, 

criando outras relações de trabalho e mercantilização de seus territórios (MEIRELES, 
QUEIROZ, 2010.p.2). 

A criação de camarão em cativeiro em Acaraú é responsável por ocasionar várias 

problemáticas no município a níveis ambientais e sociais. Os primeiros são bastante visíveis através da 

contaminação de rios, lagoas e solos no entorno das fazendas. A desocupação da população nativa e 

pesqueira, o desaparecimento de peixes e crustáceos, a perda da atividade da pesca por parte dos 

moradores locais, a salinização dos solos, o desmatamento de manguezais e apicuns,  também são 

motivos de conflitos socioambientais. 

Nos trabalhos de campo foram observadas diversas irregularidades inerentes à produção de 

camarão em Acaraú, tais como a contaminação dos cursos de aguas, desparecimento de espécies 

nativas de camarão, a geração de conflitos em virtude da retirada da população local dessas áreas, a 

salinização dos solos, a retirada da pesca tradicional em virtude dos cercamentos realizados pelas 

empresas para implantação dos viveiros de camarão etc.  
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É possível inferir que a carcinicultura implantada no município de Acaraú, é responsável por 

diversos transtornos à população, extraindo destas pessoas atividades que antes eram tradicionais 

como a pesca, o lazer, e transformando estes cenários em áreas produtoras de camarão ocasionando 

diferentes processos negativos ao meio ambiente e por consequência a toda a população da região. 

Figura 5 - Curso de água próximo a Fazenda da Empresa Aranau Aquicultura, Acaraú-Ce. 

Fonte: Ana Beatriz, (Março/2016). 

Considerações Finais 

Diante do exposto, observa-se que a introdução da criação de camarão em cativeiro em 

Acaraú é responsável por uma série de novas dinâmicas e novas temporalidades no espaço urbano e 

rural do município, como a criação de novos fluxos e transportes associados ao setor, crescimento da 

renda local, estimulando por consequência o aumento do consumo, gerando demandas para 

surgimento de novas lojas atacadistas, comércio alimentício como os restaurantes e mercados.  

A modernização deste setor caracteriza-se como sendo excludente, pois não inseri todos os 

sujeitos igualmente, gerando por consequência diferentes desigualdades e problemas ambientais no 

espaço rural e urbano do município, trazendo este caráter conflitivo e segredador.  

Além disto, é possível notar que a mesma também desencadeia outros processos, tais como 

a instalação de conflitos socioambientais, pois ocasiona a retirada da população nativa de áreas antes 

já habitadas pelas mesmas, extraindo recursos naturais de áreas de manguezais e apicuns, 

desmatando mangues, ocasionando o desaparecimento de espécies de peixes nativos e crustáceos, 

salinizando os solos e contaminando os rios , isto é, promovendo vários transtornos à população do 

município, principalmente as que residem no espaço rural.  

394

http://srccc.com.br/


Referências 

ARAÚJO, S. L. Reestruturação produtiva as novas territorialidades no espaço agrário cearense: 

a carcinicultura em questão. Dissertação (mestrado em geografia). Universidade Estadual do Ceará: 
Fortaleza, 2006. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAMARÃO. Projeto executivo para apoio político ao 
desenvolvimento do camarão marinho cultivado. Recife: [s.n], 2004. Disponível em: 

<http://www.mcraquacultura.com.br/arquivos/Marco04.pdf.> Acesso em: 11 set. 2004.      

BEZERRA, EDGONY. Costa negra/ tradução: Inês Romano-Fortaleza-Ce. 2011. 

ELIAS, Denise. Agronegócio e novas regionalizações no Brasil. Revista Brasileira de Estudos 
Urbanos e Regionais, v. 13, n. 2, p. 153-167, 2012. 

MEIRELES, AJ DE A.; QUEIROZ, LUCIANA. A monocultura do camarão: danos socioambientais à 
base da vida comunitária tradicional no litoral do nordeste brasileiro. Desenvolvimento e conflitos 

ambientais, p.224-249. 2010. 

NATORI, MARIENE MIYOKO, ET AL. "Desenvolvimento da carcinicultura marinha no Brasil e no 
mundo: avanços tecnológicos e desafios." Informações econômicas v.41.2: p.61-73. 2011. 

SANTOS, Milton. A natureza do espaço. São Paulo: Hucitec, v. 1, 1996. 

TAHIM, ELDA FONTINELE, AND ARAÚJO JUNIOR. "A carcinicultura do Nordeste brasileiro e sua 

inserção em cadeias globais de produção: foco nos apls do Ceará." Revista de economia e 
sociologia rural n.52.3: p.567-586. 2014. 

VARGAS, J. A relação entre a oferta e demanda de curso técnico de nível médio subsequente: um 
estudo sobre o curso de pesca do Instituto Federal do Ceará, campus Acaraú. Dissertação (mestrado 
em educação). Universidade de Brasília: Brasília, 2016. 

395

http://srccc.com.br/


A INCLUSÃO DOS ALUNOS DEPACUJÁ/CE NO ENSINO SUPERIOR: 

ANALISANDO AS REPERCUSSÕES DO FUNDO DE FINANCIAMENTO 

ESTUDANTIL (FIES) 

Breno de Abreu Lopes¹ 

Virgínia Célia Cavalcante de Holanda² 

RESUMO

Verifica-se nos últimos quinze anos a expansão da oferta do Ensino Superior no Brasil que abrange 
cada vez mais lugares de diferentes escalas. Nesse contexto, o presente artigo tem como objetivo 
analisar como o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), criado como um programa de 

financiamento de cursos superiores pela lei complementar número 10.20 de julho de 2001, tem 
promovido repercussões no acesso a essa modalidade de ensino em uma Cidade Pequena. Tomamos 
como estudo a cidade de Pacujá em sua relação diária com a cidade média de Sobral, ambas situadas 

no noroeste cearense, relação atrelada pela oferta do mercado superior do ensino. Adotamos, 
inicialmente, leituras bibliográficas sobre Cidades Médias e Pequenas e dados obtidos junto ao Censo 
da Educação Superior de 2013. Posteriormente, realizamos aplicação de questionários a um grupo de 

dezenove estudantes oriundos do município de Pacujá matriculados em Instituições de Ensino Superior 
Privadas que são usuários do FIES. Os resultados apontam que este programa de assistência 

estudantil atua como um incentivador para estudantes provenientes de famílias de menor poder 
aquisitivo para o ingresso no Ensino Superior oferecido por Sobral, sobretudo em seu segmento 
privado, dinamizando e permitindo novas dinâmicas e relacionamentos entre as cidades da pesquisa. 

Palavras-chave: Ensino Superior; financiamento estudantil; Cidade pequena. 

1. INTRODUÇÃO

São expressivas as mudanças no arranjo do sistema educacional brasileiro nas últimas

décadas, onde as Instituições de Ensino Superior vêm se destacando, com a criação de novos cursos 

de graduação e de tipos diversificados de instituições, com uma demanda que parece ainda distante de 
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se esgotar, dado o déficit histórico no número de ofertas de vagas para esse nível de ensino, paralelo 

as exigências do próprio mercado de trabalho em épocas atuais.  

Nesse contexto, a expansão do Ensino Superior tem se apresentado como um fenômeno 

significativo que tem promovido rebatimentos nos lugares, seja pela chegada de profissionais nas 

cidades pequenas formados em centros maiores, não exclusivamente nas grandes metrópoles como 

no passado, seja pela possibilidade de acesso de alunos ao ensino superior em centros maiores que 

retornam as suas cidades pequenas de origem, no vai e vem diário ou no momento que terminam o 

curso para ofertarem novos serviços.  

Freire (2011) e Pinheiro (2013) apontaram o processo de Interiorização do Ensino Superior 

para o Estado do Ceará que altera, de certa forma, o panorama da escolarização da população 

cearense e suas relações com os estudos universitários. Cidades Médias e Pequenas, onde os níveis 

de escolaridade se assentavam em maior parte na educação básica, passam a participar da educação 

de nível superior com maior expressividade graças a esta incorporação de IES em outros locais além 

das metrópoles. É neste segmento que compreendemos a Interiorização do Ensino Superior no Ceará 

pela presença de instituições em cidades ditas do “interior” que permitem novos relacionamentos da 

população com a educação de nível superior, alcançando cidades de diferentes escalas. Portanto, a 

relação entre as cidades de Pacujá e Sobral é decorrente  também dessa interiorização e tem 

contribuído na formação de recursos humanos qualificados para o mercado de trabalho e definindo 

inovações neste cenário educacional.  

De acordo com o Censo da Educação Superior de 2013, o Brasil conta com 193 Universidades, 

139 Centros Universitários, 2.044 Faculdades e 40 Institutos Federais e Centros de Educação 

Tecnológica. Esse crescimento ocorre atrelado também a um conjunto de medidas públicas de inclusão 

e democratização do Ensino Superior que agenciaram o crescimento do número dessas instituições. 

Tais ações implantadas paulatinamente na área educacional têm atendido a camadas sociais cada vez 

maiores e com menor poder aquisitivo, sendo significativo esse processo após o surgimento de 

Programas Governamentais como o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), Programa 

Universidade para Todos (PROUNI) e o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais (REUNI). 

A Constituição Federal de 1988, ao se referir a educação brasileira em seu artigo 205, afirma 

que “Educação, direito de todos e dever do Estado e da família [...]”. Atendendo a essa premissa e 

também canalizando os esforços para o processo de redemocratização  do acesso à Educação 

Superior, existem atualmente programas governamentais voltados para promover o acesso à educação 

de terceiro grau para pessoas que, por ventura, não possuam condições financeiras para custear um 

curso de graduação em Instituições de Ensino Superior privadas. Desse modo, os programas 
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existentes no Brasil com maior repercussão de inclusão são: PROUNI, Programa de Inclusão Social e 

Racial – COTAS e o FIES. Esse último sendo considerado em nosso estudo para nos ajudar a 

compreender como vem ocorrendo o acesso as instituições privadas de Sobral pelos alunos oriundos 

de Pacujá/CE.  

Não obstante, analisaremos o papel do FIES como um facilitador do ingresso da população de 

Cidades Pequenas no Ensino Superior. Escolhemos como recorte espacial o município de Pacujá/CE, 

inserido no Noroeste Cearense, contando com aproximadamente 5.986 habitantes (IBGE, 2010), 

distante a 68 km de Sobral e a 293 km de Fortaleza, capital do Estado. Por ser uma cidade com uma 

dinâmica mais atrelada ao setor primário, o fertando a seus citadinos somente serviços mais 

indispensáveis ao seu cotidiano, sua população é obrigada a buscar outros eventuais serviços e bens 

mais raros ao seu cotidiano em outros centros urbanos. Sendo assim, Pacujá “conversa” diariamente 

com o município de Sobral a partir da relação da oferta e demanda de serviços e bens, sendo o Ensino 

Superior a variável escolhida neste trabalho para se compreender tal relacionamento entre as duas 

cidades.  

Para a construção desse artigo realizamos uma análise documental, com base em informações 

provenientes do Censo da Educação Superior de 2013, além de pesquisas bibliográficas acerca de 

temas relacionados ao Ensino Superior e Cidades Médias e Pequenas. Desta forma, aplicamos um 

questionário junto a um grupo de dezenove universitários procedentes do município de Pacujá que 

estudam em instituições de ensino do segmento privado e que contam com financiamento do FIES, 

sendo somente estes escolhidos como objeto de investigação deste artigo.  Em média, cerca de 60 

alunos realizam o percurso diário entre ambas cidades eleitas nesta pesquisa ancorados na oferta e 

demanda de cursos e presença de Instituições de ensino superior.  

2. DO SURGIMENTO DAS PRIMEIRAS IES AO CENÁRIO ATUAL DA EDUCAÇÃO

SUPERIOR BRASILEIRA. 

Antes de iniciarmos nossas reflexões acerca do papel do FIES e suas repercussões na 

inserção dos alunos de Pacujá/CE no Ensino Superior, se faz pertinente uma breve contextualização 

acerca do surgimento desta modalidade de ensino no território brasileiro.  

A fixação da Coroa Portuguesa em 1808, em terras brasileiras marcou, de certa forma, uma 

nova realidade, sendo a oferta de cursos isolados de educação superior um exemplo desse “novo”, 

diferente de outras colônias da América Latina que tiveram acesso ao ensino superior ainda no Período 

Colonial.  Freire (2011, p.50) retrata que “Em 1808, com a chegada da família Real Portuguesa ao 

Brasil, conhecemos o primeiro impulso no sentido de formalizar a educação superior em nosso país. ” 
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Essa oferta de cursos ocorrendo em pontos seletivos já sinalizava o que se seguiria nas décadas 

seguintes, ou seja, a existência de cursos superiores em localizações em poucos pontos do território . 

As primeiras escolas médicas, na forma de escolas superiores isoladas, nasceram na Bahia e Rio de 

Janeiro. Já a Universidade Federal do Rio de Janeiro criada no ano de 1920 foi de fato a primeira 

Universidade brasileira.   

No período que compreende as décadas de 1960 e 1970, ampliam-se as universidades 

federais, estaduais e municipais, tendo como marco  a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

de 1961. Em fins da década de 1970 tem início também a expansão do ensino superior privado, mas 

ainda sem muitas repercussões.  

Nas décadas de 1980 e 1990 houve uma tímida expansão do ensino superior. No es tado do 

Ceará o destaque foi para duas universidades estaduais: Universidade Regional do Cariri (URCA), 

criada oficialmente em 1987 e a Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), encampada pelo 

governo do Estado em 1994. A Universidade Estadual do Ceará (UECE), já havia sido criada em 1975, 

as três são mantidas até hoje pelo governo do Estado do Ceará e são consideradas um patrimônio do 

povo cearense pois foi por meio destas instituições que o ensino superior se interiorizou no estado. 

Pereira & Silva (2010, p. 10) afirmam que “O Brasil vive um período de reformas no que tange 

o ensino superior”. Portanto, é a partir dos anos 2000, sobretudo em 2003 com os ventos advindos da

Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996), que passa a ocorrer mudanças 

significativas em todo sistema educacional brasileiro .  

Partindo deste contexto, a Educação Superior foi se expandindo em vários aspectos: 

ocorrendo crescimento no número de instituições, de cursos e vagas ofertadas. Dentro dessa 

realidade, as Instituições de Ensino Superior se inserem e obedecem ao que Santos & Silveira (2000, 

p. 31), colocam como novos conteúdos e comportamentos dotados no território mediante tal

crescimento ainda em curso. Amorim (2010), ao trazer uma periodização com base em d ados do 

Ministério da Educação acerca da evolução quantitativa das IES brasileiras assevera:  

Os números do Ministério da Educação e Cultura comprovam o crescimento 
quantitativo de IES no território brasileiro: 67 universidades, em 1984; 127, em 1994; 
155 em 1999. No ano de 2008, os dados do MEC apontam o total de 183 
universidades no país. Da mesma forma, o total de outras IES também cresceu 
exponencialmente: 882; 918, em 1990; 1097 em 1999; 2488 em 2008. Como se 
pode perceber, um crescimento muito significativo, em termos absolutos, para 
apenas uma década. (AMORIM, 2010. p. 79) 

As instituições existentes no país são classificadas pelos critérios do Ministério da Educação 

entre Universidades, Centros Universitários, Faculdades Integradas e Isoladas, Institutos Superiores e 

Institutos Federais ou CEFET’ s. Salientamos a importância de se diferenciar tais nomenclaturas das 
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IES brasileiras. Suas definições obedecem a critérios acerca de sua missão enquanto instituição e suas 

formas de manutenção financeira. Portanto, as formas de sustentação financeira e administrativa são 

os definidores entre as classificações das instituições entre caráter público (federais, estaduais e ainda 

municipais) e privadas (comunitárias, confessionais, filantrópicas e particulares).  

As IES Federais recebem recursos provenientes do Governo Federal, ou seja, a União é seu 

principal mantenedor. Já quando consideramos as instituições estaduais, estas adquirem força 

financeira no Governo Estadual e também, em menor medida, através de fundações estaduais que 

apoiam a pesquisa científica com fundos de origens diferentes. Em outra escala, os empreendimentos 

educacionais municipais se apresentam em número muito pequeno se comparado as demais 

existentes no Brasil e são mantidas financeiramente através do governo municipal. O Censo da 

Educação Superior estabelecido pelo MEC (2013) apresenta, numericamente, somente 85 instituições 

de natureza municipal no Brasil.  

 Ainda de acordo com dados provenientes do Censo de 2013 citado anteriormente, as IES de 

capital privado no Brasil são numericamente muito superiores as instituições públicas, assinalando um 

contingente de 2.112 instituições enquanto as públicas totalizam 304 instituições.  Podemos entender, 

desta maneira, que o mercado privado da educação superior adquiriu um maior força e ritmo de 

crescimento, impulsionados sobretudo pela implementação de programas de financiamento estudantis 

como o FIES. Estas instituições têm o pagamento de mensalidades  provenientes de seus próprios 

alunos, agindo como suas principais fontes de captação financeira e, também, através de programas 

assistenciais financiadores dos cursos de graduação em instituições privadas.  

Em Pacujá, o FIES vem se apresentando como um incentivador para a busca de cursos 

superiores em instituições privadas existentes em Sobral, o que  torna os custos no período de 

formação menores, tendo em vista ainda que o transporte para o deslocamento até Sobral é 

assegurado gratuitamente pela prefeitura municipal. Interessante destacar que a presença das IES 

instaladas nesta Cidade Média, sejam públicas ou privadas, atraem alunos oriundos de Pacujá, como 

também outras cidades de seu entorno, na busca dos serviços educacionais, dinamizando e 

fortalecendo o relacionamento cotidiano entre ambas cidades e dotando novos comportamentos no 

território.  

3. O SURGIMENTO DO FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES)

O Brasil, país de grande extensão territorial, apresenta uma demanda por ensino superior 

reprimida, situação facilmente verificada pela elevada conco rrência a cada vestibular. É neste ideário 

que são recentes ações mais vigorosas de democratização de acesso ao Ensino Superior, com 
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programas voltados a assegurar que camadas menos abastadas sejam contempladas com 

financiamento estudantil.  

Assim, o FIES se tornou o programa assistencial de maior alcance a estudantes provenientes 

de famílias com baixa renda. O programa objetiva facilitar o ingresso de estudantes no Ensino Superior 

por meio de financiamento dos cursos de graduação presenciais de alunos regularmente matriculados 

em Instituições Superiores privadas. Para se inserirem no programa, os alunos devem obedecer a um 

perfil socioeconômico específico, ou seja, a renda familiar mensal do candidato não deverá ultrapassar 

ao montante de três salários mínimos por pessoa. 

Como tal, o programa funciona como uma espécie de empréstimo concedido a juros baixos  

para o estudante. A taxa de juros utilizada pelo programa corresponde a 6,5% ao ano (FIES, 2016). O 

dinheiro do financiamento estudantil é repassado diretamente dos fundos monetários do Governo para 

a Instituição de Ensino, não passando de nenhuma maneira pelas mãos dos assinantes dos contratos. 

Após o término do curso, inicia-se o período de carência, ou seja, o mesmo iniciará o pagamento do 

empréstimo depois de dezoito meses após a conclusão do curso em parcelas dispostas em até treze 

anos. Durante o período em que o aluno encontra-se estudando, paga em regime trimestral, os juros 

no valor de cinquenta reais referente ao financiamento.  

O referido programa de financiamento estudantil tem como prioridade os cursos e instituições 

privadas com elevados resultados obtidos mediante o Sistema Nacional de Avaliaç ão do Ensino 

Superior (SINAES). Este último é o sistema de avaliação governamental das IES brasileiras, dos cursos 

e do desempenho dos estudantes de graduação. Para a Instituição se adequar aos moldes 

estabelecidos pelo FIES, estas devem obter notas entre 4 ou 5 dentro de seus critérios e 

normatizações.  

O FIES proíbe a solicitação de contratos de financiamento  para estudantes que se encontram 

em situação de matricula irregular, “trancada”, ou em instituições que não possuam credenciamento do 

MEC para seu funcionamento. Também, são impedidos ao programa os alunos inadimplentes com o 

Programa de Crédito Educativo (CREDUC), modelo antecessor ao FIES, e candidatos que obtiverem 

nota média inferior a quatrocentos e cinquenta pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

Em suas versões mais recentes, o aluno deve se submeter a uma espécie de processo seletivo, tendo 

como critérios de avaliação a média obtida no Enem, além de já ter alcançado a aprovação necessária 

dentro das formas de seleção da IES no qual se  pretende realizar seus estudos. 

Desse modo, o atual modelo de financiamento tido como Fundo de Financiamento Estudantil 

(FIES) já passou por várias remodelações em seu funcionamento desde sua criação. Este é o sucessor 

do antigo Programa de Crédito Educativo (CREDUC). Este último, criado no ano de 1976, era de 

pequena proporção se comparado com o atual FIES. 
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Na segunda gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso (1999-2002) foi criado o FIES 

no intuito de substituir o antigo CREDUC, mas foram nas gestões sucessoras, de Luiz Inácio Lula da 

Silva (2003-2006, 2007-2010) e de Dilma Rousseff (2011-2014, 2015-2016), que o programa ganhou 

envergadura, levando oportunidades a estudantes do Brasil a se inserirem no “mercado” do Ensino 

Superior. Vale salientar que este programa foi moldado na parte positiva obtida com o antigo modelo. 

Um dos diferenciais do FIES é a necessidade de um fiador que entra em consonância com o estudante 

solicitante do programa. 

No governo de Luiz Inácio Lula da Silva, ocorreu também a criação de novas Universidades 

Públicas e novos campi de Institutos Federais, a política da interiorização do ensino superior, como 

também a expansão de programas de créditos estudantis. Junto do crescimento do Ensino Superior, 

ocorre um conjunto de medidas que refletem no perfil do estudante de graduação do país  e também no 

perfil das instituições privadas que possuem aceite do FIES. Portanto, ocorre embutido no discurso de 

redemocratização um processo paralelo de crescimento do segmento privado do Ensino Superior. A 

inclusão e facilidade de acesso a esta modalidade consentido pelo FIES permite também o 

crescimento paralelo destas instituições privadas, tanto em número de matrículas, estrutura física e 

outros aspectos que são incentivados por este programa. Logo, o programa também vem garantindo 

novos saldos aos patrimônios dos empresários da Educação Superior privada e distanciam ainda mais 

a realidade entre IES privadas e públicas em vários sentidos.  

Não obstante, os locais que mais dispunham da oferta superior do ensino eram restritos em 

maior parte as metrópoles e em grandes centros urbanos. O Ceará, figurava em situação de 

desvantagem no que se refere as Universidades Federais, estando ela localizada apenas em 

Fortaleza, capital do estado. Podemos afirmar que a Interiorização do Ensino Superior no Ceará ocorria 

pelas universidades estaduais, conforme já se fez alusão. No presente amplia-se as IES federais e 

privadas dentro do estado, sobretudo nas cidades consideradas polos. Sobral, por exemplo, é uma 

cidade que tem como principais equipamentos urbanos IES públicas estaduais e federais e do mercado 

privado. 

4. SOBRAL E SUA INFLUÊNCIA REGIONAL ANCORADA NA OFERTA DO ENSINO

SUPERIOR. 

Ao analisar a cidade de Sobral/CE usando como mote a Educação Superior, Freire (2011, p. 

48), afirma que “O Ensino Superior brasileiro sofreu profundas transformações nas últimas décadas. 

Essas mudanças podem ser vistas tanto pela expansão dessa modalidade de ensino, quanto pela 

modificação no perfil e na finalidade a que esse segmento de educação vem servindo. ” Tais mudanças 
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no cenário educacional brasileiro reverberam também em porções menores do território, em Capitais, 

Cidades Médias e Pequenas, e nas formas de relacionamento das pessoas com o ensino e com o 

território. 

Sobral é um centro urbano com “papel visível no concerto regional” (COELHO, 2000, p. 31). 

Situada nas margens do Rio Acaraú que teve papel importante na sua configuração inicial, hoje sua 

grande influência advém graças a disponibilidade de bens e serviços ofertados a seus próprios 

citadinos, bem como pessoas de outras Cidades e Estados vizinhos. No presente , Sobral apresenta 

papel de destaque na oferta de ensino superior contanto com a presença de  Universidades Públicas, 

Faculdades Privadas e Institutos de Ensino Superior; (tabela 01) 

Tabela 01– Principais Instituições que ofertam Ensino Superior em Sobral/CE. (2016) 

PRIVADAS PÚBLICAS 

Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA 

Faculdade Luciano Feijão – FLF Universidade Federal do Ceará – UFC (Campus 

Sobral 

Instituto de Estudos e Pesquisas do Vale do 

Acaraú – IVA  

Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Estado do Ceará – IFCE 

Faculdade Evolução do Vale do Acaraú – FAEVA - 

Universidade Norte do Paraná – UNOPAR Polo 

Sobral 

- 

Universidade Anhanguera -UNIDERP Polo Sobral - 

Faculdade Alencarina de Sobral – FAL - 

Fonte: Pesquisa direta (2016). 

O sistema de educação superior é um dos aspectos eleitos em tempos recentes como um dos 

mais pulsantes no cotidiano da cidade de Sobral, interferindo dentro da dinâmica da própria cidade, 

como também sendo um serviço que promove novos nexos com as demais cidades do Noroeste 

Cearense. Constatação apontada por Contel (2010), ao tratar sobre Rede Urbana e Cidades Médias do 

Brasil; 

Sobral certamente é uma cidade que, na região do Vale do Acaraú, oferece alguns 
bens e serviços não ofertados pelas cidades menores; Sobral, destarte, pode ser 
considerada nessa região como um ‘lugar central’. (CONTEL, 2010, p. 17) 
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 A “princesa do Norte”, adjetivação criada em tempos idos pela linguagem local, ancorada nos 

aspectos de expressividade de Sobral frente ao seu espaço regional, captura p ara seu território 

cidades como Pacujá e recebe cotidianamente fluxos de pessoas em busca de serviços 

disponibilizados no seu espaço urbano. O exemplo mais significativo é o grande número de  estudantes 

que buscam a cidade todos os dias, estes se submetem em sua maioria a mobilidade diária em um raio 

de distância que chega para alguns municípios até 130 Km. Outros estudantes acabam escolhendo 

Sobral como novo local de moradia na tentativa de contornar o desgaste físico das grandes distâncias 

entre seus locais de origem e Sobral, em alguns casos, dado também a ausê ncia de oferta de 

transporte gratuito pela prefeitura de seus respectivos municípios. 

O crescimento expressivo das IES em Sobral ocorreu na última década, a popularização das 

faculdades privadas dando-se por meio da propaganda realizada pelas instituições nos municípios 

pequenos. É comum outdoor na entrada das cidades, propagandas radiofônicas, entregas de panfletos 

e divulgações nas mídias sociais de cursos superiores provenientes em Sobral a espera de estudantes 

de cidades da Região Noroeste do Estado.  

Como a Educação Superior em Sobral remota a década de 1960, tendo como entidade 

embrionária a Faculdade de Filosofia Dom José, que se tornou a Universidade Estadual Vale do 

Acaraú – UVA conforme já mencionado, acumulou um volume de profissionais qualificados que se 

requer na oferta do ensino superior. Um capital importante que contribui para a multiplicação de IES na 

cidade.  

Desde a década de 1960, Sobral, que está situada a 235 km de Fortaleza, na 
Região Norte do Estado, se destaca na oferta de ensino superior e, junto ao 
desenvolvimento dos outros níveis educacionais, do comércio e dos processos de 
industrialização também iniciados no mesmo período, a cidade se consolida como 
pólo de referência educacional, política, econômica, social e cultural do Ceará. 
(PINHEIRO, 2013, p. 84) 

A partir do crescimento do setor público do Ensino Superior em Sobral, o setor privado também 

foi adquirindo mais consistência dentro do espaço regional. Este processo pode ser constatado a partir 

dos anos 2000, com o surgimento do Instituto Superior de Teologia Aplicada (INTA) e a Faculdade 

Luciano Feijão (FLF). São as duas instituições privadas de maior força na cidade, mas há também 

Institutos que agem com a chancela de outras IES fora do estado , além instituições de ensino a 

distância que tem exposto uma grande popularização em tempos recentes . Assim, seguindo os 

objetivos iniciais de analisar o papel do FIES, em Pacujá é apresentado uma procura considerável das 

IES pertencentes ao segmento privado de Sobral e também o financiamento estudantil como forma de 

custeio de seus estudos universitários. 
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5. OS NEXOS DE PACUJÁ COM SOBRAL NA BUSCA DO ENSINO SUPEIROR

Pacujá é uma cidade que se encontra na região de influência de Sobral e se apresenta como 

um pequeno município da porção Noroeste cearense. (Figura1). Quando nos referimos a sua 

configuração territorial, o mesmo passou a condição de município no ano de 1957, abrigando uma 

população de 5.986 habitantes (IBGE, 2010). É possuidora de economia atrelada ao setor primário, 

contado com a atividade comercial de bens de consumo de natureza mais cotidiana, além de busca de 

bens de natureza mais rara na cidade média de Sobral. (CONTEL, 2010) 

Figura 1. Localização do município de Pacujá/CE. (Adaptado). 

 Disponív el em: https://pt.w ikipedia.org/w iki/Pacuj%C3%A1 

Por ser uma cidade pequena juntamente com mais 59 municípios cearenses, que contam com 

população entre 5.000 a 10.000 mil habitantes, Pacujá dispõe de serviços mínimos que dão suporte 

somente as necessidades habituais de sua população. Concordando com esta ideia, Klafke & Baldoni 

(2014, p. 2134) propõem que “na escala local, especificamente em pequenas cidades, os serviços 

atendem predominantemente às demandas urgentes da população”. Dessa maneira, nestes espaços 

ocorrem especializações baseadas nas necessidades mais vitais ou mínimas de sua população. É 

nessa perspectiva que encontramos em Pacujá serviços reclusos como aqueles mais indispensáveis 

ao seu dia-a-dia. Desta forma, demais aparelhos atividades não encontradas em seu espaço municipal 

são sanadas em outros municípios vizinhos, a exemplo: serviços médicos especializados, compras de 
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produtos em atacado, formas de lazer, lojas de produtos particularizados, demandas pelo ensino 

superior e outros. 

A oferta de serviços em Pacujá está ligada principalmente a competência de sua Prefeitura 

que também é a maior empregadora. A importância do setor primário, foi no passado amparado 

expressivamente no plantio e cultura da carnaúba e na plantação de banana. O próprio nome do 

município está atrelado a um tipo de banana muito encontrada em tempos passados no seu território. 

No presente, a agricultura de subsistência ainda é predominante, mas ainda ocorre a 

extração de palha de carnaúba e a prática da pecuária. Na cidade encontramos pequenas 

panificadoras, lojas e mercearias e demais pontos comerciais, bem como espaços de trabalho 

artesanal de produtos de sola, chapelarias que compram artigos de palhas provenientes do campo e 

produzem alguns outros produtos com esta matéria prima regional. 

Desse modo, o comércio da cidade de Pacujá/CE é predominantemente de varejo, com 

pequenos pontos comerciais localizados em sua área central. Assim, um dos principais problemas para 

a juventude é a falta de oportunidades de trabalho, sendo comum a migração para outros pontos do 

país ou do Estado devido essa realidade que “expulsa” sua população mais jovem pela falta de pontos 

de trabalhos e renda.   

A dimensão da vida cotidiana de Pacujá é, por vezes, divergente ao encontrado em Cidades 

Maiores. O “modo urbano” de Pacujá ainda é voltado em costumes considerados como interioranos ou, 

em outras palavras, ainda aproximados com o meio rural. Um fator que implica a este processo 

“parado” é o parco setor de serviços. Santana (2010), ao tratar sobre as Cidades Pequenas, nos diz 

que: 

Nessas cidades, ainda são encontradas características de um modo urbano 
diferenciado, com práticas sociais marcadas por um mundo onde a natureza ainda 
se faz bastante presente, onde há deficiência na qualidade e quantidade de 
serviços, onde a ligação com o mundo rural é muito forte. (SANTANA, 2010, p. 95) 

Vale salientar que, seguindo essa oferta mínima de serviços, os integrantes de cidades 

pequenas ficam submetidos a uma situação de dependência com outros centros urbanos, que tenham 

possibilidades de suprir outras necessidades não atendidas dentro das intermediações municipais. 

Portanto, o setor de serviços é uma das variáveis importantes que ligam as cidades, sejam elas 

cidades de porte pequeno, médias ou Metrópoles, implicando na vida de relações entre os diferentes 

centros urbanos.  

Na cidade de Pacujá, estudantes realizam diariamente movimento pendular para Sobral no 

turno matutino e noturno. Por dia, uma média de 60 alunos, são estes de IES tanto públicas e privadas, 

buscam a cidade de Sobral usando como meio de locomoção o transporte univers itário gratuito 
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ofertado pelo poder municipal. Também, dentro do grupo de estudantes deste município, existe m 

aqueles que optam por fazer de Sobral seu novo local de moradia, ou pelos menos em seus períodos 

semanais de aulas, contornando as longas distâncias entre ambas cidades e os desgastes físicos 

decorridos desta distância percorrida diariamente .  

Dentro desta realidade, após a aplicação de dezenove questionários com estudantes 

somente de IES privadas e usuários do FIES, vemos ocorrer em Pacujá o predomínio de mulheres na 

busca desse nível de ensino nas IES privadas com 68%, chamando atenção que a maioria se encontra 

dentro da faixa de busca inicial pelo ensino superior. (Tabela 03.) 

Tabela 03. Faixa Etária dos Estudantes de nível superior de Pacujá/CE.  

FAIXA ETÁRIA 

Entre 17 a 24 anos; 64% 

Entre 25 a 35 anos; 31% 

Fonte: Autores (2016). 

Pela faixa etária percebemos como estes ainda dependem dos pais, e anseiam o título 

acadêmico, visando uma ascensão social e frondosas perspectivas futuras. Mais da metade dos 

universitários entrevistados não conseguiriam custear o curso de graduação privado  através de 

recursos próprios, por isso a oportunidade de cursar o Ensino Superior surgiu com base em programas 

governamentais como o FIES ou PROUNI, representando 50% e 7% respectivamente.   

Quanto a busca pelas IES privadas em Sobral, 37% dos universitários de Pacujá estão com 

matriculas ativas no Instituto Superior de Teologia Aplicada (INTA), empatados com o mesmo 

percentual daqueles que buscam a Universidade Norte do Paraná – Polo Sobral, que oferta educação 

superior a distância. A Faculdade Luciano Feijão (FLF), conta com 20% dos alunos em seus cursos 

presencias. Outra instituição com Ensino a Distância é a Anhanguera Educacional, que computa com 

um total de 6% de alunos pacujaenses. Os cursos mais procurados são: INTA, Enfermagem, 

Fisioterapia, Farmácia, Nutrição e Arquitetura. A Universidade Norte do Paraná – UNOPAR/Sobral 

agrupa os estudantes em maior número nos cursos de: Serviço Social, Ciênc ias Contábeis, 

Administração e ainda Educação Física. Já quando consideramos a Faculdade Luciano Feijão, 

constatamos que os cursos mais buscados são: Psicologia e Direito. A Anhanguera Educacional 

também agrupa estudantes provenientes do curso de Educação Física.  

Sabemos, então, que a ascensão do Ensino a Distância é uma modalidade da educação 

superior que vem ganhando força ao longo dos anos. Dessa maneira, ao questionarmos os 

universitários sobre essa escolha, foram unânimes em afirmar que é uma eficiente maneira para 
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aqueles que desejam buscar formação superior, conciliando com a vida profissional durante o dia ou 

com as atribuições domésticas, pois as aulas presenciais ocorrem uma vez por semana. Alguns desses 

alunos buscam o ensino a distância, como nova possibilidade de realizar uma segunda graduação ou 

até mesmo cursos de especialização, fazendo assim seu próprio cronograma de estudos. Os que  

cursam ensino a distância nas instituições citadas acima não fazem uso do FIES. 

Dos alunos de Pacujá que buscam o ensino superior privado 81% estão matriculados em 

cursos de bacharelado e 19% se voltam a formação em cursos de licenciatura. Inferimos, dessa 

maneira, que o sistema educacional privado existente em Sobral atende, em grande maioria, a 

demandas de estudantes em procura de formação em áreas específicas do mercado de trabalho. Já o 

mercado superior público apresentado por esta Cidade Média seria o responsável por uma parte, não 

total parcela visto a diversidade do número de IES em Sobral, para o segmento da formação de 

professores. A UVA, figurando como IES pública, é uma instituição pioneira na cidade que conta com 

um número bastante significativo de cursos destinados a formação de professores .   

Como o FIES é um programa voltado a estudantes comprovadamente enquadrados em 

situação economicamente baixa, confirmamos em nossa pesquisa que os alunos de Pacujá estão 

dentro da margem aceita pelo programa, que é de até três salários mínimos mensais. Então, os 

questionários apontaram que 56% dos estudantes possuem renda familiar entre 1 e 2 salários 

mínimos, 37% estão inseridos numa renda familiar de 2 a 3 salários, no passo que somente 4% tem 

renda familiar mensal acima de três salários. Portanto, o FIES e o PROUNI, cada vez mais vem 

desconstruindo as concepções de que somente pessoas mais abastadas financeiramente podem 

manter-se dentro de instituições privadas realizando seus estudos universitários.  

Uma das indagações realizadas aos estudantes usuários das IES privadas foi a respeito da 

formação acadêmica de seus pais. Uma margem de 62% respondeu que seus pais não possuem 

formação acadêmica e 38% vem de família cujo os pais tem algum tipo de formação de nível superior. 

Essa constatação talvez esteja imbuída do sentimento de que o Ensino Superior hoje é compreendido 

pela sociedade, em suas diferentes camadas sociais,  como uma ferramenta de transformação da vida 

e, por conseguinte, de fundamental importância para a realização pessoal  e profissional. Em outras 

palavras, as camadas sociais estão considerando cada vez mais o Ensino Superior como algo 

importante, tendo em vista que as possibilidades de ingresso neste nível de ensino hoje são mais 

acessíveis do que em algumas décadas atrás. 

 Os dados obtidos demonstram que existe uma relação entre estudantes provenientes de 

famílias com menor renda com o FIES. Então, percebemos que programas de assistência estudantis, 

são ferramentas importantes no que se refere a inserção de estudantes oriundos de camadas 

populares e também estudantes oriundos de escolas públicas no Ensino Superior no segmento 
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privado. Para muitos desses estudantes que possuem contratos de financiamento, o programa 

representa grandes oportunidades para a capacitação profissional, para a realização de ans eios 

cultivados por parte dos estudantes ou de seus familiares , pela utopia do título acadêmico.  

“Salientamos a importância das IES como fator de desenvolvimento regional, enquanto 

propagadoras da formação de recursos humanos e desenvolvimento de novas te cnologias. ” (FREIRE, 

2011, p. 56). As oportunidades advindas do FIES no que diz respeito a formação superior também 

transportam para a melhoria da qualificação profissional de lugares pequenos. Muito s desses 

universitários voltarão para sua cidade já com o título acadêmico e poderão atuar na melhoria de vida 

de seus lugares exercendo suas respectivas funções. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Ensino Superior está passando por um processo de redemocratização  e crescimento 

amparados com um número crescente de estudantes matriculados nas instituições superiores privadas. 

De um lado, o FIES e outros programas destinados a facilitação de ingresso ao  Ensino Superior 

possuem em seu corpo importância dentro do cenário educacional brasileiro por permitirem o acesso a 

estudantes em situação economicamente baixa e provenientes de escolas públicas nos estudos 

universitários. Do outro, ocorre um processo paralelo que é a garantia maior de lucros e crescimentos 

exponenciais para os patrimônios pertencentes aos empresário s do ramo da educação superior 

privada. Podemos dizer, então, que esta realidade possui duas faces: permite o acesso de estudantes 

de baixo poder aquisitivo na Educação Superior, no mesmo passo que favorece aos equipamentos 

superiores de educação do ramo privado, seja em termos quantitativos de cursos, matrículas, estrutura 

física ou expansão de seus campis em outros pontos do território brasileiro. Mais do que só a 

democratização, o FIES também é uma medida pública que favorece o mercado privado de educação 

superior. 

As reflexões desta pesquisa apontam que as transformações acontecidas em cidades médias , 

como a ampliação de novas IES públicas e privadas, vem alterando sobremaneira os sonhos dos 

jovens na busca de uma ascensão social e na utopia que permeia a conquista do título superior em 

cidades pequenas longe dos tradicionais grandes centros.  Percebe-se em tempos recentes uma nova 

realidade no que diz respeito ao encontro de cursos e instituições, pois em tempos idos estas eram 

localizadas em pontos seletivos do Estado como na Capital. Hoje, o mercado superior do ensino chega 

a outras cidades, a exemplo Pacujá, e se aproxima de outras pessoas de maneira mais expressiva, 

fruto de determinadas condições que favorecem esse processo, tais como programas do Governo e a 

“chegada” de novas IES em outras cidades  com poder regional, a exemplo Sobral.  
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Os estudantes universitários matriculados em IES privadas em Sobral vind os da Cidade 

Pequena de Pacujá e usuários do FIES, sujeitos de nossa pesquisa, desvelam um pouco do que 

acontece hoje em cidades pequenas. Se de um lado essas cidades são invadidas pela droga que 

provoca situações de violência e abandono de jovens, são cidades que também são envolvidas por 

essa possibilidade de alcance de uma formação de nível superior que até décadas recentes era 

privilégio de poucos. Uma formação que pode a médio e longo prazo ajudar na transformação positiva 

dessas cidades, muitas vezes marcadas pelo duplo abandono: dos sujeitos que se vem sem 

perspectiva em seus lugares de origem e pela a ausência de políticas públicas consistentes que 

dinamizem esses espaços.  
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RESUMO 

Este trabalho surge com o proposito de analisar a influência do Cariri Garden Shopping (CGS), para o dinamismo urbano-
regional dos municípios de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, também conhecidos como CRAJUBAR. Instalado em 
Juazeiro do Norte há pouco menos de 20 anos, este empreendimento, inicialmente denominado Cariri Shopping, passou 
por um processo de ampliação da sua área bruta locável, incorporou uma nova infraestrutura e foi reinaugurado em meados 
de 2012. Após adotar sua nova marca ―Garden‖ de uma importante rede de shoppings nacional, a Tenco shopping centers, 
o CGS, vem provocando mudanças na organização socioespacial deste aglomerado, além de intensificar o dinamismo
socioeconômico da emergente Região Metropolitana do Cariri (RMCariri). Ressaltamos, à necessidade de construir uma 
análise reflexiva acerca do CGS, visto que ele se apresenta como um dos pilares do processo de modernização de Juazeiro 
do Norte, sem perder de vista que se trata de um centro de consumo resultado de ações de agentes capitalistas.  

Palavras-chave: Cariri Garden Shopping; CRAJUBAR; Modernização; Dinamismo socioeconômico; Agentes 

capitalistas.  

1. INTRODUÇÃO

A pesquisa aqui apresentada visa compreender a influência de um estabelecimento 

comercial que tem por natureza e finalidade o desenvolvimento do comércio varejista. Trata-se do 

Cariri Garden Shopping (CGS), um importante equipamento urbano de repercussão em escala 

regional, que se caracteriza como espaço de ―consumo e lazer‖, localizado no município de Juazeiro do 

Norte/CE. O referido estudo foi realizado como parte integrante de um projeto desenvolvido no Grupo 

de Estudos Urbanos do Cariri (GEURB), vinculado ao Laboratório de Estudos e Pesquisas em Espaço 

Urbano e Cultura (Lepeuc).    
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Para tanto, realizamos inicialmente, um levantamento bibliográfico e documental, no intuito 

de consolidar a fundamentação da nossa abordagem teórica. Posteriormente, definimos as variáveis e 

os trabalhos de campo, com realização de entrevistas e aplicação de questionários.   

O CGS foi Implantado em Juazeiro do Norte no ano de 1997 e, na época, destacou-se 

como o primeiro grande equipamento comercial dessa natureza a se estabelecer no interior do estado 

do Ceará. Entre os anos de 2001-2012 o referido shopping passou por uma reforma física, tonando-se 

o maior e mais moderno centro de compras a se instalar nos sertões centrais no nordeste brasileiro

(QUEIROZ, 2013). 

Para melhor compreensão do papel do CGS para o dinamismo urbano-regional do 

CRAJUBAR utilizaremos a abordagem do Shopping Center como objeto de estudo que compreende 

duas dimensões teóricas, sendo elas, o shopping como: espaço de consumo e espaço de lazer. Nessa 

perspectiva, o exercício de análise que nos propomos nesse momento divide-se em três partes.  

A primeira enfoca o surgimento e desenvolvimento dos primeiros shoppings centers 

inicialmente nos Estados Unidos, Europa e no Brasil. Em seguida retomamos a discussão do shopping 

enquanto uma representação da racionalidade do capital e, por fim, apresentamos em que contexto se 

deu a implementação do Cariri Garden Shopping e seu rebatimento no cenário comercial do 

CRAJUBAR.    

2. O SURGIMENTO DOS PRIMEIROS SHOPPING CENTERS

Padilha (2006) destaca que o shopping é um fenômeno da sociedade capitalista que 

surgiu nos Estados Unidos em meados do século XX, tornando-se desde então um importante vetor do 

desenvolvimento e manutenção da lógica do capital. Tais equipamentos ―nascem como remédio para 

os males urbanos preenchendo um vazio existencial na vida das pessoas após a guerra‖ (2006, p. 55). 

Até hoje o país concentra o maior número de shoppings no mundo.   

Ainda segundo a autora na década de 1950, havia um número equivalente a 100 

shoppings centers nos Estados Unidos. Nas décadas seguintes, de 1960/70 esse número chegou a 

mais de oito mil unidades. Considerado por Padilha como ―uma invenção norte-americana‖, esses 

equipamentos mudaram o dinamismo urbano das cidades a qual pertenciam e a rotina dos seus 

frequentadores, de modo que, ―foram se transformando em novas cidades, e seus frequentadores em 

novos cidadãos cujos direitos e deveres vinculam-se ao consumo de bens, serviços e imagens‖ 

(PADILHA, 2006, p. 60).   

Por conseguinte, é licito afirmar que, o crescimento desse segmento deve-se a alguns 

fatores, dos quais é possível destacar, o crescimento urbano, a oferta de maior conforto e 
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principalmente a propagação de uma ideia que esse espaço oferece mais segurança para os 

consumidores.  

Ainda que os Estados Unidos se configure como o país que mais construiu shopping 

centers no mundo, o modelo também se expandiu pelo continente europeu. Padilha destaca que a 

história do shopping center na Europa, está relacionada a criação das grandes lojas de departamento, 

e das galerias parisienses e londrinas. Sendo assim: 

Na Europa, os primeiros shopping centers instalaram-se na Grã-Bretanha, na França e na 
Alemanha nos anos 1950 e 1960, pois esses países aceitaram mais rapidamente o novo 
―conceito‖ de centro comercial criado pelos Estados Unidos. A Grã-Bretanha sempre se 
destacou pelo número e pelo tamanho de suas instalações comerciais. [...] A Grécia é o país 
europeu com menor setor de shopping centers (PADILHA, 2006 p. 63).  

No Brasil, a implantação de shoppings centers também seguiu o padrão norte-americano, 

como ―imagem estrangeira de inovação‖. De acordo com a tabela 1, foi na década de 1960, que 

instalou-se o primeiro shopping no país. Trata-se do Shopping Iguatemi inaugurado em São Paulo em 

28 de novembro de 1966, que marcou uma nova forma de organização comercial. O primeiro grande 

centro de compras do país permaneceu único por 11 anos, até 1975 quando foram inaugurados mais 

quatro shoppings.  

Tabela 1 – Evolução espacial da inauguração dos shoppings centers no Brasil 

Fonte: ABRASCE, (2014), Adaptado: GOMES, (2015). 

Percebe-se que, a partir da década de 1980, houve uma verdadeira proliferação de 

shoppings no Brasil, com ênfase na região sudeste. Este fato, esta associado ao crescimento urbano 

que começou a se intensificar no país a partir da década de 1970. Acresce ressaltar que, tais 

empreendimentos foram criados para uma minoria da população, tendo em vista que, o crescimento do 

número de shopping no Brasil ocorreu durante a ditadura militar, momento em que a economia 

brasileira passava por uma intensa concentração de renda.       

Segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE), dos 61 shopping 

centers inaugurados na região Nordeste entre as décadas de 1990-2010, 21 encontram-se no interior. 

Década Total Inaugurados Norte Nordeste Sul Sudeste Centro oeste 

1960 01 01 - - - 01 - 
1970 14 13 - 02 02 08 01 
1980 68 54 - 09 07 33 04 
1990 239 171 06 25 33 93 14 
2000 374 135 06 19 26 68 16 
2010 504 130 09 17 17 76 11 
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Entretanto, na maioria dos estados brasileiros esses equipamentos ainda se concentram nas capitais. 

A capital cearense, por exemplo, possui o maior número de shopping centers do Nordeste, com 14 

centros de compras atualmente. Salvador que liderava o ranking até 2016 passou a segunda colocação 

com 12, enquanto Recife e Natal figuram com seis unidades cada. Em escala nacional, Fortaleza 

ocupa a sexta posição juntamente com Curitiba (14), ficando atrás apenas de São Paulo (52), Rio de 

Janeiro (39), Brasília (20), Belo Horizonte (20), Porto Alegre (15).  

3. O SHOPPING CENTER ENQUANTO ESPAÇO DE CONSUMO E LAZER

Para Silvana Pintaudi (1992) o shopping é antes de tudo uma ―ilha da fantasia‖, isto é, um 

mundo a parte, confortável, seguro, capaz de gerar um ―microambiente de felicidade‖ onde as pessoas 

esquecem seus ensejos, onde o tempo é negligenciado, e o desejo de consumir as mercadorias e 

serviços ali ofertados se sobressai a qualquer realidade.  

Padilha (2006) acrescenta que o shopping center também pode ser visto como ―um novo 

templo, numa nova catedral, onde o culto das mercadorias se realiza, e onde o encontro de pessoas 

que compartilham as mesmas crenças e as mesmas ambições é redimensionado, a catedral das 

mercadorias‖.  

De fato, tais empreendimentos de iniciativa privada, transformam o ritmo de vida 

tradicional, dos lugares onde se instalam. Além de espaços de consumo, ―seguros e sem violência‖ os 

shoppings são muitas vezes propagados como espaços de lazer. Padilha (2006, p. 28) enfatiza que ―as 

experiências de violências e insegurança vividas nas grandes cidades brasileiras podem ser 

consideradas um determinante importante para o aumento do fluxo de pessoas que buscam lazer nos 

shoppings centers‖. 

Nessa perspectiva Bauman, (2001, p.114) ressalta que ―o templo de consumo bem 

supervisionado, apropriadamente vigiado e guardado é uma ilha de ordem, livre de mendigos, 

desocupados, assaltantes e traficantes – pelo menos é o que se espera e supõe‖. 

Ao discutir o shopping como espaço de lazer, Padilha traz uma reflexão do fenômeno do 

―shopping hibrido‖. A expressão enfatiza que o centro de compras é muito mais que um espaço 

exclusivo de consumo de mercadorias, isto é, ele também representa um centro de serviços, 

alimentação e lazer.  

Não obstante, dentro da sociedade capitalista, esses empreendimentos ―são espaços de 

segregação que selecionam a entrada e a circulação das pessoas conforme clivagens de classe‖ 

(p.179). Ademais: 
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Os shopping centers, são, então, símbolos de uma sociedade que valoriza o espetáculo do 
consumo de bens materiais e de lazer-mercadoria, de uma sociedade que oferece a uma 
pequena parcela da população direito a esse consumo e a esse lugar, enquanto exclui a 
maioria dessa mesma população. Assim, esses centros comerciais configuram-se como 
espaços de lazer alienado, influenciando de forma decisiva a construção da identidade social 
de cada um, tanto dos que frequentam esses espaços, como também dos que não os 
frequentam, mas que enfeitiçados pela publicidade e pela ―cultura do consumo‖, desejam 
frequenta-lo. (PADILHA, 2006 p. 180) 

Por este motivo a autora enfatiza que o shopping center pode ser entendido como um 

―não lugar‖, isto é, um local onde cada vez mais as relações sociais são permeadas por objetos de 

consumo. Nessa perspectiva o ―lazer‖ ofertado através das salas de cinema, praça de alimentação ou 

eventos artísticos, se transforma em mercadoria, melhor dizendo, ―o lazer oferecido em shopping 

centers é alienado porque leva ao distanciamento dos sujeitos consigo próprios, ao mesmo tempo que 

os empobrece‖ (p. 181). Ademais, esse ―lazer alienado‖ citado pela autora é restrito aos grupos de 

médio e alto poder aquisitivo.  

Bauman (1999) destaca que, vivemos em uma sociedade de consumo em que ―os 

consumidores são primeiro e acima de tudo acumuladores de sensações: são colecionadores de 

coisas apenas num sentido secundário e derivativo‖ (p. 91). 

Verdadeiros símbolos da modernidade do consumo, a grande maioria dos shoppings 

centers foram projetados para uma determinada parcela da população, que atraídos pelo ―mundo de 

sonhos‖ ali ofertados, se enxergam enquanto um grupo social privilegiado. Partindo desse pressuposto 

concordamos com Padilha (2006) ao afirmar que tais equipamentos ―são espaços privados que 

refletem a distinção entre as classes sociais, tornando-se um espaço onde o imprevisível, tipicamente 

urbano, raramente ocorre‖ (p. 188).  

Em sua análise crítica a esses equipamentos a autora termina seu livro intitulado de 

Shopping center: a catedral das mercadorias, com a seguinte mensagem: ―o sucesso da formula atual 

do shopping center híbrido como lugar privilegiado para realização do capital traz consigo o fracasso da 

plenitude do ser social‖ (PADILHA, 2006, p. 190).  

4. O DINAMISMO URBANO DO CARIRI GARDEN SHOPPING

O antigo Cariri shopping foi inaugurado em 28 de outubro de 1997 no município de 

Juazeiro do Norte. Segundo Queiroz, (2013) na época, sua implantação ocorreu em terras 

pertencentes à Igreja Batista do Cariri, local onde funcionava o antigo Seminário Batista da região. ―Em 

razão da incorporação da área pelo do shopping, o seminário foi deslocado para a cidade de Crato e os 

proprietários fundiários tornaram-se acionistas do empreendimento imobiliário‖ (p. 167).  
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O shopping esta localizado no bairro triângulo, um dos mais elitizados da cidade. Além 

disso, o CGS se encontra na principal via de acesso do município de Juazeiro do Norte e um dos 

principais eixos de circulação com os municípios vizinhos, de Crato e Barbalha. Em 2008 o então 

―Cariri shopping‖ passou a ser administrado pela empresa Tenco Shopping Center, que, na época já 

controlava uma rede de 14 unidades espalhadas em 10 estados da federação.  Após a compra do 

equipamento comercial estimada em R$ 70 milhões, o shopping adotou a marca ―Garden‖, integrando a 

uma rede nacional de shoppings.  

 Figura 01 – Cariri Garden Shopping. 

Fonte: Cariri Garden Shopping, 2016. 

O CGS, com área bruta locável de 26.644 m² foi reinaugurado em junho de 2012 e passou 

a ter uma nova infraestrutura com pouco mais de 190 lojas, destas, cinco são lojas âncoras, seis salas 

de cinema, 147 lojas satélites, 21 restaurantes e Fast food e mais de 1.300 vagas de estacionamento. 

Além de ter sua área bruta duplicada, o CGS passou a contar com diversas redes de varejo e franquias 

presentes em demais equipamentos do gênero, dos quais se destacam: McDonald's, C&A, Riachuelo, 

Lojas Americanas, Centauro e Marisa.  

O local é destaque por abrigar outros grandes empreendimentos imobiliários, com 

destaque para o Unique Condominium e suas três torres, duas comerciais e uma residencial, o edifício 

Pátio Cariri, com uma torre comercial e uma residencial, além de algumas instituições públicas, como 

um campus da Universidade Regional do Cariri – URCA, do Centro de Ensino Tecnológico do Ceará – 

CENTEC e o Hospital Regional do Cariri – HRC. Acresce informar que a área onde está instalado o 

shopping vem apresentando ao longo da ultima década um relativo aumento do processo de 

verticalização. (Figura 02). 
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     Figura 02 – Início do processo de verticalização no bairro triangulo, Juazeiro do Norte.  

 Fonte: JM Imagens Aéreas/Diário do Nordeste1, 2016. 

O shopping atrai consumidores e usuários de serviços, que buscam uma vaga no mercado 

de trabalho, tanto das cidades da Região metropolitana do Cariri, como também de cidades de estados 

vizinhos como Piauí, Pernambuco, Paraíba. Além disso, houve uma valorização imobiliária após a 

implantação e ampliação do CGS naquele espaço, de modo que, sua presença promove uma nova 

organização socioespacial.  

Outra questão digna de nota seria a relação do empreendimento com o mercado 

imobiliário local, na qual o CGS atrai pessoas interessadas no uso do solo urbano, mais precisamente 

nos bairros circunvizinhos (Lagoa Seca, Antônio Vieira, Santa Teresa e Romeirão) que, 

consequentemente, valoriz(ou)ará cada vez mais o mercado imobiliário local. 

Segundo Conselho Regional dos Corretores Imobiliários (Creci-Ce), tanto as áreas como 

os imóveis ao entorno do shopping foram supervalorizadas. Na Avenida Padre Cicero, em algumas 

áreas nas proximidades do bairro triangulo, o preço do metro quadrado chegou a triplicar após a 

expansão do centro de compras.  

Nas palavras de Queiroz: 

Um empreendimento do gênero, pela natureza e importância das suas operações, produz 
impactos marcantes na ordem espacial e no cotidiano de qualquer cidade. Isso porque, além 
de promover o seu próprio espaço, a partir da concentração de atividades e fluxos para o 
seu interior — com destaque, dependendo do seu porte, pela ancoragem de gigantes do 
setor varejista nacional e multinacional, o que já é uma realidade no Cariri Garden Shopping 
—, influenciam decisivamente no redimensionamento do uso e ocupação do solo urbano ao 
seu redor. Afora esses reflexos mais imediatos ao empreendimento, vale salientar a 
repercussão do mesmo na escala regional, como se verifica no Cariri, ao concorrer para o 

1 Disponível em: http://blogs.diariodonordeste.com.br/cariri/juazeiro-do-norte/especial-105-anos-construcao-civil-impulsiona-
crescimento-de-juazeiro-do-norte/. Acesso em: 08 de fevereiro, 2017.  

418



Anais do III Seminário Regional Comércio, Consumo e Cultura nas Cidades. ISSN: 2318-048X. http://srccc.com.br. 

incremento de atividades e fluxos na cidade e, por extensão, na área de influência da cidade. 
(2013, p.170). 

O autor destaca ainda que a expansão do CGS e o incremento de mais dois 

equipamentos do gênero, (Juazeiro open Mall e Shopping Juazeiro)2 somada ao ingresso de outras 

grandes redes de varejo, entretenimento e alimentação nacionais e multinacionais, evidencia o 

potencial econômico e social de Juazeiro do Norte.  

Segundo o gerente de marketing do shopping, Eduardo Duffles, o CGS é o 

empreendimento de maior destaque, se comparado com os demais da rede Tenco. Além do mais, até o 

final de 2017 a rede pretende se tornar a principal rede de shoppings centers do Brasil. Nas palavras 

do gerente ―o CGS exerce polaridade num arco de cidades que estão localizadas a pelo menos 300 

quilômetros do empreendimento estudado‖, ele afirma ainda que um dos motivos para se explicar o 

dinamismo do CGS, como importante centro de compras regional do Cariri se deve a ausência de 

concorrentes.  

O gerente refere-se ao Cariri shopping como um ―centro de lazer‖ benéfico a todos da 

região do Cariri. Ao mesmo tempo enfatiza que o CGS tornou-se um dos principais centros de 

empregos formais no comércio local, visto que, conta com mais de 1.300 empregos diretos, tornando-

se um importante vetor de crescimento econômico caririense.   

Posto isso, é licito afirmar que os shoppings centers vêm adquirindo cada vez mais 

importância na sociedade atual, uma vez que, estão assumindo a função dos espaços públicos como 

ruas e praças, devido à violência não apenas nos grandes centros, mas também em cidades médias 

como é o caso de Juazeiro do Norte.  Em se tratando do CGS, pode-se afirmar que desde sua 

instalação em 1997 até a conclusão do seu processo de expansão, o estabelecimento vem 

contribuindo com o crescimento econômico da região.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Percebe-se que a instalação e ampliação do Cariri Garden Shopping impulsionou o 

surgimento de uma nova centralidade, no bairro triangulo, em Juazeiro do Norte, que, por sua vez, 

provocou diversas alterações no espaço urbano local, dos quais se destacam o aparecimento de novos 

2 O Juazeiro Open Mall localizado do lado do CGS, possui 41 lojas e 400 vagas de estacionamento, sua principal loja é o 
Hiper Bom Preço, pertencente ao grupo Walmart. Já o shopping Juazeiro ainda está em construção, é projetado com 
instalação de 101 lojas, quatro salas de cinema e pouco mais de 500 vagas de estacionamento (QUEIROZ, 2013).  
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serviços atraídos para o entorno do shopping, instalação de novos empreendimentos comerciais e 

residenciais e forte especulação imobiliária.  

Vislumbra-se também que houve um aumento significativo na construção de condomínios 

verticais de alto padrão, não só no entorno do shopping, mais, também, na Lagoa Seca, bairro vizinho 

ao Triangulo, representando uma mudança no padrão de moradia da localidade, o que 

consequentemente, tem contribuído para elevar o preço da terra urbana nas áreas contíguas aquela 

que abriga o CGS.      

Nesse contexto, a partir do CGS a RMCariri passou a conhecer o ―universo das franquias‖, 

na qual a cidade de Juazeiro do Norte passou a experimentar ―novas centralidades geradas pelos 

agentes da produção do capital‖. (SILVA, 2007, p.119). Entretanto, as mudanças provocadas pelo 

empreendimento não se restringem ao município de Juazeiro do Norte, uma vez que o shopping atrai 

pessoas de todas as cidades da RMCariri, principalmente de Juazeiro, Crato e Barbalha. 

Conclui-se que esses grandes equipamentos terciários participam da estruturação urbana 

das cidades, produzindo fluxos e influenciando no crescimento urbano, além de contribuírem para a 

formação de outros centros comercias em seu entorno. Ainda assim, são meros ―lócus privilegiado da 

sociedade de consumo‖.    
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A PRODUÇÃO DE LOTEAMENTOS E A SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL 

DA CIDADE MÉDIA DE SOBRAL, CEARÁ1. 

Antonia Helaine Veras Rodrigues2 

RESUMO
O trabalho busca ampliar os estudos acerca das cidades cearenses e de suas transformações socioespaciais nas últimas 
décadas. Investiga-se a produção do espaço urbano da cidade de Sobral a partir da expansão dos loteamentos nas áreas 
periféricas da cidade. O dinamismo da produção do espaço a partir da ação dos promotores imobiliários e do Estado tem 
repercutido em uma intensa (re)produção do espaço urbano que tem se configurado em segregação socioespacial e 
contribuído para a valorização do solo urbano em algumas áreas. A cidade média de Sobral tem se consolidado enquanto 
referência de crescimento e desenvolvimento econômico no interior do Ceará, atraindo consequentemente, distintas classes 
sociais. Estas buscam novos espaços de moradia e novas formas de usos deste espaço urbano, além dos serviços de 
educação, saúde, comércio, lazer, cultura e no setor industrial. 

Palavras Chave: Produção do espaço urbano; Loteamentos; Segregação socioespacial; Dinâmica Urbana; Sobral; 

1 Introdução 

Nas últimas décadas, Sobral vem passando por intensos dinamismos econômicos e 

territoriais, por ser alvo de grandes investimentos públicos e privados. O comércio e os serviços 

também se diversificam atraindo consequentemente um maior contingente populacional.  

 Por conseguinte, o mercado imobiliário se amplia e se diversifica, alterando a lógica da 

expansão da cidade e de suas fronteiras habitacionais a partir da abertura de novos loteamentos e 

construções de residências financiadas pelo Programa de moradia do governo federal Minha Casa 

Minha Vida. Este processo tem resultado ainda na especulação de terras na “franja urbana” e áreas 

periféricas da cidade. Todavia, a criação de loteamentos tem se intensificado nas duas últimas décadas 

1 Este artigo faz parte das análises e reflexões desenvolvidas na dissertação de mestrado da autora, sob orientação da 
Profa. Dra. Vírginia Célia Cavalcante de Holanda. 
2  Mestra em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará - UECE. Email: helainegeo@gmail.com 
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na cidade, promovendo a produção da descontinuidade do tecido urbano, auxiliando na constituição de 

uma segregação socioespacial. 

2 Processos dinâmicos atuantes na cidade de Sobral, Ceará 

 O município de Sobral abriga 188.233 mil habitantes (IBGE, 2010) apresentando uma taxa 

de urbanização de 88,35% com uma população urbana de 166.310 pessoas, dos quais 147.359 mil 

residentes na cidade. Destaca-se no contexto da rede urbana cearense não apenas pelo quantitativo 

populacional, mas, sobretudo pelas atividades secundárias e terciárias que desenvolve e a torna um 

pólo regional3, para onde converge a população de cerca de cinquenta municípios do norte do Ceará, 

que buscam nesta cidade os mais variados serviços. 

No sistema urbano cearense, Sobral apresenta reconhecido dinamismo em face da 

implantação de indústrias de outras regiões do país, como a Fábrica de Cimento Poty (1964) e 

Grendene (1993). De acordo com Freire (2011), atualmente ganha destaque pela atuação das 

instituições de ensino superior como a Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), que oferece 25 

cursos de graduação, 2 cursos de Mestrado (Zootecnia e Geografia) e cerca de 20 cursos de 

Especialização.  

Abriga também em seu espaço, um Campus da Universidade Federal do Ceará (UFC), 

que chega a cidade em 2001 e oferece a população 10 cursos de graduação e 2 cursos de Mestrado 

nas áreas de Biotecnologia e Saúde da Família.  

Existe ainda na cidade o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia (IFCE), que 

oferece semestralmente 10 cursos nas áreas Técnica, Tecnológica e de Licenciatura, além de cursos 

de especialização em Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos. 

Merece destaque a partir dos anos 2000, a expansão de unidades de educação de ensino 

superior privadas. Freire (2011) esclarece que estas se apresentam como importante fator de 

crescimento e diversificação do terciário na cidade. Cerca de 16 Instituições de Ensino Superior (IES) 

atuam principalmente, em cursos de pós-graduação, tais como: MBA, Especializações, Mestrados e 

Doutorados. Paralelamente, cresce a oferta e diversidade de cursos de graduação nestes institutos e 

que se descentralizam para os municípios do entorno oferecendo cursos de graduação e 

especialização aos finais de semana.  

3 A expressão pólo regional ou centro polarizador é utilizada nos estudos de (Maria Júnior, (2004) e (Holanda, (2004, 2007) 
para expressar a expansão e modernização do terciário na cidade que intensifica os fluxos entre Sobral e os municípios da 
região Noroeste do Ceará. 
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É crescente o número de colégios privados e serviços especializados, principalmente, na 

área da saúde. Além disso, o comércio é bastante diversificado e tem redefinido a organização 

socioespacial do espaço intraurbano. Merecem destaque grandes empreendimentos comerciais como 

o North Shopping Sobral que entrou em funcionamento em 2013, Assaí em 2014 e Atacadão em 2015.

Sendo assim, a estrutura econômica da cidade de Sobral tem passado nos últimos anos 

por um forte processo de modernização, e justifica os fluxos cotidianos de bens, serviços, pessoas e 

informações entre os municípios da região.  

Na área da saúde, a cidade também se destaca com a Santa Casa de Misericórdia de 

Sobral, Hospital Regional Norte, Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Regional da Unimed, dentre 

outros. Há ainda em seu território uma grande quantidade de clínicas médicas nas mais diversas 

especialidades. 

Os profissionais envolvidos nos setores da educação e saúde são dos mais diversos 

lugares do Brasil e reforçam a necessidade de ampliação dos serviços oferecidos na cidade. 

A instalação de órgãos públicos e privados, tais como: Justiça Eleitoral, Secretaria da 

Fazenda, escritórios de advocacia, de engenharia civil e arquitetura, empresas do setor comercial, 

hospitais públicos, empresas de segurança, entre outros tornam aquecido os espaços de residência 

que são cada vez mais disputados por distintas classes sociais. 

Todas estas transformações espaciais vão conferindo a Sobral uma crescente 

efervescência. Segundo consta no Plano Diretor vigente, a cidade é dividida em trinta e dois bairros.  

É importante destacar que a revitalização de algumas áreas da cidade média de Sobral 

através do poder público, contribui para que parte da população beneficie-se da infraestrutura. Em 

contrapartida, grande parte da população fica desprovida dos principais serviços de infraestrutura. 

Os novos processos de transformações socioespaciais da cidade têm reflexos na 

configuração do seu espaço intraurbano. Assim, na última década identifica-se rápida expansão 

territorial da cidade, o que vem provocando espraiamento crescente de serviços públicos e privados no 

espaço intraurbano. Pode ser considerada uma descentralização com novas centralizações, pois os 

serviços e o comércio que aportam fora do Centro buscam os bairros mais elitizados. Estes processos 

reforçam a importância da cidade em seu espaço regional.  

Nas últimas décadas, a cidade passou a atrair uma classe média formada por 

empresários, professores universitários, médicos, engenheiros, arquitetos, etc. que compõem o 

terciário moderno. Esta mão de obra especializada se soma à classe média já existente, aumenta a 

demanda por moradias.  Aumentam o preço dos aluguéis de casas e apartamentos, sobretudo, nos 

bairros mais dotados de infraestrutura, além do surgimento de supermercados, concessionárias, 
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clínicas médicas, salões de beleza, lojas de informática, entre outros equipamentos que se instalam no 

espaço intraurbano. 

A cidade vem passando por um intenso processo de transformações espaciais e 

direcionamento de novas áreas de expansão urbana. Diante da rápida expansão territorial da cidade e 

acesso diferenciado no uso do solo, é importante ressaltar que a atuação dos promotores pode ser 

identificada em vários pontos da cidade, através da criação de novos bairros, construções de 

condomínios de até três andares e abertura de novos loteamentos, sobretudo horizontais, nas áreas 

periféricas da cidade e afastadas do Centro. 

Semelhante ao que ocorre nas grandes cidades, a área central de Sobral não é o local 

preferido das elites. Embora muitas famílias residam no Centro, as habitações de alto padrão tem se 

proliferado além do espaço intra-trilhos provocando também uma reestruturação intra-urbana com a 

formação de “subcentros terciários” (ou seja, instalação de clínicas médicas e odontológicas, 

academias, salões de beleza, dentre outros) em importantes avenidas e bairros. Supermercados e 

pequenos comércios se instalaram nessas áreas para onde o Estado também direcionou os 

investimentos através da duplicação de avenidas, requalificação de praças, construção de parques, 

entre outros benefícios. (ASSIS; RODRIGUES, 2008). 

Deste modo, a cidade de Sobral com seus múltiplos agentes atuantes em seu espaço vai 

se moldando e reformulando seus espaços, sejam estes de moradia, lazer, consumo ou trabalho de 

acordo com as necessidades dos mais diversos grupos sociais que habitam e consomem este espaço 

dinâmico e heterogêneo constituídos por distintas classes sociais que repercute em importante 

dinamismo regional. 

3 Estado X Promotores Imobiliários: Estratégias dos Agentes produtores dos 

loteamentos em Sobral, Ce. 

Ao observar-se o relevante processo de expansão urbana em Sobral, percebe-se que os 

diversos agentes que produzem o mercado imobiliário se manifestam muitas vezes de forma conjunta, 

principalmente nas esferas pública e privada. Desta maneira, destacam-se as ações do Estado4 e dos 

promotores imobiliários que atuam como os principais responsáveis pela configuração da paisagem 

urbana. O Estado sobressai-se como provedor de infraestruturas que valorizam o espaço urbano.  

4 Utilizamos o termo Estado ao fazermos referência às políticas públicas desenvolvidas pelo poder público, através das 
instâncias federais, estaduais e municipais.  
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Também compete ao Estado as tarefas de regulamentação do solo urbano, fiscalização e 

financiamento de moradias. Muitas vezes atua como especulador e facilitador da reprodução do capital 

privilegiando áreas nobres com melhores serviços e equipamentos urbanos. 

Já os promotores imobiliários são os principais responsáveis pelo mercado, muitas vezes 

travando a expansão de determinados locais contribuindo para maior especulação e segregação 

espacial. 

Ao analisar os maiores beneficiados pelos investimentos públicos em infraestrutura urbana 

Vetter e Massena (1982, p. 58) concluem que: 

As áreas que residem famílias com níveis de rendimento mais altos tendem a receber, em 
termos proporcionais, mais benefícios líquidos das ações do Estado, uma vez que 
normalmente têm maior poder político (ou seja, maior capacidade de influenciar decisões 
públicas em seu favor). Esses benefícios estão apropriados em sua maior parte pelos 
proprietários da terra na forma de rendas fundiárias. 

Ocorre desta forma porque muitas vezes o poder público e os promotores imobiliários 

formam uma elite local que comandam o crescimento da cidade e direcionam as áreas que merecem 

expandir com maior rapidez. 

Os promotores imobiliários são os principais responsáveis pelo mercado imobiliário. 

Também se preocupam com as condições físicas e topográficas do terreno, as normas e leis urbanas 

que regem o parcelamento do solo, a compra, a venda e a construção das edificações. Enfim, para os 

promotores imobiliários o espaço constitui uma mercadoria que tem valor diferenciado na cidade e que, 

portanto lhes atribui uma renda diferencial5 e, a eles importa a busca constante da ampliação desta 

renda. 

Assim, SINGER (1979) destaca que a demanda por solo urbano depende do processo de 

ocupação do espaço pela expansão do tecido urbano, e o preço de determinada área deste espaço 

está sujeito a oscilações violentas, o que torna o mercado imobiliário essencialmente especulativo. 

Ainda de acordo com Singer (1979), o Estado é responsável pelo provimento dos serviços 

urbanos e desempenha importante papel na determinação das demandas pelo uso de cada área 

específica do solo urbano e, portanto, do seu preço. 

A valorização do solo através das ações do Estado permite que os especuladores 

antecipem a compra de terrenos nas áreas onde o espaço urbano será expandido, forçando para uma 

5 Expressão utilizada por Marx, que assume seu significado em um espaço relativo que é estruturado por diferenciais, em 
localizações diferentes e que é integrado. HARVEY (1980). 
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elevação do preço antes que o melhoramento previsto se realize. Contudo, a especulação imobiliária 

procura influir sobre as decisões do poder público quanto às áreas a serem beneficiadas com a 

expansão de serviços. 

O Estado atua no processo de alterações espaciais através da criação de leis que regulam 

o uso e ocupação do solo urbano, no provimento da infraestrutura, na política de incentivos de

benefícios para determinadas áreas da cidade, realocação dos investimentos e na fiscalização urbana. 

Concomitante a este processo de produção do espaço urbano, Corrêa (2002, p.11) 

enfatiza que: 

A complexidade da ação dos agentes sociais inclui práticas que levam a um 
constante processo de reorganização espacial que se faz via incorporação de 
novas áreas ao espaço urbano, densificação do uso do solo, deterioração de certas 
áreas, renovação urbana, relocação diferenciada da infraestrutura e mudança, 
coercitiva ou não, do conteúdo social e econômico de determinadas áreas da 
cidade. 

 Dessa forma, o espaço e a sua produção são considerados como produtos em constante 

transformação. Conforme Ramos (2006), é o processo de valorização que torna o espaço um negócio 

gerador de lucros e mais valia. 

Através da expansão imobiliária na cidade de Sobral, o capital reproduz novos espaços 

através da abertura de novos loteamentos, geralmente em áreas carentes de infraestrutura e serviços. 

Sendo assim, a lógica da especulação imobiliária seguida pelos promotores locais é bem conhecida e 

pode-se dividir em quatro etapas a partir de Oliveira (1978) e Rodrigues (2003) indicado por Assis 

(2010, p.178): 

De início, eles buscam superar os trâmites burocráticos na Prefeitura e aprovar a planta do 
loteamento que subdivide as glebas em lotes para edificação. Nesse momento, os 
promotores usam diversas estratégias e “influências” sobre o Poder Público para que a 
proposta inicial do loteamento não seja reprovada e não sofra grandes modificações; 
Após a aprovação, alguns lotes (geralmente os piores) são colocados à venda por um preço 
mais baixo. Isso permite que o loteamento comece a ser valorizado e atraia a atenção de 
outros compradores. Os promotores reservam alguns dos melhores lotes da gleba para 
instalação futura de comércio e serviços; 
Efetivadas as primeiras ocupações, os promotores buscam apoio junto à população 
residente para atrair investimentos do Poder Público em infraestrutura e equipamentos. 
Logo, essa ação resultará em um aumento do preço dos terrenos restantes; 
Instalada a infraestrutura básica (energia, água, asfalto, etc.), novos lotes são colocados à 
venda, já com os preços reajustados em virtude dos investimentos públicos que permitem 
aos promotores conseguir uma renda diferencial. À medida que o loteamento vai sendo 
ocupado, aumenta a renda fundiária auferida pelos promotores e também pelos novos 
proprietários dos terrenos. 

427

http://srccc.com.br/


A especulação com terras é uma estratégia de valorização do capital. Ao mesmo tempo, 

com o processo de transformação da terra rural em terra urbana, a especulação passa a desempenhar 

um papel fundamental, sendo este potencializado por fatores como, a fiscalização ineficiente e a 

legislação permissiva. 

Segundo, a Lei de Parcelamento Uso e Ocupação do Solo de Sobral vigente, para que um 

loteamento seja aprovado toda a infraestrutura é por conta do empreendedor6. O Capítulo II estabelece 

os Requisitos Urbanísticos para Loteamento. Dentre estes podemos destacar que:  

Art. 85. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos 
urbanísticos: I. os lotes terão área mínima de 125,00m² e frente mínima de 5,00 
metros; II. a dimensão mínima da quadra será de 40,00 metros, enquanto que a 
máxima será de 250,00 metros; III. ao longo das águas correntes e dormentes, a 
partir do perímetro molhado no nível pluviométrico mais  elevado, e das faixas de 
domínio público das rodovias, ferrovias, dutos e linhas de transmissão de alta 
tensão, será obrigatória a reserva de uma faixa “non aedificandi”  de 15,00 metros 
de cada lado;  
Art. 86. A percentagem de áreas livres de uso público não poderá ser inferior a 
40% da gleba, salvo nos loteamentos destinados ao uso industrial e cujos lotes 
forem maiores do que 15.000,00m², caso em que a percentagem poderá ser 
revista, após parecer do Conselho Municipal do Plano Diretor.  

Em relação aos meandros da legislação urbanística, Rolnik (2007, p. 13) afirma que: 

Mais além do que definir formas de apropriação do espaço permitidas ou proibidas, mais do 
que efetivamente regular a produção da cidade, a legislação urbana age como delimitador de 
fronteiras de poder. A lei organiza, classifica e coleciona os territórios urbanos, conferindo 
significados e gerando noções de civilidade e cidadania diretamente correspondente ao 
modo de vida e a micropolítica familiar dos grupos que estiveram mais envolvidos em sua 
formulação. Funciona portanto, como referente cultural fortíssimo na cidade, mesmo quando 
não é capaz de determinar sua forma final.  

O mercado imobiliário da cidade de Sobral ao mesmo tempo em que demonstra 

expansão na venda de lotes, apresenta também forte dinamismo demográfico. Nesse 

sentido, vale ressaltar que a maior oferta de serviços vinculados aos órgãos federais e 

estaduais que se fixaram na cidade nos últimos dez anos tem proporcionado maior procura 

na compra de lotes/imóveis e fortalecido o comércio, na oferta de serviços tais como 

restaurantes, churrascarias, academias de ginásticas, salões de beleza, entre outros.  

6 Empresário responsável pelo projeto do loteamento (Promotores Imobiliários). 
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Segundo Gonçalves (2002) um empreendimento imobiliário, como um loteamento de 

terras, repercute no espaço com diversas modificações, altera o preço da terra que se manifesta no 

espaço reforçando a exclusão socioespacial. 

É importante ressaltar que em Sobral estas estratégias podem ser identificadas em vários 

espaços da cidade. Desta forma, as relações entre o poder público e promotores imobiliários geram 

benefícios para ambos. 

 

4 Aspectos da segregação socioespacial em Sobral a partir dos loteamentos. 

 

 Por meio da expansão imobiliária, o capital reproduz novos espaços através da abertura 

de novos loteamentos, em geral, em áreas carentes de infraestrutura e serviços.  Nesse processo de 

expansão do capital e da cidade, o espaço deixa de ser apenas o “palco” onde acontecem as relações 

de produção. Ele passa a ser uma importante “condição-meio-produto para a reprodução da 

sociedade” (CARLOS, 2004) com todos os seus conflitos e contradições. 

 Todavia, Corrêa (2002) destaca a presença de cinco agentes essenciais na produção do 

espaço urbano: proprietários dos meios de produção (principalmente os industriais), proprietários 

fundiários, promotores imobiliários, Estado e grupos sociais excluídos. Partindo da perspectiva destes 

agentes o mesmo autor ressalta ainda que: 

 

 

No estágio atual do capitalismo, os grandes capitais industrial, financeiro e imobiliário podem 
estar interligados indireta e diretamente, neste caso em grandes corporações que, além de 
outras atividades, compram, especulam, financiam, administram e produzem espaço urbano 
(CORRÊA, 2002, p. 13). 

  

 

 Neste contexto, é importante que vem se configurando uma emergente segregação 

socioespacial na cidade de Sobral, principalmente nas duas últimas décadas com a criação de vários 

loteamentos nas áreas periféricas e principalmente das ações decorrentes do programa de habitação 

Minha Casa Minha Vida. 

 No âmbito de discussão da organização do espaço urbano, este se faz principalmente em 

função da habitação, que é a função a que se destina a maior parte do solo urbano.  A localização e a 

existência de serviços públicos de infraestruturas determinam o preço do solo urbano que, por vez, 

promove a segregação sócio-espacial.   
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A população mais favorecida economicamente, capaz de pagar preços mais altos pelo 

direito de morar, ocupa imóveis maiores em áreas melhores servidas, enquanto que a população mais 

pobre, a grande maioria da população, ocupa imóveis pequenos em áreas de preços mais baixos, 

poucamente servidos por serviços públicos. 

 Para Lojkine (1997, p. 166) “a segregação é uma manifestação da renda fundiária urbana, 

um fenômeno produzido pelos mecanismos de formação dos preços do solo, estes, por sua vez, 

determinados pela nova divisão social do trabalho.” Desta forma, a classe dominante fixa residência em 

bairros com melhor infraestrura. 

Na medida em que controla o mercado de terras, incorporação imobiliária e construção, 

esta classe segrega os outros grupos sociais, direcionando, seletivamente, a localização deles no 

espaço urbano, o mais longe possível de si. A população pobre, sem acesso às áreas melhores, tem 

que viver sem habitação decente, uma das mais significativas formas de exclusão. 

A segregação sócio-espacial urbana pode ser compreendida como um processo segundo 

o qual diferentes classes sociais ou camadas sociais tendem a se concentrar, cada vez mais em

diferentes regiões gerais ou conjuntos de bairros (VILLAÇA 2001, p. 142), levando, portanto, à uma 

descontinuidade no tecido urbano-social, com áreas de homogeneidades específicas de acordo com a 

renda de cada comunidade. 

De acordo com o pensamento de Souza (2007), o fenômeno da segregação residencial é, 

sem dúvida, universal ao longo da história da urbanização e tão antigo quanto às cidades. Sempre 

existiram grupos que, devido à sua natureza, à sua etnia ou qualquer outro fator são forçados a viver 

em áreas que, na prática ou até formalmente, ficam separados, excluídos de certos espaços 

reservados para as classes e grupos dominantes da sociedade. Assim, na cidade de Sobral a 

segregação sócio-espacial urbana vem se agravando ultimamente, onde determinados espaços 

urbanos tornam-se território exclusivo de certos grupos sociais. 

Vale ressaltar que, as propagandas de vendas de lotes e residências nas áreas 

de expansão (periféricas) da cidade ou bairros que tem loteamentos, os promotores 

imobiliários reforçam em seus discursos de comercialização e propaganda que mo rar nestes 

locais representa sinônimo de qualidade de vida e que segurança e conforto são essenciais 

na sociedade atual. 

É perceptível a valorização da natureza nos anúncios imobiliários em Sobral, tais como: 

“Naturalmente você vai viver aqui!” “Conforto e qualidade reunidos com o objetivo de fazer sua família 

feliz”. Nesse sentido, os promotores imobiliários se utilizam da mídia com anúncios de vendas que 

estimulam o cliente a comprar um imóvel nestas áreas de expansão urbana. 
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Nos loteamentos, constantemente, os corretores imobiliários colocam stands de 

vendas, como formas de atrair os clientes. Esta é uma estratégias utilizada pelos mesmos, 

por considerarem ser uma forma de atrair o cliente.  

Alguns bairros de Sobral apresentam uma paisagem diferenciada do restante da 

cidade. Nesse âmbito, merece destaque os bairros Renato Parente e Nossa Senhora de 

Fátima. Estes tiveram grande expansão devido a atuação intensa dos promotores 

imobiliários a partir do ano de 2010 com a venda de imóveis financiados pelo Pro grama 

Minha Casa Minha Vida. 

5 Considerações Finais 

É notório na cidade média de Sobral que a valorização do solo urbano é um dos principais 

elementos que promovem a segregação socioespacial da cidade. A partir deste entendimento, é 

importante salientar que para a reprodução do capital, segregar é preciso. Ao se criar novas diferenças 

(que podem ser traduzidas como desigualdades) entre os espaços da cidade e ampliá-las cada vez 

mais, criam-se valores que são revestidos em lucros e sobrelucros aos capitalistas e mais pobreza à 

maior parcela da população. 

Dessa maneira, em Sobral as modificações que a sociedade engendra no espaço 

geográfico acarretam em transformações na própria sociedade, pois o espaço é o reflexo da 

organização e produção da sociedade. Assim, a dinâmica da utilização do solo conduz à 

redistribuição do uso de áreas já ocupadas, levando a um deslocamento de atividades e ou 

habitantes, e de outro, à incorporação de novas áreas que importam e novas formas de 

valorização do espaço urbano.  

A população mais pobre procura as áreas mais distantes, em direção contrária às 

áreas mais nobres, e dirige em busca de terrenos mais baratos. Todavia, a cidade é um local 

dinâmico de atividades exercidas por pessoas, de acordo com suas necessidades sociais, 

promovendo diretamente o processo de produção e reprodução do espaço.   

Em síntese, os agentes produtores do espaço (Estado e promotores imobiliários) 

contribuem para a dinâmica espacial da cidade média de Sobral, que nas duas últimas décadas tem 

apresentado acelerado processo de expansão urbana, surgimento de novos espaços de moradia e 

novas formas de morar. 
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A REESTRUTURAÇÃO DA REDE URBANA BRASILEIRA E AS CIDADES 

PEQUENAS: O PAPEL DA CIDADE DE BARRAS-PI NOS SERVIÇOS NA 

ESCALA URBANO-REGIONAL 

Wesley Pinto Carneiro 1 

RESUMO 

A pesquisa tem como objetivo geral, destacar o papel exercido pela cidade de Barras-PI no contexto 
regional, a partir dos serviços financeiros, previdenciários e educacionais no que se refere aos 
relacionamentos com outros municípios do Território dos Cocais. Como objetivos específicos, a pesquisa 

propõe refletir sobre a importância das cidades pequenas e seu papel na rede urbana brasileira, bem 
como abordar as considerações teóricas acerca do conceito de  cidades pequenas, e caracterizar a 
cidade de Barras-PI quanto aos níveis de centralidade proposto pela pesquisa do IBGE (2007) “Regiões 

de Influências de Cidades”. Desenvolveu-se o estudo das cidades pequenas e as transformações 
recentes na rede urbana brasileira com ênfase em autores como Santos (1982), Soares (2006), Corrêa 
(2011), dentre outros, que contribuíram para a reflexão sobre as cidades pequenas como componentes 

importantes no estudo da rede urbana, bem como a utilização do estudo do IBGE(2007) sobre as Regiões 
de Influências de Cidades (REGIC).  

Palavras-chave: Rede Urbana; Cidade Pequena; Barras; 

1. INTRODUÇÃO

Ao se observar os trabalhos da Geografia Urbana Brasileira, a partir dos anos 1950 até a 

década de 1990, uma série de estudos priorizaram as redes urbanas e a relação das metrópoles com as 

cidades vizinhas. Esse destaque deve-se ao fato que os estudos sobre metrópole decorrem do maior 

número de trabalhos produzidos e pelo fato de que “os problemas se evidenciam nas metrópoles e geram 

muito mais pesquisas sobre elas” (SPOSITO, 2009).  

Nesse contexto, os estudos sobre o urbano no Brasil ganharam certa notoriedade a partir da 

década de 1930 com o advento do processo de industrialização.  No caso do Brasil, a população urbana 

aumentou consideravelmente, sobretudo, devido ao intenso fluxo migratório impulsionado pela 
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industrialização com forte concentração no Centro-Sul do país. Esses fenômenos influenciaram os 

estudos da Geografia Urbana Brasileira, com ênfase na análise da produção do espaço urbano das 

grandes cidades brasileiras, a partir da dinâmica da industrialização que modificou a paisagem urbana 

dessas cidades.  

No processo recente de urbanização, desde os anos 60 do século XX, o número de cidades 

pequenas aumentou consideravelmente. Nesse sentido, ocorreram grandes transformações no espaço 

agrário brasileiro em decorrência das inovações tecnológicas, alterando, assim, as relações de produção 

e de trabalho provocando mudanças no quadro urbano brasileiro.   

As mudanças recentes na rede urbana das cidades brasileiras promoveram uma maio r 

articulação entre o espaço regional e urbano. A questão regional está intrinsecamente ligada às 

propostas de regionalização com base na polarização das cidades e suas áreas de influência, a partir da 

oferta de bens e serviços em cidades consideradas como  polos regionais. 

As cidades pequenas apresentam, em alguns casos, dinâmicas semelhantes às cidades de 

médio e grande porte. Portanto, vêm surgindo, mesmo que de forma insipiente, estudos geográficos 

urbanos sobre as cidades pequenas e sua influência  

Assim, a presente pesquisa objetiva de forma geral, destacar o papel exercido pela cidade de 

Barras-PI no contexto regional, a partir dos serviços financeiros, previdenciários e educacionais no que 

se refere aos relacionamentos com outros municípios do Território dos Cocais. Como objetivos 

específicos, a pesquisa propõe refletir sobre a importância das cidades pequenas e seu papel na rede 

urbana brasileira, bem como abordar as considerações teóricas acerca do conceito de cidades pequenas,  

e caracterizar a cidade de Barras-PI quanto aos níveis de centralidade proposto pelo REGIC.  

A metodologia aplicada que norteou a pesquisa foi desenvolvida em três etapas. Na  primeira 

etapa, desenvolveu-se  pesquisa bibliográfica com objetivo de construir um referencial teórico sobre os 

temas norteadores que fundamentaram a pesquisa, as cidades pequenas e o papel que exercem na rede 

urbana brasileira. No que tange as considerações teóricas acerca do conceito de cidade pequena, e sua 

relação com a rede urbana, diversos autores como Santos (1982) e Corrêa (2011), dentre outros, 

contribuíram para a reflexão sobre as cidades pequenas como componentes importantes no estudo da 

rede urbana, bem como monografias e artigos de diversos autores.  Na segunda etapa, desenvolveu-se 

uma análise da pesquisa do IBGE (2007) em relação aos estudos de cidades pequenas, que atualiza o 

quadro da rede urbana brasileira, com a pesquisa intitulada “Regiões de Influência das Cidades” 

(REGIC). Por fim, realizou-se uma observação de campo e registro fo tográfico do setor de serviços 

pesquisados: Caixa Econômica Federal, Agência do INSS e o Campus da Universidade Estadual do 

Piauí. 
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2 CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

O município de Barras-PI, localiza-se no Território dos Cocais (Figura 01), fazendo parte do 

Aglomerado 03, conta com uma população absoluta de 44.850 habitantes, sendo 22. 126 habitantes na 

zona urbana e 22.724 na zona rural, compreende uma área de 1.719,789 km² e uma densidade 

demográfica de 26,08 hab./km² (IBGE, 2010). Está situado no centro de seis barras de rios e riachos, o 

que deu origem ao seu topônimo. Conforme Bastos (1996), o rio Marataoan nasce no local Quintas entre 

os municípios de Altos e José de Freitas. A sede municipal está situada à esquerda deste rio, com um 

curso de 4 km de extensão na área urbana. É afluente da margem esquerda do rio Longá que deságua 

no rio Parnaíba no município de Buriti dos Lopes.  

O município de Barras tem como limites ao Norte o município de Batalha, Esperantina e Campo 

Largo do Piauí, ao sul Boa Hora, Cabeceiras do Piauí e Miguel Alves, a leste Piripiri e Batalha, e a oeste 

Miguel Alves, Nossa Senhora dos Remédios e Campo Largo do  Piauí.  A sede municipal tem as 

coordenadas geográficas de 04º14’49’’ Lat. S e 42º17’45’’ Long. W.  

 Figura 01 – Mapa do município de Barras no Território dos Cocais 
 Org. DUARTE (2012)  

As unidades geológicas da área do município fazem parte das coberturas sedimentares. Os 

sedimentos mais recentes pertencem ao Grupo Barreiras, agrupando arenito, conglomerado, 

intercalações de siltito e argilitos. Ocorre também, a formação Sardinha, com basalto e diabásio. A 
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formação Poti encerra arenito, folhelho e siltito. A formação Longá reúne arenito, folhelho e calcário. 

Repousando na base encontra-se a formação Cabeças englobando arenito, conglomerado e siltito. O 

relevo compreende superfícies tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes 

suavemente onduladas (CPRM, 2004). 

O clima é do tipo tropical subúmido, com estações bem definidas, uma seca de junho a dezembro 

e outra chuvosa iniciando no verão e prolongando-se até o outono (janeiro a maio). Apresenta médias 

térmicas elevadas 24º C a 36º C e índice pluviométrico de 1600mm/a. O município possui importantes 

formações vegetais como a Mata de Cocais ou babaçuais, campo cerrado, e em menor proporção o 

contato cerrado/caatinga.   

Nas atividades econômicas, o município de Barras desenvolve em seu território atividades dos 

setores primário, secundário e terciário, sendo a agropecuária e o setor de comércio e serviços, os 

destaques da economia do município. O setor primário tem na produção da melancia a maior expressão 

de sua atividade agrícola, segundo dados do IBGE (2011), a produção alcançou 11.100 toneladas. Outra 

atividade que se destaca é a pecuária, já que estão localizados no município grandes criadores de gado 

de corte. Segundo dados do IBGE (2011) os principais rebanhos são os bovinos (18.986 cabeças), 

suínos (24.308 cabeças) e caprinos (24. 229 cabeças). A atividade leiteira também é de suma 

importância no município, configurando-se como uma das bacias leiteiras que mais crescem no estado. 

Barras conta ainda com solos apropriados para o desenvolvimento da fruticultura. A Laranja 

obteve uma quantidade produzida de 126 toneladas, colocando o município entre os grandes produtores 

do Piauí (IBGE, 2011). Além disso, a manga e o caju são abundantes na região, bem como a extração 

do coco-babaçu, um enorme potencial econômico que não foi devidamente explorado.  

Em relação ao histórico do município, a fundação ocorreu em meados do século XVIII, quando 

o Coronel Miguel Carvalho de Aguiar, natural do Estado da Bahia, iniciou a construção da Capela de

Nossa Senhora da Conceição, Em torno das atividades religiosas, a povoação foi crescendo, e em 1815, 

formaram-se as primeiras ruas. Pela Lei nº 127, de 24 de setembro de 1841, Barras foi elevada à 

categoria de vila. Finalmente, pelo Decreto nº 01, de 28 de dezembro de 1889, do então Governador do 

Estado, Gregório Taumaturgo de Azevedo, ilustre filho de Barras foi elevada à categoria de cidade, com 

a denominação de Barras do Marathaoan (REGO FILHO 2008). 

Barras é conhecida na história política do Brasil e do Piauí, como uma das cidades piauienses 

que mais despontaram filhos ilustres, conforme afirma Gonçalves (1987, p. 67) “Barras do Marataoan a 

Terra dos Governadores, ninho privilegiado dos mais fulgurantes valores políticos e culturais do Piauí,  

legou à nossa terra um rosário estelar de filhos ilustres, estadistas, poetas, governadores, parlamentares, 

militares, escritores e artistas”. Por isso recebeu inúmeros títulos, “Terra dos Governadores”, “Terra dos 
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Poetas”, “Terra dos Marechais”, são títulos dados à cidade de Barras em virtude do destaque dos seus 

filhos em vários segmentos da sociedade.  

2. OS ESTUDOS RECENTES DA REESTRUTURAÇÃO DA REDE URBANA BRASILEIRA E AS

CIDADES PEQUENAS 

Em se tratando de estudos sobre a dinâmica das cidades pequenas e a gestão urbana no 

âmbito da geografia, existe uma lacuna de trabalhos científicos acerca da referida temática. Para 

Wanderley (2001, p.02),  “a pesquisa sobre os pequenos municípios parece permanecer à  margem do 

interesse dos pesquisadores, sem que se formule sobre eles uma reflexão mais sistemática”.  

A definição de cidade pequena formulada pelo IBGE (2000) tomou como base o critério 

populacional para delimitação e conceituação dessa categoria de cidade . Desse modo, cidades até 

100.000 habitantes são consideradas pequenas e, dentre as 5.565 cidades brasileiras, 5.282 estão na 

categoria de pequenas cidades. No estado do Piauí, dos 224 municípios, cerca de 95% têm suas sedes 

como cidades pequenas (IBGE, 2010).  

Refletindo sobre o conceito de cidade pequena, Corrêa (2011, p. 06) afirma que “a pequena 

cidade é, assim, antes de mais nada um núcleo dotado da função de sede municipal”.  

O mesmo autor esclarece que “a pequena cidade é entendida como um núcleo de povoamento 

no qual certa parte da população está engajada em atividades ligadas à transformação e circulação de 

mercadorias e prestações de serviços”. Nessa definição percebe-se que as transformações decorrentes 

do processo de globalização têm influenciado a organização do espaço das cidades pequenas.  

Santos (1982) utiliza o termo “cidades locais” para designar os aglomerados populacionais com 

uma dimensão mínima, que “deixam de servir às necessidades da atividade primária para servir às 

necessidades inadiáveis da população com verdadeiras especializações do espaço”. Assim, Cidade 

Local é toda cidade localizada em regiões que se modernizaram ou que apresentam transformações 

espaciais em função dos avanços tecnológicos. Segundo o autor, a cidade local se dife rencia da cidade 

do campo. Nessa última, o urbano está diretamente subordinado ao rural, apresentando poucas 

inovações e reduzida capacidade de atender a população com a oferta de produtos e serviços.  

Percebe-se, portanto, que há uma nova tipologia para a reflexão dos estudos urbanos sobre as 

cidades pequenas, pelo fato de estarem situadas em áreas modernizadas ou como núcleos de oferta de 

bens e serviços polarizados em uma determinada região. Por outro lado, existem cidades pequenas que 

apresentam pouca dinâmica econômica ou que não conseguem uma centralidade em uma microrregião. 

Sobre essas cidades, Santos (1993, p. 53) afirma que “onde a divisão do trabalho é menos densa, em 
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vez de especializações urbanas, há acumulação de funções numa mesma cidade e, consequentemente, 

as localidades do mesmo nível, incluindo as cidades médias, são mais distantes umas das outras”.  Assim 

sendo, há um grande número de cidades que pouco apresenta de inovações e, não conseguem atender 

a população do município com a oferta de bens e serviços.  

Em um trabalho recente sobre os diversos caminhos percorridos pelas cidades pequenas, Corrêa 

(2004, p. 75-76) afirma que: 

As transformações verificadas no campo alteraram o padrão desses pequenos 
lugares centrais, criando pelo menos quatro caminhos ao longo dos quais evoluíram: 
I – Prósperos lugares centrais em áreas agrícolas nas quais a modernização não 
afetou radicalmente a estrutura fundiária e o quadro demográfico [...] II – Pequenos 
centros especializados. [...] III – Pequenos centros transformados em reservatórios de 
força de trabalho ou que assim nasceram [...] IV – Pequenos centros em áreas 
econômica e demograficamente esvaziadas por um processo migratório que 
desequilibra ainda mais uma estrutura etária, afetando ainda a proporção dos sexos. 

Dessa forma, ao discorrer sobre o tema, Corrêa (2004) enfatiza em sua análise as recentes 

transformações econômicas, sociais e políticas pelas quais passou a rede urbana brasileira, identificando 

os quatro caminhos do papel das cidades pequenas na rede urbana brasileira. De fato, pode -se notar, a 

partir das considerações teóricas, que as cidades pequenas apresentam uma grande diferenciação entre 

si, contribuindo para que cada uma delas apresente peculiaridades próprias, principalmente, devido ao 

incremento de novas técnicas e informações.  

Em relação a reestruturação da rede urbana brasileira, mais especificamente aos estudos de 

cidades pequenas, o IBGE, em 2007, atualiza o quadro da rede urbana brasileira, com a pesquisa 

intitulada “Regiões de Influência das Cidades” (REGIC). O presente estudo constitui a quarta versão 

desta linha de pesquisa, abordando a nova hierarquia das cidades, bem como a delimitação das regiões 

de influência. O objetivo central da pesquisa foi investigar a rede urbana brasileira, com a finalidade de 

subsidiar o planejamento estatal e as decisões quanto à localização das atividades econômicas, bem 

como fornecer instrumentos para o conhecimento das relações socioespaciais intraurbanas  e 

interurbanas.  

Na classificação do REGIC (2007), foram empregados os critérios relacionados à função de 

gestão do território, avaliando níveis de centralidade do Poder Executivo e do Judiciário no nível federal, 

e de centralidade empresarial, bem como a presença de diferentes equipamentos e serviços. Observa-

se que a metodologia utilizada indica os níveis de centralidade a partir da concentração de órgãos do 

estado e sedes de empresas na definição da hierarquização dos centros urbanos, assim como afirma o 

REGIC (2007, p. 131):  
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Com a utilização de informações secundárias e registros administrativos, tanto de 
órgãos estatais quanto de empresas privadas, é possível avaliar níveis de 
centralidade administrativa, jurídica e econômica. Além disso, tanto para qualificar 
melhor a centralidade dos núcleos identificados, quanto para garantir a inclusão de 
centros especializados possivelmente não selecionados por aquele critério, foram 
realizados estudos complementares, enfocando diferentes equipamentos e serviços, 
atividades de comércio e serviços, atividade financeira, ensino superior, serviços de 
saúde, internet, redes de televisão aberta, e transporte aéreo. Ao final, foram 
identificados e hierarquizados, os núcleos de gestão do território.  

Assim, estabeleceu-se uma classificação dos centros e a delimitação das áreas de influência 

obedecendo à seguinte ordem: Metrópoles, Capital Regional (A, B, C e D), Centro Subregional (A e B), 

Centro de Zona (A e B) e Centro Local.  

No tocante aos estudos das cidades pequenas, foram identificados no REGIC (2007) os centros 

de zona e o centro local. Considera-se centro de zona, as cidades de menor porte e com atuação limitada 

à sua área adjacente. Por conseguinte, as aglomerações urbanas foram subdivididas em centros de zona 

A e centros de zona B. Os centros de zona A são constituídos por 192 aglomerações urbanas, com 

medianas de 45.000 habitantes, e funções de gestão territorial e centros de gestão. Os centros de zona 

B apresentam um quadro com 364 cidades, com medianas de 23.000 habitantes, e funções de 

centralidade restrita aos centros locais, não correspondendo à classificação de centros de gestão.  

Em se tratando dos centros locais, há o predomínio no Brasil dessas pequenas aglomerações 

com um total de 4 473 cidades cuja centralidade e atuação não extrapolam os limites do município, 

servindo apenas aos seus habitantes, e com população inferior a 10.000 habitantes.  

3 O PAPEL DA CIDADE DE BARRAS-PI NO SETOR DE SEVIÇOS NA ESCALA URBANA-REGIONAL 

No que se refere à classificação do REGIC (2007), a cidade de Barras está classificada como 

centro de zona B. Em relação aos níveis de centralidade, cabe destacar que Barras exerce uma forte 

influência nos municípios do Território dos Cocais que são considerados centros locais.  Assim, os 

centros locais que possuem as interações espaciais e os relacionamentos em relação a Barras, são: 

Batalha, Boa Hora, Cabeceiras do Piauí, Campo Largo, Nossa Senhora dos Remédios e Porto.  

A cidade de Barras apresenta níveis de centralidade, polarizando os centros locais de acordo 

com os critérios do REGIC (2007). A concentração de órgãos federais e estaduais, atividade financeira, 

ensino superior, equipamentos e serviços, indica a rede de relacionamentos que Barras mantêm com 

esses municípios.  
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Assim, no que concerne a centralidade dos órgãos federais e estaduais, Barras exerce influência 

na região, pelo fato de contar com uma agência da Previdência Social que atende a aposentados, 

pensionistas e demais pessoas que procuram os serviços da unidade do INSS.  

Figura 02 –  Agência do INSS de Barras-PI  
Fonte: pesquisa direta, janeiro / 2013 

A nova unidade presta todos os serviços da Previdência a população de Barras e dos municípios 

sob a área de influência de Barras. A agência está facilitando a vida dos moradores de Barras e das 

outras cidades próximas que antes tinham que se deslocarem para as agências de Campo Maior ou a 

Teresina.  

Vale destacar também, que outro fator de polarização da cidade de Barras no contexto regional, 

refere-se à instalação de uma unidade da Caixa Econômica Federal (CEF). A agência significou um 

grande avanço nos serviços bancários, permitindo que a população de Barras e outras cidades que 

compõem o Território dos Cocais tenham acesso às diversas operações, tais como: os pagamentos do 

Programa Bolsa Família, Fundo de Garantia do Tesouro Social (FGTS), seguro -desemprego e a 

facilidade em realizar financiamentos para aquisição da casa própria.  
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Figura 3 –Agência da CEF – Barras-PI 
Fonte: pesquisa direta, janeiro / 2013 

Deste modo, observa-se que a instalação das unidades da CEF e da Previdência Social,  permitiu 

a acessibilidade aos serviços, possibilitando uma alternativa mais próxima para os usuários que antes 

se deslocavam para as cidades de Campo Maior, Piripiri ou Teresina. Assim, com essas agências de 

serviços federais, a cidade de Barras torna-se um importante polo do Território dos Cocais, não só pela 

referência no comércio varejista, mas principalmente pela oferta dos serviços públicos.  

Em relação à educação superior, Barras conta com um Campus da Universidade Estadual do Piauí 

(UESPI). O Campus Rio Marataoan, está em uma localização geográfica privilegiada no que concerne a 

sua importância para vários municípios que integram o aglomerado 3 do Território dos Cocais.  

Nessa perspectiva, a presença do Campus da UESPI em Barras, contribui de forma p ositiva para 

o desenvolvimento social, econômico e cultural da região, beneficiando principalmente os jovens quanto

à formação e qualificação. Atualmente, o Campus funciona com os seguintes cursos: Bacharelado em 

Ciências Contábeis, Licenciatura Plena em Geografia, Licenciatura Plena em História, Curso de Extensão 

em Espanhol e os Cursos do Plano Nacional de Formação de Professores de Educação Básica 

(PARFOR).  
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Figura 4 – Campus Rio Marataoan (UESPI) em Barras-PI 
Fonte: pesquisa direta, janeiro / 2013 

Nesse contexto, a cidade de Barras, nos últimos anos vem recebendo um maior fluxo de 

pessoas da zona rural e de outras cidades, principalmente das cidades vizinhas de Batalha, Cabeceiras, 

Porto e Nossa Senhora dos Remédios à procura dos serviços educacionais, previdenciários e 

financeiros. A partir dessas considerações, cabe, assim, especificar que à cidade de Barras de acordo 

com o REGIC (2007), apresenta-se com uma centralidade muito forte, em relação a alguns municípios 

do aglomerado três do Território dos Cocais, exercendo certa influência, principalmente nos municípios 

de Boa Hora, Batalha, Cabeceiras, Campo Largo, Porto e Nossa Senhora dos Reméd ios.  

 É importante relatar que a cidade de Barras está sob influência da capital regional A, Teresina. 

Assim, a cidade de Barras estabelece relacionamentos com Teresina, especialmente, devido aos 

serviços de saúde mais eficientes. No caso de Parnaíba, como um centro sub -regional A, um grande 

número de alunos desloca-se para estudarem nas universidades públicas e privadas. No tocante a 

classificação do REGIC (2007), o mapa a seguir apresenta a região de influência de Barras.  
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Figura 5 - Mapa Regiões de Influência das Cidades – Barras-PI 
Fonte: IBGE (2007) 
Org. DUARTE, J. (2012) 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao estudar as cidades pequenas e suas relações com outras cidades na rede urbana, constata-

se a influência das cidades no que se refere a maior ou menor oferta de serviços financeiros, 

previdenciários e educacionais. A concentração de órgãos federais e estaduais, atividade financeira e 

ensino superior polarizam cidades que possuem interações espaciais e rede de relacionamentos.  

Assim, pode-se afirmar que Barras-PI, sendo uma cidade de pequeno porte, apresenta-se em 

posição superior na hierarquia urbana proposta pelo REGIC (2007), em relação a outras cidades do 

Território dos Cocais. Dessa forma, a cidade de Barras-PI, como centro de zona B, exerce influência 

sobre os municípios considerados centros locais: Batalha, Boa Hora, Cabeceiras do Piauí, Campo Larg o, 

Nossa Senhora dos Remédios e Porto. 
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Os níveis de centralidade referem-se na instalação da agência bancária da Caixa Econômica 

Federal que facilitou o atendimento dos serviços financeiros; a agência do Instituto Nacional de 

Seguridade Social que permitiu a acessibilidade aos serviços previdenciários e o Campus da 

Universidade Estadual do Piauí que oportuniza a população da região o acesso ao ensino superior. 

Diante do exposto, nota-se que os serviços financeiros, previdenciários e educacionais tem contribuído 

de forma significativa para a cidade de Barras exercer seu papel de cidade pequena, influenciando outros 

municípios devido a sua forte centralidade. 

Por fim, recomenda-se a pesquisa de futuros trabalhos da Geografia Urbana sobre as cidades 

pequenas e suas transformações socioespaciais, dando ênfase a dinâmica dos serviços na articulação 

do urbano e do regional no contexto das cidades de pequeno porte e os seus níveis de centralidade.  
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A RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DA EMPRESA STERLIX 

AMBIENTAL PIAUÍ E OS SERVIÇOS DE SAÚDE EM TERESINA-PIAUÍ 

Maria Soleny Pinheiro de Sousa 1 
Bartira Araújo da Silva Viana 2 

RESUMO 

Esta pesquisa foi produzida com a finalidade de buscar informações sobre a responsabilidade socioambiental da empresa 

Sterlix Ambiental Piauí no processo de coleta e tratamento de resíduos de serviços de saúde. Dessa forma, o estudo 
objetivou analisar as políticas de responsabilidade socioambiental desenvolvidas pela empresa Sterlix Ambiental Piauí, 
destacando a problemática dos resíduos sólidos de serviços de saúde em Teresina-Piauí. A metodologia utilizada consistiu 

na realização de pesquisas bibliográficas, assim como a seleção e análise de documentos referentes à temática do 
trabalho. Também foram realizadas visitas in locu visando a observação direta do local objeto de estudo, a aplicação de 
questionários e de entrevistas com roteiro estruturado com funcionários da empresa Sterlix Ambiental Piauí. Os resultados 
mostram que o foco da empresa na responsabilidade socioambiental é importante para a imagem da mesma diante dos 

seus clientes, visto que a sociedade está se preocupando cada vez mais em buscar serviços de empresas que visam a 
sustentabilidade, e que se posicionam de forma responsável socialmente e ambientalmente, além de contribuir 
economicamente para o desenvolvimento da região. Conclui-se que a Sterlix Ambiental Piauí é uma empresa piauiense que 

inclui a responsabilidade socioambiental em suas atividades, exemplo disso, são os cuidados com o manuseio, a coleta, o 
gerenciamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde de forma adequada. 

Palavras-chave: Resíduos de Serviços de Saúde, Sustentabilidade, Teresina. 

1. INTRODUÇÃO

Os resíduos gerados pelos serviços de saúde causam danos irreparáveis ao meio ambiente, 

portanto, é essencial um gerenciamento correto desses resíduos com o propósito de diminuir os impactos 

que os mesmos causam ao meio ambiente. Sendo assim, torna-se importante o desenvolvimento de 

pesquisas visando compreender como o setor de serviços tem tratado a questão da sustentabilidade, 

especialmente dos serviços de saúde. 

 O tema pesquisado foi os resíduos de serviços de saúde e a responsabilidade socioambiental 

em Teresina-PI, sendo desenvolvido um estudo de caso da empresa Sterlix Ambiental Piauí. Neste, 

buscou-se descrever como ocorre o gerenciamento e a gestão dos serviços de saúde, assim como as 

ações e políticas de responsabilidade socioambiental desenvolvidas neste setor da economia. 

A Lei Nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos  (BRASIL, 2010), 

mostra que é de plena responsabilidade dos municípios ou de quem produz os resíduos do s serviços 

de saúde, a sua coleta e destinação final. Assim, esta norma estabelece a obrigatoriedade de 
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formulação de um plano de gerenciamento específico para a destinação final adequada dos resíduos 

gerados na atividade hospitalar. Assim, constitui-se um desafio a questão do destino final desses 

resíduos pela maior parte dos municípios piauienses, especialmente a capital Teresina, devido ser o 

maior polo de saúde da região (TERESINA, 2013). 

O estudo realizado na capital piauiense foi motivado pela observação de que a gestão dos 

resíduos de serviços de saúde e seu reaproveitamento não são eficientes. Assim, existe a necessidade 

de se observar quais ações e políticas de responsabilidade socioambiental são adotadas pelo setor de 

serviços e quais danos são causados ao meio ambiente em decorrência dessas atividades. 

 O interesse por esse estudo surgiu mediante a participação no projeto de pesquisa de 

Iniciação Cientifica Voluntária (ICV) oferecido pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), cuja temática 

tratava das questões socioambientais no setor de prestação de se rviços de saúde em Teresina–PI. 

Este estudo visou a ampliação dos conhecimentos referentes à responsabilidade socioambiental de 

empresas coletoras de resíduos de serviços de saúde em Teresina. Dessa forma, pode contribuir com 

o poder público na medida em que se procura indicar problemas ambientais decorrentes do

desenvolvimento de atividades dos prestadores de serviços de saúde. 

Cumpre destacar que o crescimento nesse setor da economia traz consigo vantagens 

econômicas, como a geração de emprego e renda, atração de novos negócios, arrecadação de 

tributos, entre outros. No entanto, observa-se que o seu desenvolvimento causa impactos adversos ao 

meio ambiente, sendo que estes são inevitáveis devido ao aumento da demanda por estes serviços. 

Com isso, as empresas devem ter responsabilidade e comprometimento objetivando destinar 

corretamente seus resíduos, visto que segundo a Lei Nº 12.305/10 que trata dos resíduos sólidos 

(BRASIL, 2010), toda a destinação dos resíduos gerados no setor de saúde é de responsabilidade 

exclusiva da empresa geradora.  

Dessa forma, objetiva-se neste artigo analisar as políticas de responsabilidade socioambiental 

desenvolvidas pela empresa Sterlix Ambiental Piauí, destacando a problemática dos resíduos sólidos 

de serviços de saúde em Teresina-Piauí. O questionamento que norteou a pesquisa foi o seguinte: 

Quais as políticas de responsabilidade socioambiental que a empresa Sterlix Piauí pratica quanto aos 

resíduos de serviços de saúde visando amenizar os impactos gerados por esses resíduos?  

A metodologia utilizada no estudo consistiu em pesquisas bibliográficas relacionadas às 

questões ambientais, aos resíduos sólidos e ao setor de serviços de saúde, como também às politicas 

de responsabilidade socioambiental. As obras que fundamentaram a pesquisa foram: Garcia e Ramos 

(2004), Grimberg (2004), Marchi (2011), Nahuz (1995), Naime e Garcia (2004), Pombo  e Magrini 

(2008), dentre outros autores.  
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Além disso, foi realizada pesquisa documental com a análise de legislações no âmbito federal 

que tratam da temática dos resíduos sólidos, a exemplo de BRASIL (2005; 2010), assim como 

Resoluções da ANVISA (2002; 2004) e Normatizações da ABNT (1987), entre outros documentos. 

Foram coletadas ainda informações diversas no site da empresa, bem como realizadas visitas in locu 

visando a observação direta do objeto de estudo, como também a aplicação de questionários e de 

entrevistas com roteiro estruturado com funcionários da empresa Sterlix Ambiental Piauí. 

2. RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE E A RESPONSABILIDADE

SOCIOAMBIENTAL 

2.1. Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (RSSS) 

Conforme a norma NBR 10.004 (ABNT, 1987), resíduos sólidos são materiais sólidos e semi-

sólidos resultantes das atividades industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola e de serviços de 

varrição, incluindo os lodos oriundos do sistema de tratamento de água, os gerados em equipamentos 

e instalações de controle de poluição. Eles também são compostos por substâncias líquidas cujas 

particularidades inviabilizam o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d’água, ou que 

exijam para isso soluções técnicas e econômicas inviáveis  em face da tecnologia disponível. 

Segundo Siqueira e Moraes (2009, p. 2119), quando se trata da saúde pública, “[...] os 

resíduos sólidos urbanos ocupam papel estratégico na estrutura epidemiológica de uma comunidade. 

Como componente indireto, destaca-se na linha de transmissão de doenças provocadas pela ação dos 

vetores, que encontram no habitat do lixo condições adequadas para a sua proliferação”. No caso dos 

Resíduos de Serviço de Saúde (RSS), usualmente denominados de “lixo Hospitalar ou lixo séptico”, 

são resíduos passíveis de contaminação do solo, do subsolo, da água, do ar e aumentam a 

proliferação de doenças, por meio do transporte de bactérias, fungos e vírus através de vetores e 

animais presentes nos lixões. Dessa forma, existe a 

[...] necessidade de implantação de técnicas aplicadas à segregação dos diferentes tipos de 

resíduos desde a sua fonte e no momento da geração como requisito para a redução de 
resíduos e, em particular, para a diminuição dos resíduos com potencial risco biológico que 
demandam tratamentos especiais (CARVALHO; ROSINEIS; OLIVEIRA, 2014, p. 113).  

Os Resíduos dos Serviços de Saúde estão classificados em grupos e subgrupos, a saber: A, 

B, C, D e E, (ANVISA, 2004; CONAMA, BRASIL, 2005). Cumpre destacar que parte expressiva destes 

resíduos devem ser encaminhados ao sistema de incineração, de acordo com o que é definido na RDC 

ANVISA N° 305/2002 (ANVISA, 2002). Para o devido controle dos RSS, a Diretoria Colegiada da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou a Resolução - RDC nº 306, de 7 de dezembro de 
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2004 que dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviço de saúde 

(ANVISA, 2004).  

De acordo com este regulamento técnico, os geradores de RSS são representados por todos 

os serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de 

assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde; 

necrotérios, funerárias e serviços onde são realizados atividades de embalsamamento (tanatopraxia e 

somatoconservação); serviços de medicina legal; drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; 

estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses; 

distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores e produtores de materiais e 

controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; 

serviços de tatuagem, dentre outros similares. 

Na maioria das vezes são considerados Resíduos de Serviços de Saúde apenas os resíduos 

provenientes de hospitais, clínicas médicas e outros geradores de resíduos, sendo denominados assim 

de “lixo hospitalar”. Porém, alguns resíduos de natureza semelhante são produzidos por outros 

geradores, a exemplo das farmácias, clínicas odontológicas e veterinárias, assistência domiciliar, 

necrotérios, instituições de cuidado para idosos, hemocentros, laboratórios clínicos e de pesquisa, 

instituições de ensino na área da saúde, entre outros (GARCIA; RAMOS, 2004). Assim, para estes 

autores, os maiores geradores de resíduos de saúde possuem maior possibilidade de planejamento 

adequado e necessário para o gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde.  

2.2. A responsabilidade socioambiental e a gestão ambiental do setor de saúde 

A Lei Nº 12.305/2010 que instituí a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece em seu 

Art. 18 que a elaboração do plano municipal de gestão e responsabilidade socioambiental integrada de 

resíduos sólidos, torna-se condição para que o município tenha acesso a recursos da União ou por ela 

administrados destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo 

de resíduos sólidos (BRASIL, 2010). 

Neste contexto, é crescente o número de organizações que procuram se adequar as 

normalizações reconhecidas em escala global, sob pena de perderem competitividade. De forma geral, 

a responsabilidade socioambiental pode ser conceituada como um conjunto de ações que contribuem 

para o desenvolvimento, visto que o mesmo torna-se comprometido com a compatibilização ambiental 

e a inclusão social em todas as dimensões. Assim, esta situação surge como uma nova demanda das 

partes interessadas (stakeholders) onde os consumidores são responsáveis pela delimitação da 

escolha de seus produtos e serviços, de acordo com a responsabilidade socioambiental percebida 

pelos grupos empresariais e prestadores de serviços (NAIME; SANTOS; GARCIA, 2004).  
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Conforme estas autoras, a responsabilidade social é a base da atividade empresarial e do 

consumo, devendo englobar a preocupação e o compromisso com os impactos causados a 

consumidores, ao meio ambiente e aos trabalhadores. Dessa forma, os valores professados na prática 

cotidiana no mercado de consumo devem ser refletidos na publicidade, como também nos produtos e 

serviços oferecidos. Portanto, devendo haver uma postura constante das empresas em busca de 

soluções para eventuais problemas gerados no processo produtivo, assim como transparência nas 

relações com os envolvidos nas suas atividades.  

Segundo o Instituto Ethos de Responsabilidade Social Empresarial, a empresa socialmente 

responsável é aquela que desenvolve a capacidade de ouvir os interesses das diferentes partes 

envolvidos no processo produtivo e de consumo, a exemplo dos acionistas, funcionários, prestadores 

de serviço, fornecedores, consumidores, comunidade, governo e meio-ambiente. Esta deverá 

conseguir incorporá-los no planejamento de suas atividades, considerando as demandas de todos e 

não apenas dos acionistas ou proprietários (INSTITUTO ETHOS ..., 2010). 

Diante desse quadro, torna-se crescente o reconhecimento conquistado pelas empresas que 

se comprometem publicamente com a adoção de posturas socialmente responsáveis, baseada nos 

princípios de ética e de transparência e no aprimoramento permanente de todas as suas relações. 

Assim, a Responsabilidade Social Empresarial (RSE) está se tornando um parâmetro norteador da 

gestão estratégica, voltada para o sucesso dos negócios de modo articulado com a promoção do 

desenvolvimento sustentável, da preservação ambiental e da justiça social no país. 

Na atualidade, a responsabilidade social é tratada por diversas normas e está em franca 

expansão no Brasil. São elas: a) a SA 8000 (lançada em 1997 pela atual SAI) – Social Accountability 

International; b) a ABNT NBR 16001:2004: responsabilidade social – requisitos para sistemas de 

gestão; c) a ABNT NBR 16002:2005: responsabilidade social – sistemas de gestão – qualificação de 

auditores; d) a ABNT NBR 16003: responsabilidade social – auditorias de sistema de gestão; e) a ISO 

26000: diretrizes para responsabilidade social (POMBO; MAGRINI, 2008).  

Cumpre destacar que Política Nacional de Resíduos Sólidos aprovada em 2010 também 

enfatiza a responsabilidade acerca da geração de resíduos sólidos. Marchi (2011) relata que depois de 

vinte anos de discussão, a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi aprovada. Conforme esta autora, 

a regulamentação esclarece que: 
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É de responsabilidade dos empresários, do Poder Público e dos cidadãos o gerenciamento 
dos resíduos. Para minimizar os problemas ambientais inerentes ao descarte dos resíduos 
sólidos, a Agenda 21 considera a prática dos 3R’s (reduzir, reutilizar, reciclar) como 
essencial para minimizar os impactos ao meio ambiente nos aterros sanitários. A redução na 

fonte é uma das atividades na gestão integrada dos resíduos sólidos, que se sobrepõe às 
decisões cotidianas de gerenciamento, ação esta que pressupõe, além de esforço gerencial, 
com tomada de decisões no âmbito legal e fiscal, participação comunitária, por meio de 

normas e educação sócio-ambiental. A reutilização se refere às ações que possibilitam a 
utilização de resíduos gerados para outras finalidades, otimizando ao máximo o uso destes 
materiais antes do descarte final (MARCHI, 2011, p. 118). 

É notório que o descarte dos resíduos urbanos norteia os constantes debates entre o setor 

produtivo, o Estado e a sociedade civil organizada, visto que a geração dos mesmos produzem 

consequências negativas ao meio ambiente, como emissões de gases de efeito estufa, odores e 

contaminação da água e da terra, causando impactos sobre a vida das pessoas. Entre os inúmeros 

princípios que guiam a Lei Nº 12.305/2010, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólido s, está o 

do poluidor-pagador. Este consiste na obrigação do poluidor de arcar pelas consequências dos 

impactos causados, para terceiros, da sua ação, direta ou indireta, sobre os recursos naturais  (BRASIL, 

2010). Ainda segundo Marchi (2011, p. 118): 

A nova Política Nacional de Resíduos Sólidos preconiza que a responsabilidade pela coleta, 
tratamento e destinação final seja compartilhada entre poder público, empresas e 
consumidores na questão dos resíduos sólidos. No Capitulo IV, relativo ao fluxo dos 

resíduos, a Lei dispõe que os resíduos sólidos deverão ser reaproveitados em produtos na 
forma de novos insumos, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, cabendo ao 
consumidor, ao titular dos serviços públicos, ao fabricante e aos comerciantes, o 

comprometimento no exercício do papel que lhes cabe, para obter sucesso na sua aplicação. 

Conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010), a gestão integrada de 

resíduos sólidos é classificada como o conjunto de ações destinadas a busca de soluções  para esses 

resíduos, de maneira a analisar as extensões política, econômica, ambiental, cultural e social, sendo 

que a mesma permitirá um controle social sob a premissa do desenvolvimento sustentável. 

Grimberg (2004) destaca que a sustentabilidade ambiental é o ponto chave que envolve 

mudanças em toda cadeia produtiva, tendo em vista a busca de um novo paradigma, sendo que a 

responsabilização das indústrias envolve desde o processo de produção de bens e serviços até o pós -

consumo, o que deverá levar à revisão de processos produtivos com vistas à redução da geração de 

resíduos. Esta questão requer do setor produtivo uma redefinição e uma nova postura quanto às 

matérias-primas utilizadas e quanto ao perfil de produtos oferecidos no mercado. 

3. RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE E RESPONSABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL EM TERESINA-PIAUÍ: ESTUDO DE CASO DA STERLIX 
AMBIENTAL PIAUÍ 
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3.1. A Empresa Sterlix Ambiental Piauí e os Resíduos de Serviços de Saúde 

Devido ao crescimento no setor de serviços de saúde, houve a necessidade de outros tipos de 

prestações de serviços vinculadas a esse setor, tais como: empresas terceirizadas em limpezas 

hospitalares e empresas prestadoras de serviços de coletas de resíduos de serviços de saúde, a 

exemplo da empresa Sterlix Ambiental Piauí Tratamento de Resíduos Ltda. Esta possui mais de 4.300 

clientes em todo o Brasil e está no mercado há 5 anos. Localiza-se na via Estrutural Arterial, via 09, nº 

450 Polo empresarial, zona Sul da cidade de Teresina-Piauí (STERLIX AMBIENTAL PIAUÍ, 2017) 

(Mapa 1). 

Mapa 1 - Localização da Empresa Sterlix Ambiental Piauí na via estrutural arterial 
zona sul de Teresina. 
Fonte: IBGE (2010); Google Earth (2016).  Organização: Maria Soleny Sousa (2017). 

Geoprocessamento: Karoline Ribeiro (2017). 

A empresa atua no mercado oferecendo serviços de gerenciamento completo de resíduos, que 

vão desde a coleta até a destinação final. Caracteriza-se como uma empresa que está capacitada para 

receber resíduos perigosos classes I e II, que não podem ser deposi tados em aterros comuns. A 

empresa possui tecnologia e experiência no tratamento de resíduos oriundos de serviços de saúde, 

grupos A e E, e resíduos químicos e farmacêuticos do grupo B (STERLIX AMBIENTAL PIAUÍ, 2017).  

A tecnologia empregada pela Sterlix referente ao tratamento de resíduos de saúde refere -se ao 

sistema de autoclave, que é o mais correto e eficiente processo para a proteção ambiental, sendo 

utilizado também o processo de incineração para os resíduos específicos.  Desde 2011 a prefeitura 
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municipal de Teresina tem exigido que os profissionais e instituições da área da saúde se 

responsabilizem pelo tratamento e destinação correta dos resíduos por eles gerados. Seguindo a 

legislação ambiental brasileira sobre a destinação adequada dos resíduos de serviços de saúde, a 

empresa Sterlix ambiental trata esses tipos de resíduos visando a preservação do meio ambiente.   

Segundo Macedo et al. (2007), os principais fatores que contribuem para o aumento da 

geração dos tipos de resíduos de serviços de saúde em vários países são o uso diário de incrementos 

da complexidade do atendimento médico, a utilização crescente de material descartável, e ainda o 

crescimento da população idosa que geralmente precisa de serviços de saúde, sendo um usuário 

frequente dos mais variados tipos e níveis de serviços especializados.  

Conforme o relato do consultor Silva, T., (2017), a Sterlix Ambiental possui uma equipe e 

transportes qualificados e capacitados nos cursos e legislações referentes aos serviços prestados pela 

empresa. A frota de caminhões da Sterlix Ambiental está composta por veículos licenciados junto ao 

Departamento de Trânsito (DETRAN) e pelo Instituto de Metrologia (INMETRO), além de 

licenciamentos específicos no âmbito estadual das localidades onde estão instalados os geradores de 

resíduos de serviços de saúde. 

A pesquisa constatou que no processo de coleta dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), a 

empresa conta com uma equipe treinada e capacitada, assim como com uma frota de caminhões 

permeabilizados para que não haja risco de vazamento no transporte dos resíduos. A empresa trata 

cerca de 160 toneladas ao mês de resíduos oriundos dos serviços de saúde, vindo de diversos 

municípios que contêm hospitais regionais e municipais.  

Já em relação ao método de tratamento dos RSS, este é composto por um fluxo de atividades 

que começam desde o Plano de Gerenciamento de Serviços de Saúde (PGERSS), documento  este 

exigido pela vigilância sanitária. Em Teresina, na atualidade, a aprovação deste Plano encontra-se a 

cargo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMAM). Deve-se enfatizar que todas as vezes que 

uma empresa precisa de um alvará ou licenciamento  referente ao desenvolvimento de atividade de 

serviços de saúde, esta deve elaborar um PGERSS. 

De acordo com Silva, F. (2017), o Plano de Gerenciamento discorre sobre a forma como os 

resíduos são tratados dentro da unidade, como são conduzidos e armazenados , onde são gerados. 

Contudo, este Plano encerra dentro do abrigo da unidade de saúde. A atividade de coleta da Sterlix 

inicia-se apenas nos abrigos externos (lixeiras), sendo que essa atividade é considerada atividade 

complementar no gerenciamento dos resíduos. A coleta é feita de acordo com a periodicidade, 

natureza e a demanda do estabelecimento de saúde. Existem estabelecimentos em que as coletas são 

feitas uma vez por semana, outras duas vezes por mês. A periodicidade da coleta depende do 
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tamanho do estabelecimento de saúde, da capacidade de armazenamento de cada um e os tipos de 

materiais que serão coletados.  

Segundo Carvalho, Rosinei e Oliveira (2014, p. 113), os materiais anatomopatológicos ou que 

possuem confirmação diagnóstica tem que ser obrigatoriamente armazenados de forma compatível 

com o processo de tratamento que será utilizado. Em relação aos grupos de resíduos, as 

recomendações é que sejam incluídos no subgrupo A3 as peças anatômicas (membros) dos seres 

humanos; produtos de fecundação sem sinais vitais, com peso de 500 gramas ou estruturas menores 

que 25 centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas, e que não tenha havido requisição 

pelo paciente. 

Na empresa Sterlix, no ato da contratação dos colaboradores encarregados da coleta e 

transporte dos resíduos, é feito um treinamento prévio dos futuros funcionários. É estabelecido um 

prazo de 90 (noventa) dias para realização de exames médicos preventivos visando identificar alguma 

doença antes do início das atividades. Além disso, são feitos treinamentos e exames psicológicos 

devido ao fato de alguns funcionários lidarem com sangue e partes de órgãos e de amputações 

humanas (STERLIX AMBIENTAL PIAUÍ, 2017). 

Todos os funcionários utilizam Equipamento de Proteção Individual (EPI) no manuseio dos 

resíduos, sendo que estes são treinados para saber identificar os tipos de resíduos de acordo com o 

modo de acondicionamento. Porém, é de responsabilidade da empresa de saúde geradora fazer a 

segregação dos resíduos de seu estabelecimento , de acordo com a identificação e periculosidade de 

cada tipo de resíduo. Deve-se destacar que nas caixas são acondicionados os resíduos 

perfurocortantes; e nos sacos brancos são acondicionados os resíduos A1- algodões, gases; ou A4- 

sendo incluídos neste grupo os filtros suspeitos de contaminação.  

No grupo B são inseridos os resíduos de substâncias químicas que causam danos a saúde e 

ao meio ambiente. Estes podem ser armazenados em sacos, desde que seja identificado o tipo de 

material transportando. Os grupos anatômicos são acondicionados nos sacos vermelhos, sendo 

classificados no grupo A3. Os profissionais que realizam a coleta são treinados para saber a 

identificação por conta de existir dois tipos distintos de tratamentos, relata o supervisor técnico, Balieiro 

(2017). 

Conforme Carvalho, Rosineis e Oliveira (2014, p. 113), há necessidade de implantação de 

técnicas para a segregação dos mais variados tipos de resíduos que vai desde a origem até a 

segregação como forma de reduzir os riscos biológicos que demanda o tratamento. Ainda segundo 

estes autores, a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC Nº 102, de 30 de novembro de 2000,  

especifica que os materiais classificados no grupo A1 e no grupo E podem ser esterelizados, e depois 

de descontaminados visam se tornarem o grupo D, que é o lixo comum. Depois do processo de 
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descontaminação, o destino final é o aterro sanitário, ou a trituração visando perder suas 

características.  

Os veículos utilizados nos transportes destes materiais possuem envelopes de procedimentos 

no caso de acidente de funcionários, sendo que estes precisam saber como isolar a área, quem 

acionar, como fazer o traslado do veículo, como fazer o tranporte de um sisnistro para outro. Além 

disso, devem-se realizar os primeiros socorros, no caso de alguma lesão nos funcionários, como 

também possuir ainda o manifesto de carga. Este é o documento comprobatório em que a instituição 

envia os seus resíduos por uma empresa especializada. No instante da coleta é gerada uma via para a 

empresa prestadora de serviço e outra para a empresa geradora dos resíduos. 

Foi constatado durante a entrevista realizada na empresa Sterlix Ambiental, que os tranportes 

da empresa são licenciados pelas três esferas administrativas que são Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), órgão federal; a Divisão de Vigilância Sanitária (DIVISA), órgão estadual; e a 

Gerência de Vigilância Sanitária (GVISA), órgão municipal. Quanto à questão ambiental, a empresa é 

licenciada pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recuros Naturais (IBAMA)- que é o modal 

rodoviário, e pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAM)- que também emite licenciamentos; 

assim como a Secretária Estadual de Meio Ambiente (SEMAR). O Instituto de Metrologia (INMETRO) 

fiscaliza a questão dos selos de identificações dos recipientes utilizados no transporte de residuos e as 

modificações realizadas nos veiculos, como também o Departamento de Trânsito (DETRAN) licencia os 

veículos, sendo que para cada caminhão são necessarios entre 9 (nove) à 10 (dez) licenças. 

De acordo com o relato do supervisor Balieiro (2016), o armazenamento dos resíduos é feito em 

contêineres devidamente fechados que são disponibilizados pela Sterlix Ambiental para o armazenamento 

temporário dos resíduos segregados e acondicionados pelos geradores. A empresa coleta resíduos do 

grupo A2, que são carcaças de animais contaminados de proveniência de pet shops, animais de pequeno 

porte e as forrações utilizadas para o transporte desses animais . Assim como do grupo A3, que são 

tecidos, órgãos, fetos com menos de três meses sem sinais vitais e tudo que seja orgânico ficam 

armazenados em uma câmara fria. A Fotografia 1 mostra como ficam armazenados os resíduos de 

serviços de saúde na instituição Stelix Ambiental. 
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Fotografia 1 - Recipientes para armazenamentos dos 
resíduos na empresa Stelix Ambiental Piauí. 
Fonte: Sterlix Ambiental Piauí (2017). 

Segundo o consultor da empresa Silva, T. (2017), os resíduos orgânicos são armazenados em 

uma câmara fria a menos de 10º C. Estes são congelados dentro de contêineres visando serem 

transportados. O intervalo do transporte é semanal para realizar a incineração. Esta é feita por 

empresas parceiras da Sterlix situadas em São Luis do Maranhão e para Uberlândia em Minas gerais. 

Constatou-se também na pesquisa que as unidades de tratamento da Sterlix Ambiental são 

equipadas com Estações de Transbordo para o armazenamento de resíduos que requerem 

tratamentos específicos. A empresa possui ainda uma Estação de Transbordo para atendimento à 

clientes cuja localização está distante destas Unidades de Tratamento, como no caso do transporte de 

resíduos provenientes de outros municípios. 

Segundo Marchi (2011), a Política Nacional de Resíduos Sólidos recomenda que a coleta, 

tratamento e destinação final seja compartilhada entre o poder público, as empresas e os consumidores 

quando se trata especialmente dos Resíduos de Serviços de Saúde. A legislação indica que os resíduos 

sólidos deverão ser reciclados em novas formas de produtos, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, 

cabendo ao consumidor, aos serviços públicos, ao fabricante e aos comerciantes, a obrigação no exercício 

do papel que lhes cabe, para obter sucesso na sua aplicação.  

3.2. Resíduos de Serviços de Saúde coletados pela empresa Sterlix Piauí 

As atividades da Stelix Ambiental Piauí começam na coleta dos resíduos nas unidades de 

saúde. As equipes e veículos atendem às normas da ABNT e a legislação ambiental de cada estado no 

que se refere ao transporte de resíduos perigosos. Os resíduos ao chegarem na empresa são 
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armazenados nas baias de acordo com as suas classificações, visando tratamento ou nas estações de 

transbordos. 

Nesse sentido, conforme a pesquisa realizada na empresa Sterlix Ambiental Piauí, os resíduos 

dos grupos A1, A4 e E são colocados nas baias de armazenamento temporário para tratamento em 

Autoclave com temperatura de 150ºC, visando passar pelo processo de esterilização. Estes depois são 

triturados para seguirem ao destino final, como mostra a Fotografia 2. 

Fotografia 2 - Equipamentos de autoclaves para tratamento de resíduo . 
Fonte: Sterlix Ambiental Piauí (2017). 

Já os resíduos dos grupos A2, A3, A5 e B são armazenados nas estações de transbordos, 

instalados em cada unidade de tratamento de resíduos da Sterlix. Estes são encaminhados para a 

incineração. As cinzas geradas neste tratamento são devidamente destinadas para o aterro industrial . 

Neste processo a empresa contrata os serviços da CTR Teresina, que fica localizada em Nazária - 

Piauí. 

A Sterlix trata ainda resíduos do grupo B, que de acordo com a ANVISA (2004) e CONAMA 

(BRASIL, 2005), se enquadram como resíduos químicos e farmacêuticos, que são mantidos nas 

estações de transbordos e encaminhados para incineração, havendo dessa forma, monitoramentos 

constantes desses resíduos neste processo. A empresa depois emite um certificado de tratamento e 

disposição final dos RSS. Deve-se destacar também que este documento prova a destinação 

adequada dos resíduos aos órgãos ambientais, afirma Silva, T.M (2017). 

3.3. Políticas de Responsabilidade Socioambiental da empresa Sterlix Piauí quanto aos 

Resíduos de Serviços de Saúde: certificação ambiental  

Segundo Nahuz (1995), os selos de aprovação são programas de certificação ambiental mais 

requisitados ultimamente, cuja abrangência pode ser restrita a um produto ou englobar cerca de 0,15% 

do volume anual de vendas dos produtos. Este autor explica ainda o conceito de certificação ambiental, 

como sendo a rotulagem com base em considerações ambientais com destinação para o público, 
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especificando que o produto tenha origem de um determinado processo que apresenta pouquíssimo 

impacto ambiental em comparação a outros produtos que estão no mercado. 

 De acordo com Silva, T. M (2017), a Stelix Ambiental Piauí realiza as suas atividades pautadas 

nas normatizações quando se trata do tratamento dos resíduos, desde a coleta até a disposição final. 

Dessa forma, destaca-se a importância dos certificados emitidos pela empresa Sterlix Ambiental 

mensalmente, referente ao tratamento e destinação dos Resíduos de Serviços de Saúde. Estes 

documentos tem a finalidade de serem apresentados aos órgãos públicos responsáveis pela 

fiscalização ambiental, representando assim, práticas de responsabilidade socioambiental das 

instituições que produzem ou coletam e tratam resíduo de serviços de saúde.  

4. CONCLUSÃO

 O setor de serviços de saúde possui grande importância para a economia dos municípios, a 

exemplo de Teresina, porém, os resíduos oriundos das atividades de saúde representam grandes 

problemas quando não gerenciados de forma adequada, contribuindo para a d egradação do meio 

ambiente e causando sérios riscos à saúde humana.  

Em virtude da demanda crescente pelos serviços de saúde, torna-se de suma importância a 

implantação de políticas de gerenciamento para os resíduos sólidos oriundos destes serviços, assim 

como urge despertar a consciência da sociedade e das empresas quanto à responsabilidade, à vida 

humana e ao meio ambiente, visto que estas atividades quando não gerenciadas de forma correta 

causam danos, muitas vezes irreparáveis.  

 Nesse sentido, torna-se essencial uma gestão dos resíduos de serviços de saúde visando 

um destino final adequado e fundamentado na sustentabilidade, a partir de ações e políticas de 

responsabilidade socioambiental. Estas políticas têm crescido significativamente nas empresas nas 

últimas décadas, pois diversos consumidores estão procurando por serviços de instituições que não 

sejam agressivos ao meio ambiente. Essa nova situação faz co m que as instituições prestadoras de 

serviços de saúde passem a se preocupar com a realização de sua atividade de forma sustentável.  

Conclui-se que empresa Sterlix Ambiental Piauí realiza as suas atividades com foco na 

responsabilidade socioambiental, exemplo disso, são os cuidados com o manuseio, a coleta, o 

gerenciamento e a destinação final dos resíduos de forma adequada, contribuindo, assim, para a 

preservação/conservação do meio ambiente. Estas ações também melhoram a imagem da empresa 

diante dos seus clientes, uma vez que a sociedade está se preocupando cada vez mais em buscar 

serviços de instituições que se posicionam e agem de forma responsável socialmente e 

ambientalmente, além de contribuir economicamente para o desenvolvimento da região.  
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AMBULANTES E CAMELÔS DE FEIRA DE SANTANA (BA): 
ORIGEM E CONSOLIDAÇÃO 

Alessandra Oliveira Teles1 

Resumo: O comércio é a atividade de maior relevância na organização espacial e socioeconômica de Feira de Santana. 
Responsável por sua implantação e consolidação, reflete, através de seus agentes, as permanências e mudanças que vem 
atravessando ao longo das décadas. Como objetivo estabeleceu-se analisar as permanências e mudanças promovidas no 
centro comercial a partir do comércio informal realizado por ambulantes e camelôs. A metodologia teve como base a 
formulação de questões a serem respondidas ao longo do estudo, perguntou-se: De que maneira o comércio informal promove 
a reafirmação da centralidade intraurbana em Feira de Santana e a complexidade no uso desse espaço demonstra a formação 
de territorialidades específicas? A realização de revisão teórico-conceitual contribuiu para a delimitação das informações 
necessárias. A pesquisa documental foi subdividida em duas bases, a bibliográfica, na qual foi realizado breve levantamento 
bibliográfico, através de consultas a livros, periódicos, teses, dissertações e monografias que serviram para a elaboração do 
referencial teórico. A partir disso, foi realizada uma segunda etapa, definida como observação de campo, teve como propósito 
o reconhecimento e caracterização da área de estudo através de pesquisa de campo. Os resultados foram tabulados e
organizados como parte desse artigo. 

Introdução 

A transformação da sociedade tem tornado relevante o estudo de temas específicos como o 

comércio. A produção, circulação e consumo se efetivam e materializam no espaço através da atividade 

comercial. Além disso, a centralidade urbana ratifica a importância do local perante a sua região. 

Feira de Santana é um município que tem sua origem numa fazenda, como tantos outros na 

história da formação territorial brasileira, seu diferencial refere-se a ter se tornado ponto estratégico no 

pouso do gado bovino que se deslocava entre o semiárido baiano ou da região centro-oeste para 

Salvador e demais municípios do Recôncavo. 

O comércio é a atividade de maior relevância na organização espacial e socioeconômica de Feira 

de Santana. Responsável por sua implantação e consolidação, reflete, através de seus agentes, as 

permanências e mudanças que vem atravessando ao longo das décadas. As relações de troca 

consolidam tal atividade, associada à localização estratégica da cidade, promoveram o adensamento 

populacional de modo que o comércio informal se implantasse e se mantivesse. Mesmo com o projeto 

1 Professora Auxiliar, Universidade Estadual de Feira de Santana, alessandra.geografia@hotmail.com 
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modernizador associado à abertura de rodovias e ao estabelecimento de um importante centro industrial, 

é no comércio onde se encontra a força da economia de Feira de Santana (CRUZ, 1999). 

Este estudo tem ênfase no modo como o comércio informal promove a centralidade intra-urbana 

em Feira de Santana e configura territorialidades específicas. No contexto, o comércio informal foi 

pensado numa perspectiva relacionada ao espaço geográfico. Seu dinamismo demonstra os processos 

inerentes ao intervalo estudado, bem como, estruturas, funções e formas que mesmo diferenciadas 

constituem uma totalidade. O estudo regional, considerando as diferentes escalas geográficas, 

contribuem para um maior entendimento do comando regional e sua posição dentro da região 

metropolitana de modo a validar sua criação. 

Escolher trabalhar com o comércio de rua levou em consideração diversos fatores. Como parte 

do comércio informal, sua presença é significativa nas ruas e avenidas do centro comercial, além de 

absorver boa parte da mão-de-obra que se torna desempregada a cada modificação das relações de 

trabalho nas diversas escalas geográficas. Considerou-se, na escolha do recorte, a relevância e prestígio 

do comércio de rua no centro comercial de Feira de Santana. Neste espaço é visível o fluxo de pessoas, 

elemento essencial para quem realiza venda direta. 

Definições 

A atividade comercial age consideravelmente na organização espacial, a atuação dos agentes 

que a promovem é complexa e varia de acordo a espacialidade e a temporalidade analisada, uma vez 

que reflete a dinâmica social considerada. Com a consolidação da circulação e comunicação, 

promovendo uma integração e quase instantaneidade entre os lugares, as possibilidades de contato se 

tornaram praticamente totais. Essa realidade trouxe outra possibilidade, a realização de trocas com um 

mercado distante, promovendo uma quebra no isolamento produtivo bem como uma oferta 

extremamente variada, Santos (2006). 

Essa produção pode ter sua comercialização realizada através de dois segmentos distintos 

dentro da mesma economia, o que o mesmo autor, em outra obra, define como circuito superior e inferior 

da economia. Segundo Santos (2008a), no circuito superior encontram-se as atividades de “capital 

intensivo” (p. 43) enquanto no circuito inferior: “[...] é constituído essencialmente por formas de fabricação 

não-“capital intensivo”, pelos serviços não-modernos fornecidos “a varejo” e pelo comércio não-moderno 

e de pequena dimensão”.  

O comércio informal se estabelece com base na circulação de pessoas, consumidores em 

potencial, portanto a necessidade de ocupação dos espaços onde o movimento é maior. As áreas do 
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centro, geralmente, representam esses espaços. Conforme Pintaudi (2007, p. 149) “O chamado comércio 

ambulante, por sua vez, é indicativo de trânsito intenso de pedestres, e, no centro de São Paulo, sua 

presença é marcante na paisagem”. Via de regra, a discussão dos conceitos economia informal e 

informalidade operam uma cisão entre legal e ilegal, formal e informal, cindindo a própria economia 

urbana em compartimentos relativamente estanques. (OLIVEIRA, 2010, p. 3) 

Souza (2013) define camelôs como “[...] indivíduos que tem um ponto, em que estrategicamente 

desenvolvem suas atividades, quer sejam entre as bancas ou nas ruas em panos espalhados pelo chão. 

” Para Montessoro (2006) os camelôs são aqueles que possuem um ponto estratégico para a realização 

de seu labor, ocupando tanto bancas nas ruas quanto camelódromos. Faz-se necessário destacar a 

discussão de Pintaudi (2007), pois não é possível homogeneizar a figura do trabalhador de rua, como se 

todos fossem iguais, uma vez que “diferenciam não só pela forma de propriedade das mercadorias e do 

ramo de comércio [...] como também pela ‘propriedade do ponto’, na rua em que se estabelecem, [...] 

deambulam, carregando nos braços os produtos que oferecem. ” 

Yázigi (2000) nos traz um relevante tema que precisa ser discutido, o autor trata de toda uma 

legislação nacional acerca do uso dos bens públicos e privados, o que inclui o espaço público. O que 

nos chama a atenção se refere ao fato de que tanto esse autor como vários outros fazem uma discussão 

acerca do uso dos bens e do espaço público. Analisando a legislação em nível nacional, não há uma 

regulamentação para ambulantes, camelôs e similares, toda a legislação é pontual e está restrita as 

Câmaras Municipais de Vereadores. 

Em Feira de Santana, a Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, procura, ao longo de sucessivas administrações, ordenar o uso do espaço público e destinar 

áreas específicas para que camelôs, ambulantes e outros possam desenvolver suas atividades. Na 

prática, tem-se o cumprimento do que é estabelecido pelos órgãos competentes no momento da 

organização, porém, com o passar do tempo, a falta de fiscalização e a elevação no número de pessoas 

comercializando nas ruas, os espaços outrora desocupados pelo poder público passam a abrigar novos 

trabalhadores que justificam falta de trabalho formal, desemprego, ausência de oportunidade em outros 

segmentos, necessidades familiares para ocupar os referidos espaços, entre outras justificativas. 

O crescimento do comércio informal é facilmente percebido em Feira de Santana. A 

informalidade concentra os trabalhadores dispensados através da reestruturação produtiva e que 

necessitam sobreviver. A ausência de legalidade cria um ambiente de conflito com os comerciantes 

formais, na maioria, lojistas que arcam com todo tipo de carga tributária. O desemprego é a principal 

causa para o fortalecimento desse segmento, mesmo com a autonomia promovida pelo comércio 

informal. A falta de carteira assinada para a garantia de direitos mínimos pesa no momento de avaliar os 

elementos positivos do comércio informal. 
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O cenário apresentado revela um espaço de contradições. Os trabalhadores informais 

necessitam obter meios para a sua sobrevivência individual e familiar. Ao mesmo tempo, os comerciantes 

formais – além de serem pesadamente cobrados através de encargos trabalhistas e impostos 

governamentais nos diversos níveis – veem sua clientela dividida entre suas lojas e os camelôs 

arrumados em frente aos seus estabelecimentos. Enquanto isso, o poder público demonstra grande 

lentidão para resolver a situação de conflitos e necessidades de todos os segmentos envolvidos, inclusive 

da clientela, que ao mesmo tempo consome os produtos do comércio informal e critica a falta de espaço 

para a circulação nas vias da cidade. 

Evolução dos ambulantes e camelôs em Feira de Santana 

Durães aborda a presença do trabalhador de rua desde o século XV. No Brasil, os registros desta 

atividade datam do século XVII, com grande força no século XIX. Escravos, libertos, mestiços e brancos 

pobres buscavam sua sobrevivência em toda a sorte de atividades, atuando como carregadores, 

vendedores (aves, leite, frutas, carnes, etc.) ou prestando serviços como pedreiros, carpinteiros, 

lavadeiras, entre outros serviços. Segundo o autor “[...] no Brasil, o trabalho de rua é mais do que uma 

resultante de ‘falhas’ econômicas, como vai ser dito em meados do século XX; é sobretudo, parte 

culturalmente constitutiva das próprias cidades” (DURÃES, 2013, p. 118). 

Em Feira de Santana, a atividade apresenta significativas transformações, desde sua 

espacialidade até a forma como é realizada. Evoluindo de mercadorias comercializadas na fazenda que 

dará origem ao município, para satisfazer as necessidades dos viajantes, que faziam pouso para o 

descanso de animais. Até chegar aos dias atuais, onde ambulantes e camelôs comercializam produtos 

provenientes dos mais diferentes lugares do país e do exterior. 

Convém destacar que essa atividade apresenta expressivas transformações, desde sua 

espacialidade até a forma como é realizada. Essas mudanças apresentam três marcos significativos, a 

década de 1970, com a implantação do Centro de Abastecimento e transferência dos comerciantes. A 

década de 1990, com a implantação do Feiraguai e retirada dos camelôs que comercializavam produtos 

made in China na Praça da Bandeira e 2015 com o projeto de construção do camelódromo denominado 

de Shopping Popular. Quadro 1. 

Quadro 1 – Transformações na espacialidade de Feira de Santana 

Período Ação/Obra Impactos e repercussões 

1970 Centro de Abastecimento Retirada dos feirantes; 
Dificuldades na comercialização; 
Ruas do centro livres para circulação de pedestres e veículos. 

1990 Feiraguai Ruas do centro ocupadas por ambulantes e camelôs; 
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Retirada dos ambulantes e camelôs para camelódromo; 
Consolidação do Feiraguai. 

2013 Pacto da Feira/Shopping 
Popular 

Ruas do centro ocupadas por ambulantes e camelôs; 
Projeto para retirada dos ambulantes e camelôs com 
construção do Shopping Popular; Conflitos. 

Elaboração: TELES, 2016. 

A organização espacial urbana de Feira de Santana é uma característica relevante e singular na 

sua evolução socioeconômica e regional. A atividade consolidada no seu centro comercial colabora na 

manutenção da centralidade urbana. Também fortalece seu papel de centro regional, pois sua realização 

neste espaço permite a formação de uma rede comercial em nível local, regional e nacional. Projetando 

Feira de Santana numa escala internacional através da comercialização dos produtos made in China. 

A redefinição pensada para o centro comercial de Feira de Santana transformou-se desde a 

década de 1980 em espaço de conflitos. Resultado dos seus diferentes usos e das diferentes 

perspectivas de produção e reprodução de renda gerada nas ruas. Realizou-se um levantamento do 

comércio formal e informal que compõe o universo desta pesquisa. Foram identificados os 

estabelecimentos comerciais e a disposição de ambulantes e camelôs ao longo dos logradouros 

resultando nos croquis que seguem. 

A análise dos dados obtidos pelos questionários aplicados entre ambulantes e camelôs, 

consumidores e o levantamento de informações que resultaram na elaboração desses croquis permitiram 

a avaliação da formação de um circuito inferior da economia urbana como proposto por Santos (2008a) 

com relevante influência do circuito superior. 

A configuração espacial planejada para o centro comercial com a transferência da feira livre para 

o Centro de Abastecimento não foi alcançada. Ao longo da década de 1980, 1990 e 2000 o número de

pessoas em busca de ocupação superava os postos de trabalho, e cada vez mais barracas apareciam 

nas calçadas da cidade. 

Dos cinco logradouros pesquisados o que apresenta a maior concentração de ambulantes e 

camelôs é a rua Sales Barbosa (Croqui 1). Impressionante como se apertam no calçadão, são barracas, 

carros-de-mão, araras encostadas pelas paredes entre uma loja e outra, pessoas com cestos, 

mercadorias nas mãos, mercadorias estendidas ao chão. 

A rua Sales Barbosa não apresenta lojas de porte nacional, as de porte regional como Mersan 

Calçados e Rainha Enxovais aparecem pouco pela quantidade de estabelecimentos presentes no 

logradouro que está delimitado entre a avenida Getúlio Vargas a praça Eduardo Froes da Mota. Nessa 

rua, a concentração de lojas de confecções é tão intensa quanto o número de ambulantes e camelôs que 

trabalham com confecções e calçados. 
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Croqui 1 – Ambulantes e camelôs na rua Sales Barbosa 
Avenida Getúlio Vargas 

Mercado de Arte Popular Ricardo Eletro/Centro Médico Regional 

Galeria Caribé 

Lojão Tobias Barreto 

Júlia Fashion 

Rua Benjamin Constant Arte Calçados 

Ao Avesso Confecções Juby Modas 

Alice Modas 

IBI Cartões 

Laísa Confecções Aliança Modas 

Acessorium Bijoux Retalhos e Cia 

Le Bouton Bebê Sempre Atual Confecções 

Ha Ha Festas e Fantasias 

Léo Modas  Jorsan Calçados 

Bahia Tecidos Zig Calçados 

Confecções Guerra Mersan Calçados 

Lotérica / Restaurante (1º andar) 

Praça Bernardino Bahia Rua Vitorino Gouveia 

Atrevida Bijoux Prédio desativado do INSS 

Mersan Calçados 

Késsia Modas Samily Modas 

Lojão Tobias Barreto Bolivar Kids 

Rainha do Lar Enxovais Casa das Rendas 

Girassol Modas Confecções Jalves 

Enxovais Atalaia Disbal Utilidades 

Padaria da Fé (Fechada) Lojão das Fábricas 

Stilu’s 10 Confecções Le Bebê Enxovais 

Di Paula Bebê Cregil Confecções 

Arte Calçados 

Vi & Nessa Confecções Mersan Calçados 

Di Paula Utilidades Talento Modas 

A Tribo Acessórios 

Acesso Modas Lupalina Calçados 

Lanchonete da Praça 

Rua Capitão França Praça Dr. Remédios 

Cordeiro Restaurante O Baratão de Tobias Barreto 

Petty Modas Victor Modas 

Moda Mix Lupalina Calçados 

Canal da Moda Kamarim confecções 

Central do Jeans Aramrinho Martins 

Pérola Restaurante (Fechado) Farmácia do Trabalhador 

Kamy’s Modas 

Rainha do Lar Maskate Atacado (Papelaria) 

Moda Mix 

Galeria Arnold Silva 

Casa São João Nyl Mylle Modas 

Disbal Bela Modas 

Moda Líder.com New Modas 

JR Confecções Confmil Confecções 

LM Confecções Argolo’s Confecções 

Telles Kids Nunes Confecções 

Petty Modas Martha Modas 

Tyrraf Modas Status Modas 

Moda Mix Canal da Moda 

Gobatto Inox Jota Neto Confecções 

Vitória Fashion 

Shalon Adonai Confecções Kelly Modas 

Vem Que Tem Confecções Brumon Modas 

Atitude.com Confecções 

Lanchonete MD Fashion Baby 

Rocha Confecções Casa de Couro Santana 

Milênio Confecções Casa Saba 

Jota Neto Confecções (Fechado) Arte e Festa 

Mundo das Utilidades Moda Vida Brasil 

Terreno Vazio Couros Bahia 

Lojão Moda 10 IC Móveis 

São Jorge Armarinho Personalizar Convites 

Via Brasil Confecções GVR Revestimentos 

Compraki Móveis 

Visuallis Persianas 

Praça Eduardo Fróes da Mota 

      Frente ocupada pelas lojas  Barracas  Carro-de-mão, cesto, lonas no chão 

Organizado por TELES, 2016. 
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Poucas lojas colocam mercadorias nas portas para disputar clientes ou impedir ambulantes e 

camelôs de ocuparem os espaços. Por toda a rua Sales Barbosa só encontramos com essa prática a 

loja Ao Avesso, Laísa Confecções, Acessorium Bijoux, Canal da Moda, Central do Jeans, Kamy’s Modas, 

LM Confecções, Petty Modas e Tyrraf Modas. Historicamente os conflitos entre comerciantes formais e 

ambulantes e camelôs ocorrem, os jornais registram que desde a chegada dos últimos que os 

comerciantes formais solicitam providências por parte do poder público e ainda hoje os comerciantes 

reclamam dos prejuízos causados pela ocupação desordenada do calçadão por parte de ambulantes e 

camelôs. 

Na avenida Senhor dos Passos, o trecho pesquisado está delimitado entre a avenida Getúlio 

Vargas e a rua Carlos Gomes, onde encontramos importantes representações do circuito superior da 

economia urbana. Croqui 2. Estão presentes dois bancos de porte nacional e internacional, 

respectivamente, Bradesco e Santander, lojas de porte nacional, como Casas Bahia, Ricardo Eletro, 

Farmácia Pague Menos, Magazine Luiza, Subway, Marisa, C&A e Riachuelo. Diversas lojas de alcance 

regional como, por exemplo, Kosmechik, Mersan Calçados, Romanel Jóias e Rainha Enxovais e lojas 

locais, com elevada dinâmica, como Disbal, Jorsan Calçados e Brandão Jóias. 

A concentração de ambulantes e camelôs ocorre com destaque à frente das lojas da Casas 

Bahia e banco Santander, com o fechamento da Esplanda, loja de departamentos, à frente da loja tem 

apresentado uma crescente aglomeração de ambulantes a cada dia que se passa pelo local. No ponto 

de ônibus, localizado na praça Bernardino Bahia, que fica na esquina da loja Marisa e da C&A, a 

ocupação é constante e intensa por ambulantes e camelôs. A Riachuelo também apresenta constante 

presença de ambulantes, em especial, aqueles com carros-de-mão e carrinhos (saladas de frutas, milho 

cozido, tapioca, sorvete são os que mais aparecem). 

Na praça do Nordestino o comércio formal de maior representação é o Mundo do Real, uma loja 

que iniciou como vendendo produtos made in China por R$ 1,99 e transformou numa loja de utilidades 

domésticas. Muito ampla, ocupa à frente com seus próprios produtos, não permitindo a presença de 

ambulantes e camelôs. A loja vizinha, uma hamburgueria, coloca um balcão com lanches e cadeiras, 

também não permite que outros exerçam nenhum tipo de atividade em sua frente. E a Fast Festa expõe 

os produtos de festa também ocupando todo o espaço à sua frente. Assim mesmo existem muitas 

barracas, carros-de-mão e carrinhos adaptados comercializando neste logradouro. Croqui 3. 
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Croqui 2 – Ambulantes e camelôs na avenida Senhor dos Passos 

Avenida Getúlio Vargas 

Igreja Senhor dos Passos Aluga-se 

Fast Color Subway 

Jorsan Calçados Feira Sorriso 

Lojão do Cosmético Mersan Calçados 

Lucidata 

Farmácia Silva Rua Benjamin Constant 

Ótica Opção Arquivo Público 

Jorsan Calçados Da Casa Empréstimos 

Bradesco Farmácia do Trabalhador 

Romanel Jóias 

Mr. Polo Galeria 

Casa das Sandálias Brandão Jóias 

Rua Intendente Rui Rua Intendente Rui 

Casas Bahia Praça Bernardino Bahia 

Banco Santander 

Mersan Calçados 

Aluga-se 

Farmácia Pague Menos Marisa 

Zig Calçados 

Artzorra Calçados C&A 

Iap! Cosméticos 

Jorsan Calçados Lojão do Cosmético 

Di Paula Enxovais de bebês 

Real Calçados Lupalina Confecções 

Kosmechik 

Lupalina Calçados Farmácia Santana 

Livraria Evangélica Betânia 

Ótica Real Iap! Cosméticos 

Rua Intendente Freire Rua Capitão França 

Jorsan Calçados Casa das Sandálias 

Mersan Calçados Ótica Olho Vivo 

Real Calçados Jeans.com 

Di Santini Calçados Império Fashion 

Claro TV Disbal 

Enxovais Beija Flor Riachuelo 

Ricardo Eletro Galeria Arnold Silva Plaza 

Nylmylle Confecções Aluga-se 

Lojas Emanuelle Maskate Papelaria 

Bahia Papelaria Bahia Papelaria 

Wave Beach (Moda Praia) Cattan Confecções 

Rainha do Lar Enxovais Real Calçados 

Magazine Luiza Nacional Confecções 

Esplanada (Fechou) HB Tecidos 

Alameda Waldy Pitombo Dinubia Papelaria 

Prédio em construção Jairo Cabelereiro 

Lojão do Cosmético Kelvis Confecções 

Cregil 

Bomboniere Mascarenhas 

Rua Carlos Gomes Acesso Praça do Nordestino 

 Barracas         Espaço ocupado por carros da loja 

 Carro-de-mão, cesto, lonas no chão  

 Ponto de ônibus        Sentido da rua 

Organização: TELES, 2016. 
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Croqui 3 – Ambulantes e camelôs na Praça do Nordestino 
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Bomboniere Teka Modas JB Modas UFO! Lanches 

 Beco do Mocó – Acesso Pedestres 
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Farmácia 

Fast Festa 

Sandalharia 

Caribé Essências 

Empório Modas 

Mundo da Arte 

Belas Arte e Flor 

Bella Massa Macarrão Ao vivo 

Hamburgão Skina 

Rua 10 de junho 

Ponto do Hamburguer 

Mundo do Real 

Aluga-se 

Bazar Cida Malhas 

Rua Dom Pedro II 

Lorena Confecções Centro 

Empresarial 

Miami 

Casarão Eduardo Fróes da Mota 

Ponto de ônibus   Frente ocupada pelas lojas 

 Barracas   Carro-de-mão, cesto, lonas no chão 
Organizado por TELES, 2016. 

Blusas.com 
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Os ambulantes e camelôs presentes na rua Benjamin Constant vivem uma particularidade em 

relação aos demais. A PMFS realizou uma reforma no Mercado de Arte Popular e colocou uma grade no 

seu entorno. Todos os ambulantes e camelôs que negociavam junto às paredes do mercado tiveram que 

se afastar aproximadamente 1,0 metro da atual grade. A rua que é estreita ficou bem difícil para a 

circulação. Já havia duas filas de barracas que se aproximaram mais ainda com essa mudança.  

Outro fato a destacar é a grande concentração de ambulantes voltados para a rua Sales Barbosa, 

acredita-se que tal fato ocorria, por ser a rua de maior movimento de pedestres. Em parágrafos 

anteriores, destacamos que as lojas Ponto do Fogão, Kio do Fogão e Casas do Fogão ocupam totalmente 

suas frentes de lojas com mercadorias. Ao mesmo tempo, alguns camelôs revelaram existir um bom 

relacionamento entre eles e os donos das lojas. A energia que utilizam em suas máquinas é adquirida 

através de extensão ligada nas redes das lojas e no período de pagar a conta dão uma contribuição, 

teoricamente, proporcional ao que utilizam. Muitos não levam suas ferramentas ou outros materiais de 

trabalho para casa, guardam nas lojas ao fim de cada expediente. Quando necessitam ir ao sanitário 

utilizam nas lojas que já tem um relacionamento estabelecido. Com estas informações, entende-se que 

há uma relação de conflito, mas também de cumplicidade, pelo menos para o camelô. Quando 

questionados sobre a contrapartida para a loja, o cliente foi citado por todos como elemento-chave nessa 

relação. 

Não vê a mulher que estava aqui? veio afiar um alicate, enquanto eu fazia o serviço ela entrou 
na loja e saiu com uma sacolinha, a senhora reparou? Ela mesmo disse, nem tava precisando 
das bijuterias, mas aproveitou que estava esperando eu afiar e fez umas comprinhas, a gente 
aqui na rua dá movimento pras lojas. 

Outro destaque para a rua Benjamin Constant deve-se a presença de barracas de alvenaria onde 

funcionam pequenos restaurantes. Croqui 4. Apesar de não conseguir descobrir a origem da água que 

utilizam, conversamos com um dos responsáveis de uma dessas unidades. O mesmo informou que foi 

cadastrado pelos funcionários da PMFS e “fazer o que se tiver que ir pro shopping, vai, se aqui nem ali 

é meu”. 
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Croqui 4 – Ambulantes e camelôs na rua Benjamin Constant 
Rua Sales Barbosa 

Mercado de Arte Popular 

Ao Avesso Confecções 

Ponto do fogão 

Kio do fogão 

Master Jóias 

Casa dos fogões 

Kika jóias 

Kio jóias 

LS jóias 

Linda Jóias 

Companhia das  Jóias 

Pingo Jóias 

Rua Libânio de Moraes 

Zé do Fogão 

Arquivo Público Municipal 

Cristal Jóias 

Confecções Primavera 

Look Modas (fechado) 

Lucidata 

Avenida Senhor dos Passos 

 Grade colocada pela PMFS  Frente ocupada pelas lojas 

       Barracas de alvenaria (restaurantes)    Barracas   Carro-de-mão, cesto, lonas no chão 

Organizado por TELES, 2016. 
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A rua Marechal Deodoro é o maior símbolo de permanência da feira livre que ocorreu no centro 

da cidade até 1970. Croqui 5. Alguns dos que trabalham nessa rua são filhos e netos de pessoas que 

atuaram como feirante e foram transferidos para o Centro de Abastecimento e não conseguiram tirar o 

sustento e retornaram aos poucos para o centro comercial. Outros não foram contemplados com uma 

vaga e precisavam sobreviver e tantos outros porque ficaram desempregados e não tiveram outra 

oportunidade. 

Delimitada pela avenida Monsenhor Mário Pessoa e a avenida Getúlio Vargas, a circulação de 

carros é intensa, o que não permite a ocupação do seu canteiro central. Lojas de porte nacional como 

Ricardo Eletro, Magazine Luiza e Casas Bahia, de porte regional como Rainha Enxovais, GBarbosa 

supermercados, Mersan Calçados estão presentes. 

A concentração de ambulantes e camelôs é intensa, em certas situações formam fileiras de 3, 4 

barracas ocupando a calçada e avançando pela rua, tomando o espaço que deveria ser de 

estacionamento de veículos. Em frente ao GBarbosa a situação é mais agravada, a quantidade de carros-

de-mão com legumes, verduras e frutas é de tal forma que torna-se difícil a representação no croqui. O 

próprio supermercado instalou um alambrado na tentativa de conter o avanço dos carros-de-mão em 

direção às suas portas. O que mais chama a atenção, deve-se ao fato da clientela do supermercado 

adquirir os mais variados produtos em suas dependências, porém, frutas, legumes e verduras são 

compradas desses ambulantes e camelôs que ficam à porta. Quando questionados, alegam que os 

produtos por estes vendidos tem preços menores. Foi-se verificar e nem sempre esse fato é realidade, 

pois houveram situações e períodos nos quais produtos como abóbora, tomate e banana estavam com 

preço menor no supermercado em relação aos ambulantes e camelôs. Mesmo assim, existe uma cultura 

de quem frequenta esse logradouro de manter a compra desses produtos entre os ambulantes e 

camelôs. 
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Croqui 5 – Ambulantes e camelôs na rua Marechal Deodoro 

Avenida Monsenhor Mário Pessoa 

Estacionamento 

S
em

 am
bulantes ou 

cam
elôs 

Posto de Combustíveis 

LOPLAST Panacéia 

Igreja Evangélica Casa de Carne 

Restaurante Laticínios Marechal 

Estacionamento Deja Confecções 

Pousada Hotel Matriz II 

Laticínio Aleluia 

Depósito São Paulo 

Restaurante 

Rua de Santana 
Rua de Santana 

Estacionamento Nai Princesa 

Loja Bebê Amado Lotérica 

Farmácia Santana Yang Presentes 

Feng Variedades Diassis 

Laticínios Oliveira Plastimpel 

Tok de Casa Variedades Farmácia do Trabalhador 

Laticínios Alves Esquina Embalagens 

Lar e Ferramentas Unibom Frigorífico 

Rainha do Lar Enxovais 2 de Julho Frigorifico 

Mundo Livre Variedades 

Self Shop Faça Festa 

Cytan Presentes 

Vidraçaria S. Francisco Comercial Ritel 

JM Franci Color 

Bomboniere G Barbosa 

Disgal Alimentos Lojão Tobias Barreto 

Lupalina Calçados Mariana Esportes 

Avenida Sampaio Beco do Mocó 

Centro Médico Lojão do Povo 

Insinuante 

Casa do Sofá Bela Vitória Bijoux 

Bomboniere Moda Mix 

R Costa Bomboniere Casa das Borrachas 

Hiper 10 Confecções Movele 

Ponto 10 Modas 

Estacionamento Zig Calçados 

Shop 10 Confecções Fama Móveis 

Só Alegria Variedades 

Lepo Lepo Confecções Lojão do Bebê 

Centro Comercial Marechal Fernanda Móveis 

Mega Vitorinha Decácia Móveis 

Rua Manoel Vitorino Beco da Energia 

Ele & Ela Confecções O Baratão 

Feirão do Real Lojas Guaibin 

Casas Bahia Dany’s Modas 

Casa do Baby 

Movele Casa do Sofá 

Magazine Luiza 

Atacadão da China Ricardo Eletro 

Moda.com Laser Eletro 

JR Confecções Farmácia do Trabalhador 

Di Santini Stillus Modas 

Zig Calçados Mersan Calçados 

Parahyba in Bahia JR Confecções 

Feira Lar Acesso Modas 

Casa do Sofá Ricardo Eletro 

Avenida Getúlio Vargas 

      Barracas    Carro-de-mão, cestos, ou mercadoria no chão    Sentido da rua 

Organização: TELES, 2016. 

473

http://srccc.com.br/


O processo de industrialização criou a falsa ideia de ocupação de mão-de-obra. Muitos governos 

estaduais, inclusive na Bahia, para justificar o investimento em plantas industriais da iniciativa privada, 

nos seus estados, colocaram na mídia a informação relacionada a geração de significativa quantidade 

de postos de trabalho, o que na realidade não ocorreu (TEIXEIRA e GUERRA, 2000). Neste cenário, os 

trabalhadores informais, representado sobretudo por ambulantes e camelôs compõem a categoria que 

apresenta o maior crescimento. Desempregados e indivíduos de municípios diversos, especialmente 

daqueles com predominância de atividades primárias vão promover um aumento expressivo no comércio 

de rua, como escreve Maia (2015, p. 456) “O chamado comércio de rua, em parte é integrante desse 

setor e vem funcionando como fator de estabilização social para o indivíduo desempregado”. 

Feira de Santana passou por um processo de expansão urbana nas últimas décadas. A 

ocupação imobiliária em praticamente todas as direções é evidente. Mesmo assim, suas principais 

atividades estão concentradas no centro. E nesse disputado espaço, o comércio informal se instala, ou 

se transforma, considerando a feira livre que existiu até meados da década de 1970. Demonstra que 

embora o surgimento de subcentros, com diversas atividades que também estão presentes no centro – 

inclusive ambulantes e camelôs – a cidade ainda se configura monocêntrica. É nesse espaço central 

onde as atividades importantes estão concentradas com destaque para os bancos e clínicas 

especializadas. 

A primeira tentativa de organização do centro da cidade ocorre entre meados da década de 1960 

e 70, quando é construído o Centro de Abastecimento e a feira livre que acontece no centro da cidade é 

transferida para este espaço. Com o passar do tempo, os comerciantes pouco a pouco foram ocupando 

as calçadas novamente. Com a alegação de não conseguir se adaptar ou a clientela não ter 

acompanhado para os novos espaços. Realidade vivenciada em locais como Fortaleza, segundo Dantas 

(2005, p. 7): “Por tratar-se de atividade nutrida exclusivamente do fluxo contínuo e maciço de pedestres, 

não foi de se estranhar seu retorno ao Centro, apesar das pressões contrárias e de continuidade da 

utilização da violência pelo rapa (Guarda Municipal) ”.  

Os ambulantes e camelôs presentes nas ruas pesquisadas constituem uma complexidade no 

cenário de Feira de Santana. Desenvolvem suas atividades de forma precária, poucos são os que 

conseguiram alcançar um nível de estabilidade e recurso que os colocaram numa situação de segurança 

financeira. A grande maioria passa por privações e dificuldades para que possa garantir seu sustento.  

Existem logradouros nos quais a concentração de barracas é maior, as ruas Sales Barbosa e 

Marechal Deodoro são as que apresentam uma maior quantidade, além da grande aglomeração e 

desordem. De tal modo, as frentes das lojas perdem a visibilidade para os que circulam pelo local. 

Como pode ser observado no gráfico 1 a organização é feita basicamente a partir de barracas, 

predominam as de zinco, metal e lona, e de madeira. A depender do logradouro tem-se uma maior ou 

474

http://srccc.com.br/


menor predominância de uma dessas três armações. Também encontramos lona no chão, barraca de 

fibra, pessoas com mercadorias em cestos, carro-de-mão, carrinho adaptado, bicicletas, araras e até 

balcão, estas informações compõem o eixo horizontal do gráfico. 

Gráfico 1 – Tipos de equipamentos utilizados por ambulantes e camelôs no 
 centro comercial de Feira de Santana - 2015 

 Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 

O gráfico acima apresenta no seu eixo vertical informações referentes a frequência na qual cada 

ambulante e camelô respondeu em relação ao tipo de equipamento utilizado. A arara coberta predomina 

entre ambulantes e camelôs presentes na avenida Senhor dos Passos, 5 entrevistados responderam 

utilizar esse tipo de equipamento. Nesse logradouro também foram encontrados 7 carros-de-mão, 4 

barracas de madeira e 20 barracas de metal e lona. 

Na praça do Nordestino, entre os entrevistados, 4 utilizam carrinho adaptado, 1 barraca de fibra, 

7 barraca de metal e lona e 3 barraca de zinco. Na rua Benjamin Constant, os ambulantes e camelôs 

utilizam barraca de madeira, 6 entrevistados, barraca de metal e lona, também 6 entrevistados e barraca 

de zinco, 10 entrevistados. 

A rua Marechal Deodoro tem a predominância no uso da barraca de metal e lona, 14 

entrevistados. 12 utilizam barraca de madeira, 6 estavam com carro-de-mão. 5 utilizam barraca de zinco 

e 4 estavam comercializando com cesto. Na rua Sales Barbosa encontra-se a maior variedade em tipos 

de equipamentos utilizados pelos ambulantes e camelôs. 7 utilizam arara coberta, 2 estavam com balcão, 

3 em bicicletas, 8 com carro-de-mão, 1 com cesto, 17 utilizam barraca de madeira, 21 barracas de metal 

e lona e as barracas de zinco apresentam uma predominância com 36 ambulantes e camelôs. 

Percebemos a variedade de equipamentos utilizados para a realização da venda por parte de 

ambulantes e camelôs. Aqueles que se utilizam de carro-de-mão, cesto, ou lona no chão representam o 
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Avenida Senhor dos Passos Praça do Nordestino
Rua Benjamin Constant Rua Marechal Deodoro
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segmento que adquire pequenas quantidades de mercadorias, às vezes, entre os próprios camelôs que 

possuem barracas ao longo dos logradouros estudados para tentar uma revenda e aquisição de margem 

mínima de lucro. São esses que vivem no limite da sobrevivência, buscando os recursos mínimos para 

suas necessidades como comer e morar. Esse é o segmento dos ambulantes e camelôs que obtém os 

menores lucros e que realizam mais horas de trabalho, mesmo não possuindo patrão. 

Para Raffestin (1993) a formação de um território é resultante das ações promovidas por agentes 

que buscam a transformação do espaço para alcançar seus objetivos. Segundo o autor o território é um 

espaço transformado pelo trabalho e demonstra uma complexa relação de poder e domínio referindo-se 

a consolidação de uma ou várias territorialidades. A presença de ambulantes e camelôs de origens 

variadas determinam a formação de uma rede que consolida um campo de ação e poder com 

repercussão tanto nas interações espaciais como na constituição de território. Mapa 1. 

Entre os pesquisados a predominância se dá entre os nascidos no próprio município. Dos 23 

municípios que compõem a microrregião de Feira de Santana, 10 foram citados durante a pesquisa de 

campo como local de nascimento, são eles, Antonio Cardoso, Conceição do Jacuípe, Ipecaetá, Ipirá, 

Irará, Rafael Jambeiro, Santa Bárbara, Santo Estevão, São Gonçalo dos Campos e Tanquinho.  

Dentre as 7 mesorregiões do estado da Bahia, 5 tiveram municípios citados como local de 

nascimento entre ambulantes e camelôs. Candeal, Jeremoabo, Queimadas e Ribeira do Pombal, 

componentes da mesorregião geográfica Nordeste Baiano. Os municípios de Candeias, Maragogipe, 

Salvador, e Santo Amaro compõem a Região Metropolitana de Salvador. O Centro Norte Baiano 

apresenta os municípios de Capim Grosso, Itaberaba, Jacobina, Morro do Chapéu e Senhor do Bonfim, 

enquanto da mesorregião vale Sanfranciscana houve uma citação, o município de Curaçá. Da 

mesorregião geográfica Centro Sul Baiano o município de Milagres foi citado. 

Um dos entrevistados confirmou ter nascido no município de Adamantina, estado de São Paulo. 

Essa informação nos ajuda a compreender o processo migratório e polarizador desse município e 

consolidar sua posição enquanto centro regional, pois quando questionados sobre o motivo de estarem 

aqui, mais de 50% afirmaram a localização do município e a quantidade de pessoas que por aqui 

circulam. 
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Mapa 1 – Municípios de origem dos ambulantes e camelôs de Feira de Santana 

Em relação ao tempo de trabalho, esse dado revela que existe uma população que vem há muito 

tempo sobrevivendo desta atividade, tabela 1. Dividimos os entrevistados em faixas de intervalo de 5 

anos. Entre os 217 entrevistados, 41 responderam ter entre algumas semanas e 5 anos de trabalho como 

ambulante e camelô. Na faixa definida entre 6 e 10 anos, existem 35 pessoas. Dentre os pesquisados, 

foram identificados 50 ambulantes e camelôs trabalhando entre 11 e 15 anos. Entre 16 e 20 anos são 49 
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entrevistados, enquanto na faixa correspondente a 21 e 25 anos são 15 ambulantes e camelôs. Para a 

faixa entre 26 e 30 encontrou-se 21 pesquisados e com mais de 31 anos existem 06 ambulantes e 

camelôs nas ruas de Feira de Santana. 

Tabela 1 – Tempo de trabalho dos ambulantes e camelôs em Feira de Santana - 2015 

Tempo 
de 

trabalho 
(anos) 

Período 
(anos) 

Número de comerciantes 

Avenida 
Senhor 

dos 
Passos 

Praça do 
Nordestin

o 

Rua 
Benjamin 
Constant 

Rua 
Marechal 
Deodoro 

Rua 
Sales 

Barbosa 

Total 

0 – 5 2015-2011 09 04 -- 07 21 41 
6 – 10 2010-2006 09 04 -- 09 13 35 
11 – 15 2005-2001 11 05 07 07 20 50 
16 – 20 2000-1996 06 -- 04 10 29 49 
21 – 25 1995-1991 02 02 -- 08 03 15 
26 – 30 1990-1986 01 -- 07 03 10 21 

+ 31 1985 - ... -- -- 04 02 -- 06 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 

Ao efetuar uma soma do número de comerciantes entrevistados, tomando como parâmetro o 

período que estão nas ruas, entre 1991 até 2015, pode-se perceber que dos 217 entrevistados 190 

encontram-se inseridos nesse intervalo de tempo. Todos justificaram sua atuação na rua por não 

conseguirem uma vaga no mercado formal de trabalho. Aqueles que já ocuparam uma vaga nesse 

segmento informaram que foram demitidos e não conseguiram uma nova colocação, como alternativa 

para adquirir algum tipo de remuneração aceitaram atuar na atividade de ambulante ou camelô. 

Continuaram nas ruas por não conseguir outra vez uma vaga no mercado formal de trabalho. 

Ocorre uma expressiva elevação no número de desempregados. Resultado da conjuntura 

econômica que o país passa e nas mudanças na dinâmica urbana com uma elevação na taxa de 

urbanização. Cidades médias e grandes, principalmente, em decorrência do processo de migração das 

populações que buscam novos postos de trabalho. Uma vez que o setor primário recebe uma carga 

tecnológica para a produção sem comparativos anteriores. Desse modo, na ausência de um mercado 

formal de trabalho, essa massa economicamente ativa e necessitada de uma forma de sobrevivência 

encontra no comércio de rua um meio de obter seu sustento. 

Considerações Finais 

O comércio informal em Feira de Santana, particularmente o que ocorre nas ruas da cidade, 

passou por significativas transformações no intervalo que marca a origem do município e da cidade com 

a feira livre e a feira de gado bovino até a atual organização, na qual os produtos industrializados 
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predominam. Esta situação é um indicativo de que houveram inclusões, nesta atividade, de processos 

de acumulação de capital.  

Considerando o impacto da reestruturação produtiva no mundo do trabalho, este comércio 

informal apresenta papel singular na manutenção da sobrevivência do trabalhador. Ao absorver a mão-

de-obra desempregada, oriunda de outros segmentos apresenta dupla função, diminuição no número de 

pessoas desocupadas e sem rendimentos, e permite a estes o poder de consumo que lhe seria negado 

caso não tivesse nenhuma forma de negociar sua força de trabalho. 

Para que essa atividade tenha a dinâmica identificada ao longo da pesquisa fez-se necessário 

destacar o papel da cidade de Feira de Santana. A centralidade foi considerada como pilar para a 

organização dessa atividade na área central de Feira de Santana, demonstrando que a cidade mantém-

se monocêntrica, apesar das modificações advindas do seu processo de expansão urbana tão concreto 

e visível nas últimas décadas. Não só as classes de menor poder aquisitivo procuram o centro para 

consumir, mas, principalmente, consumidores das mais variadas cidades e de outros estados. Sua 

hegemonia em relação aos bairros continua fortalecida. Por mais que tenha ocorrido a transferência de 

comércio e serviços para outros espaços da cidade, a área central reúne o melhor percurso de transporte 

coletivo e as facilidades de acesso a diferentes usos num espaço de tempo considerado curto. 

O uso do espaço público para fins particulares é outro ponto que não pode ser desconsiderado. 

O número de conflitos gerados, envolvendo diferentes agentes, é elevado e complexo. O poder público, 

por ser o responsável pela gestão e manutenção desse espaço procura normatizá-lo com a intenção de 

impor um ordenamento territorial e atender os interesses divergentes daqueles que o utilizam sejam 

cidadãos, comerciantes formais ou informais. 
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AS TRANSFORMAÇÕES NA ATUAÇÃO DO DOCENTE A PARTIR DA 

FORMAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR: UM ESTUDO NO DISTRITO DE 

ARAPÁ/TIANGUÁ-CE. 
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RESUMO 

É inconteste que a presença da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), enquanto Instituição de 
Ensino Superior se constituiu em forte expressão na expansão e interiorização do Ensino Superior no 

Estado do Ceará, por meio de parcerias com municípios, a exemplo de Tianguá- CE. O presente artigo 
analisa as transformações no perfil do profissional docente do distrito de Arapá, pertencente ao 
município de Tianguá, a partir da formação superior ofertada pela (UVA) e seus rebatimentos na 

educação básica de Arapá. A interiorização do Ensino Superior nos últimos quinze anos facilitou o 
acesso de muitos jovens a um curso superior com destaque para as licenciaturas e contribuiu para a 
melhora dos índices educacionais de muitas cidades, mas quase inexistem avaliações qualitativas 

sobre o desdobramento da formação do professor para educação em lugares distante das cidades, 
nesse sentido nossa análise ganha relevo.  

Palavras-chave:  Formação de Professores; Educação Básica; Arapá-Tianguá/Ceará; 
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A expansão das Instituições de Ensino Superior nas últimas décadas e a interiorização das 

mesmas abriu novas oportunidades de formação profissional e facilitou o acesso dos jovens ao ensino 

superior. Partindo desse pressuposto buscamos compreender por meio dessa pesquisa as 

transformações no perfil do profissional docente do distrito de Arapá, pertencente ao município de 

Tianguá-CE e quais os impactos que a formação acadêmica traz para a educação básica de Arapá 

principalmente por meio da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). 

      As Universidades Estaduais Cearenses foram os principais agentes de interiorização do ensino 

superior facilitando o acesso dos estudantes as universidades e contribuindo para a melhora dos 

índices educacionais de muitos municípios, sobretudo pela qualificação dos professores do ensino 

básico. Na segunda metade da década de 1990, a qualificação dos jovens eram ofertadas pelos 

Cursos do Centro de Ensino Tecnológico (CENTECs) e dos Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs) 

implantados pela Secretária da Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará em parceria com as 

Universidades Estaduais. Esses centros desempenharam papéis de fundamental importância em 

comunidades distantes dos centros mais dinâmicos, eram cursos rápidos de: eletricista, panificação, 

fabricação de velas, secretariado e turismo. 

 Passado a fase desses cursos descentralizados ofertados gratuitamente em muitos municípios 

do Estado do Ceará, surgiram os cursos descentralizado de Licenciatura coordenados por Institutos de 

Ensino Superior, mas Chancelado pela (UVA), causando reviravoltas na formação superior do 

profissional docente de Arapá. 

Essa expansão ocorrendo paralela a implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), que visava a universalização e 

promoção da Educação Básica, dentro da responsabilidade compartilhada da União, Estados e 

Municípios.  Nesse contexto a valorização do professor não viria sem a formação, mas como abarcar 

todos os lugares? A exemplo de Arapá, distrito distante da sede municipal, cuja presença da escola 

remota a tempos pretéritos e seus primeiros professores são oriundos de fora do lugar. 

É importante analisar esses fenômenos que são transformadores do espaço e das relações 

sociais. Dessa forma, a recente presença do Ensino Superior em uma região é um processo que 

merece ser estudado, uma vez que sua expansão implica em mudanças importantes onde acontece. 

A escolha do distrito de Arapá como local de análise baseou-se no pressuposto que é relevante 

estudar também os rebatimentos da chegada do Ensino Superior em um pequeno distrito no interior do 

estado e como essa presença modifica e desenvolve a educação local. Atualmente, é inquestionável o 
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papel das universidades na produção e construção do conhecimento e na formação de recursos 

humanos.  

Propomo-nos analisar as transformações ocorridas no perfil do profissional docente do distrito 

de Arapá, não por acaso, uma vez que encontramos na educação básica local o maior número de 

profissionais graduados que depois de formado se insere no mercado. O interesse nessa reflexão 

ocorre também porque somos parte desse distrito e nele estudamos,  vivemos e certamente atuaremos. 

Nossa pesquisa sendo operacionalizada por meio das observações diretas e entrevistas 

realizadas com profissionais docentes do distrito de Arapá. Contamos ainda com depoimentos dos 

gestores das três escolas do distrito: duas municipais que oferta o Ensino fundamental I e II e uma de 

Ensino Médio pertencente a Rede Estadual. As informações cedidas pelos docentes foram 

fundamentais para a concretização de nossa pesquisa, uma vez que parte desses profissionais atua a 

um bom tempo na Educação Básica do distrito e/ou foram alunos dessas escolas, o que nos conferiu 

valiosas informações sobre o perfil dos docentes que lecionaram no distrito.  

BREVE HISTÓRICO SOBRE A EDUCAÇÃO EM ARAPÁ 

O município de Tianguá conta com 68.892.00 habitantes, distribuídos nos seus cinco distritos :  

Arapá, Caruataí, Pidoguaba, Tabainha e mais o distrito sede, ou seja, a cidade de Tianguá.  O   distrito 

de Arapá conta com cerca de 2.832 habitantes, localizado na depressão sertaneja, ao sopé da Serra 

da Ibiapaba, distante 20 km do distrito sede.  

No início de sua formação o então Uberaba, hoje Arapá, a aquisição da leitura e da escrita era 

apenas para aqueles que podiam pagar professores particulares. Os poucos privilegiados ao aprender 

a ler e escrever, muitas vezes apenas o próprio nome, obtinham em seguida a obrigatoriedade de votar 

nos candidatos dos pais, ler cartas e escrever outras, essas aulas voltadas a aquisição mínima da 

leitura e da escrita duravam de 15 a 30 dias ao ano. 

Na década de 1930, o pequeno povoado com moradores e comerciantes instalados nos 

arredores da capela, levou os chefes de família a começaram a trazerem professores para ensinarem 

pequenos grupos de pessoas.  Alguns anos depois no início da década de 1950, foi construído o 

primeiro grupo escolar do distrito, porém com falta de professores, viveu uma situação de abandonado 

de sua estrutura. Sendo necessário mais uma década, por volta de 1963 à 1966 sob a administração 

do prefeito Francisco Virgílio Filho a construção de um novo grupo escolar, prédio onde até o presente 
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funciona o Centro Educacional Professora Lucimar Cézar Félix (CEL), antigo anexo da escola Centro 

Educacional Professor Osvaldo Nogueira Lima (CEPON). 

Figura 02 – Segundo grupo escolar do distrito construído em 1966 em sua forma atual. 
Fonte: Medeiros (2016). 

      Na década de 1970 lideranças políticas conseguiram trazer ao distrito de Arapá o Movimento 

Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), projeto do Governo Federal criado pela Lei Nº 5.379, de 15 de 

dezembro de 1967 visando alfabetizar jovens e adultos, mas esse movimento demandava recursos, o 

período de recessão econômica dos anos de 1980 tornou a continuidade do projeto inviável. Além do 

MOBRAL, no distrito também ocorreram aulas da Fundação Educar e do Movimento de Educação de 

Base (MEB) vinculado a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), movimento que por sua 

vez também desenvolvia a leitura e a escrita de jovens e adultos, baseado na pedagogia de Paulo 

Freire.  

      Até 1990, a escola municipal construída em 1966 atendia apenas o ensino fundamental I, ou 

seja até a 4ª série, os alunos do distrito que quisessem seguir com os estudos se deslocavam até as 

cidades de Tianguá ou Coreaú para terminar pelo menos o chamado primeiro grau, hoje ensino 

fundamental II. No final dos anos de 1980 e início dos anos de1990, por meio das reivindicações da 

então diretora Maria de Lourdes Cunha Aguiar impulsionada pelos apelos da comunidade, conseguiu a 

ampliação do grupo escolar, e no início de 1991 a implantação da 5ª série, no fim do ano de 1994, 

realizou-se a formatura da primeira turma de 8ª série do distrito . Nas palavras de Pontes (2014), o 

distrito de Arapá contou com duas grandes conquistas referentes a educação, decisivas a evolução 

educacional: a chegada do campus avançado da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) em 

Tianguá e a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (FUNDEF). 
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A fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) com sede na cidade de 
Sobral, criada pela Lei Municipal 214, de 23 de outubro de 1968, sancionada pelo 
prefeito Jerônimo Medeiros Prado, em 1995 chegou em T ianguá com o nome de 
Campus Avançado de Difusão Tecnológica, atendendo uma reinvindicação da 
sociedade e tendo em frente o Monsenhor T ibúrcio Gonçalves de Paulo e sob a 
administração do Prefeito Municipal Aldy Nunes e da secretária de educação Maria do 
Carmo Herculano (Pontes, 2014, p. 45). 

Com o advento da educação superior em Tianguá os alunos que concluíam o ensino 

fundamental, na época 8ª série, entravam no ensino superior ofertado no município. Mais tarde , no 

início dos anos de 1999 foi implantada em Arapá a p rimeira turma de 2º grau, hoje Ensino Médio, por 

meio da diretora Maria Terezinha Albuquerque Arrais, diretora da Escola de Ensino Médio Tancredo 

Nunes de Menezes, e Maria da Conceição Guilherme Martins Madeira, diretora do Centro Regional de 

Desenvolvimento da Educação (CREDE- 05). A escola passou a funcionar como anexo da escola 

Tancredo Nunes de Menezes no prédio construído no ano de 1978 com recursos do estado. Os 

primeiros professores dessa instituição são filhos de Arapá e beneficiados pelo ensino superior ofertado 

pelo Campus Avançado de Difusão Tecnológica da UVA, implantado em Tianguá. 

      Ao longo de treze anos em exercício o anexo da Escola de Ensino Médio Tancredo Nunes de 

Menezes atendendo aos alunos de Arapá e localidades circunvizinhas, sob a coordenação de 

Francisco Herlando Rodrigues da Silva, conseguiu com o empenho d a coordenadora da (CREDE- 05), 

a independência da Escola de Ensino Médio de Arapá, hoje nomeada de Escola de Ensino Médio 

Raimundo Marques Nonato. 

Figura 03- Escola de Ensino Médio. 
Fonte: Medeiros (2016). 
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No início do século XXI os avanços na educação pública de Arapá foram bastante 

significativos, até então a atual escola de ensino fundamental funcionava em um prédio antigo, o 

segundo grupo construído no distrito em 1966, não comportando mais o número de alunos.  No ano de 

2009 foi inaugurado um novo espaço físico para o funcionamento do Centro Educacional Professor 

Osvaldo Nogueira Lima (CEPON). 

      Figura 04- Escola de Ensino Fundamental Centro Educacional Professor Osvaldo Nogueira Lima. 
 Fonte: Medeiros (2016). 

No ano de 2013 o Centro Educacional Professor Osvaldo Nogueira Lima atendeu 659 alunos, 

do Arapá e comunidades circunvizinhas, hoje conta com um quadro docente de cerca de 10 

professores.  

O PERFIL DOS PROFISSIONAIS DOCENTES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DE 

ARAPÁ 

           As transformações do território brasileiro, tanto no que diz respeito às suas b ases materiais, 

quanto sociais, devido a evolução técnica e científica, passam a exigir novas qualificações 

profissionais, como nos sugerem Santos e Silveira (2000). Como colocamos anteriormente, por volta da 

década de 1930 as famílias de maior poder aquisitivo começam a trazer professores particulares para 

ensinarem seus filhos, dentre muitos se destacou Osvaldo Nogueira Lima recém chegado em Arapá, 

esse professor ministrava aulas em sua própria residência, contribuía com as atividades educacionais e 

religiosas. Em reconhecimento ao seu legado a escola de ensino fundamental leva seu nome.  
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      A chegada do Campus Avançado de Difusão Tecnológica na cidade de Tianguá, atendendo a 

reinvindicação da comunidade, trouxe oportunidades aos jovens que começaram a se interessar pela 

docência, vendo no exercício da profissão uma possibilidade de ascensão social e de permanência no 

seu lugar de origem. 

As pessoas constatam que gradativamente ingressar no magistério não ocorre por indicação 

política, pois tem início a abertura de concursos públicos municipais. Até mesmos os professores que 

tinham seus contratos passaram a temer a perca de seus postos de trabalhos, assim, buscaram a 

formação superior. Essa realidade sendo revelada nas salas de aulas de curso formação de 

professores, onde era comuns alunos de diferentes faixas etárias, oriundos dos distritos de Tianguá. 

A implantação desses espaços de formação não se deu apenas em Tianguá, mas em outras 

cidades como Acaraú, Camocim, Santa Quitéria e Nova Russas , apenas para citar alguns. Esses 

cursos de magistério superior ocorriam aos finais de semana ou no período de Julho e Janeiro.  

      Com a criação do Instituto de Estudos e Pesquisas do Vale do Acaraú (IVA), em 31 de maio de 

1996, e sua chegada em Tianguá facilitou ainda mais o acesso dos jovens arapaenses  à formação 

superior, diante das dificuldades que seria se deslocar a Sobral, devido aos custos que traria esse 

deslocamento. Os primeiros professores atuantes na educação básica de Arapá tiveram sua formação 

através dos cursos ofertados pelo IVA, iniciando-se por volta de 1998. Já por volta de 2006 os 

estudantes que terminavam o ensino médio passaram a se deslocar para Sobral em busca da 

formação, hoje cerca de 15 estudantes de Arapá são acadêmicos de alguma licenciatura ofertada pela 

UVA. 

Na última década o crescimento no número de graduandos de Arapá vem apresentando um 

aumento significativo. De 2006 à 2016 se formaram pela UVA, 8 (oito) profissionais oriundos do distrito, 

número expressivo quando nos referimos a um lugar com cerca de 2.832 habitantes, os mesmos 

compõem o quadro de professores das escolas de Arapá. De acordo com Coordenadoria Regional de 

Desenvolvimento de Educação (CRED 5 -Tianguá), nos últimos 6 (seis) anos, a proporção referentes 

aos docentes com ensino superior no município de Tianguá superou diversas vezes a proporção 

estadual. (Gráfico 01); 

Gráfico 01- Docentes com grau de formação de nível superior Tianguá- 2009-2015 
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REPERCUSSÃO DO ENSINO SUPERIOR EM ARAPÁ E SUA MELHORIA NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

Com o acesso ao ensino superior facilitado pelo advento da universidade, os professores que 

até então não possuíam ensino superior e ministravam aulas para o ensino fundamental tendo cursado 

somente o ensino médio ou até mesmo só o fundamental passaram a buscar uma melhor qualificação. 

Com o aumento no número de docentes, veio o aumento dos discentes, as escolas ganharam 

adaptações, bibliotecas e laboratórios de informática, cresceram fisicamente para abrigar os estudantes 

não só do distrito, mas das localidades circunvizinhas. Podemos analisar tanto as mudanças no perfil 

do profissional, como os impactos trazidos pelo ensino superior ao distrito.  (figuras 05 e 06); 

Figura 05- Laboratório de informática da Escola de Ensino Médio Raimundo Marques Nonato.
Fonte: Medeiros (2016). 
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Figura 06- Biblioteca em reforma da Escola Centro Educacional Professor Osvaldo Nogueira Lima.
Fonte: Medeiros (2016). 

Segundo dados revelados pela Secretaria de Educação do Estado (SEDUC- 2016), referentes 

ao perfil básico da Educação municipal, no ano de 2015 houve uma queda significativa no número de 

alunos por sala de aula tanto no município quanto no estado. (Gráfico 02): 

Gráfico 02- Alunos por sala Tianguá- 2009- 2015 

Podemos atribuir essa melhora ao aumento no número de escolas e ao aumento nas 

estruturas das então existentes. Para o ano de 2017 o município de Tianguá conta 65 escolas 

municipais, oito escolas particulares na cidade, sete escolas estaduais.  

Hoje a educação básica de Arapá conta com um significativo número de docentes graduados e 

com pós-graduação nível de especialização na sua área de atuação, dos cerca de 40 professores 

atuantes nas 3 (três) escolas de Arapá, vinte são do próprio distrito e já formados, 15 são universitários 

recém saídos do Ensino Médio e que estão cursando licenciatura na (UVA), conforme já se fez 
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menção. É notório as transformações na educação básica em Arapá, em parte decorrente na melhora 

da formação dos professores. Há uma crescente procura pelas escolas do distrito de alunos oriundos 

de municípios vizinhos. 

A BUSCA PELA LINCENCIATURA 

Os desdobramentos relativos à expansão do Ensino Superior pós anos 2000 nas Cidades 

Médias são significativos. Podemos identificar que no noroeste do estado cearense a oferta de Ensino 

Superior teve inicio na cidade média de Sobral e vai reverberando nos municípios a sua volta, assim, 

podemos perceber seu destaque até mesmo em um pequeno distrito como de Arapá. 

A maioria dos graduados do distrito de Arapá optou pela licenciatura, nesse sentido, a 

educação básica local é atividade que oferece o maior número de profissionais com Ensino Superior.  A 

presença de docentes graduados é relativamente recente. É possível que a médio e longo prazo outros 

profissionais qualificados se estabeleçam e mude a oferta de serviços em outras atividades.  

Ao estudar o processo resultante do crescimento de profissionais formados, buscou-se fazer 

uma análise histórica para enfim compreender sobre os fenômenos que impulsionaram tal crescimento. 

Diante de dados fornecidos pelos próprios profissionais docentes  em entrevistas realizadas junto aos 

mesmos, verificou-se que grande parte desses profissionais que trabalham nas três escolas do distrito, 

são originários do próprio lugar. Tal fato contribui para inferir que estes têm uma identidade com seu 

lugar e que não pretendem deixar Arapá, dando uma contribuição para a melhora da educação do 

distrito. 

Sobre a interiorização do Ensino Superior ressalta Dantas: 

As universidades Estaduais também se expandiram. Boa parte de tal expansão 
aconteceu fora dos grandes centros, nas chamadas cidade médias. Esse processo, 
comumente chamado de interiorização do Ensino Superior, tem contribuído para o 
desenvolvimento das cidades em que estão instalados os campi universitários, bem 
como para os municípios do entorno. (Dantas & Clementino, 2014, p. 23)  

A interiorização do ensino superior e a expansão do mesmo trouxe diversas transformações no 

que diz respeito a educação básica, as entrevistas realizadas com os docentes revela essas 

mudanças. Com o advento das escolas no distrito surgiu a necessidade de formação superior, ou seja, 

uma maior qualificação por parte dos professores que ali atuavam, no início entre os professores 

pioneiros apenas um cursava o ensino superior e lecionava. O ingresso no ensino superior sendo 
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crescente nos últimos 10 anos. Dos 35 professores atuantes no âmbito das três instituições de ensino 

básico, 20 como já citamos anteriormente são oriundos do próprio distrito , dentre eles 7 (sete) homens 

e 13 mulheres, com faixa etária de 24 à 55 anos, com formação nas áreas de: Química, Matemática, 

Biologia, Português, Geografia, História, Educação Física, Inglês e Pedagogia. 

O tempo de magistério dos professores em geral varia de três meses à 21 anos, dos 35 

docentes atuantes, 26 são concursados e 9 (nove) têm contrato temporário. De acordo com esses 

professores as mudanças na educação em Arapá, contribui para reter os alunos no próprio distrito 

ofertando mais conhecimentos sobre seu lugar. 

   De acordo com as entrevistas à opção pela licenciatura, foi impulsionada pela oferta de 

formação no próprio Município. Soma-se a isso a carência de profissionais graduados no distrito de 

Arapá. Dessa forma, pode-se perceber que o mercado de trabalho e a proximidade dos cursos foram 

os fatores que mais pesaram na escolha da área de formação. 

         Os professores demonstram a relevância da formação superior quando afirmam que essa é um 

dos meios de emancipação intelectual e de estabilidade no mercado de trabalho. Percebemos uma 

auto estima elevada na fala desses profissionais, pois consideram sua profissão promissora no distrito 

de Arapá. 

Em sua atuação profissional afirmam buscarem sempre incentivar seus alunos, a buscarem o 

ingresso no ensino superior como realização profissional e emancipação pessoal. Em suas falam 

mencionam ainda como a escola vem ajudando na formação de cidadãos mais autônomos e críticos 

perante a sociedade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Por meio de uma narrativa sobre as mudanças na Escola do distrito de Arapá pudemos 

perceber o aumento de professores graduados originários do próprio lugar. Ao analisar o perfil docente 

das três escolas do distrito, pudemos concluir que a grande maioria formou-se na Universidade 

Estadual Vale do Acaraú (UVA).  

Com o advento de profissionais graduados, a educação passou ater um significado maior para 

o distrito, uma vez que as escolas ganharam adaptações e cresceram fisicamente para abrigar e ofertar 

a um número cada vez mais crescente de discentes, somando-se a isso o trabalho de docentes 
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graduados que trouxeram um novo aspecto pedagógico. Como ressalta Pontes ao analisar as 

mudanças recentes da educação em Arapá:  

Com o processo de emancipação da escola as mudanças foram visíveis; a escola 
passou a ser mais atrativa, por ocasião do aumento de materiais pedagógicos 
adquiridos com os recursos financeiros do PDDE (Programa Dinheiro Direto na 
Escola) e a chegada de professores habilitados nas áreas do conhecimento. No 
aspecto pedagógico, a escola passou a contar com coordenadores pedagógicos que 
trabalhavam junto aos professores e alunos para desenvolverem melhor o ensino e a 
aprendizagem. (PONTES, 2014, p. 44) 

Destarte, podemos afirmar que a interiorização do ensino superior contribuiu para o desenvolvimento do 

distrito de Arapá, tanto no âmbito educacional referente ao profissional docente, quanto no crescimento do lugar 

num contexto geral, trazendo diversas transformações no seio escolar e na vida dos estudantes diante das 

facilidades ocasionadas por todo esse processo. 
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AS TRANSFORMAÇÕES SOCIOESPACIAIS DA FEIRA LIVRE DE 

IPU-CE: OLHARES, SABERES E LEITURAS DOS ALUNOS NA E.E.E.P. 

ANTÔNIO TARCÍSIO ARAGÃO 

Lucas Ferreira de Freitas 

RESUMO 
O presente artigo tem como principal objetivo analisar as transformações socioespaciais da feira livre de confecções e 
artigos em geral de Ipu-CE, município localizado na Região Noroeste do Estado do Ceará, a 324 km da capital do Estado, 
Fortaleza. Desde sua criação, a feira livre de Ipu-CE, mais popularmente conhecida como “Shopping Chão”, passou por 
diferentes lugares na cidade chegando até mesmo a ser organizada no município de Varjota. Essas mudanças de território 
implicaram na própria organização da feira. O entendimento de como se configura o espaço a partir da dinâmica das ações 
do homem, no caso, seu fazer econômico, é fundamental para o estudo da Geografia. Por isso, aliou – se a análise do tema 
como estudo acadêmico com a proposta pedagógica de envolver alunos da Escola Estadual de Ensino Profissionalizante de 
Ipu sobre a partir de como percebem a feira e podem analisá – lo à luz da Geografia. Realizou - se levantamentos 
bibliográficos a respeito da origem das feiras livres e suas metamorfoses dentro e fora da cidade. Também trabalhos de 
campo, entrevistas, aplicação de questionários, fotografias, conversas informais com moradores, realização de uma oficina 
na E.E.E.P. Antônio Tarcísio Aragão. Os resultados obtidos demonstram como os alunos entendem a feira antes e depois 
da oficina.  

Palavras – chave: Transformações Socioespaciais; Feira Livre; Ensino de Geografia. 

1. INTRODUÇÃO

O Município de Ipu-CE, cenário desta pesquisa, está localizado na Região Noroeste do 

Estado do Ceará, que conforme seu perfil básico em 2010 tinha uma população de 40. 296 habitantes. 

O município fica em uma posição de destaque, entre o Sertão Central e a Serra da Ibiapaba, tendo por 

território 25% de área serrana, na qual a vegetação, o clima e a altitude, tornam o referido município 

em estudo um dos melhores da região. Sua atividade econômica caracteriza – se predominantemente 

pelos setores Primário e Terciário, sendo o Industrial muito pouco desenvolvido. O setor de Serviços 

tem tido um crescimento muito forte nas últimas décadas.  

Atualmente, a feira livre com enfoque a confecções, conhecida como “Shopping Chão”, tem 

sido um dos principais fatores responsáveis pelo fortalecimento da atividade econômica de Ipu, dando 

a este uma posição de destaque na economia regional quanto a ser um centro de comercialização no 
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ramo de confecções. Os benefícios são para os produtores, que têm aí um local para escoamento 

lucrativo das produções, para a população, que tem variedade a preços muito acessíveis, e até mesmo 

uma rede de comércio como beneficiária indireta: vendedores de comidas e bebidas, aluguel de 

estacionamento, melhorias na infraestrutura da área adjacente à feira, pelo Poder Público Municipal, e 

até mesmo valorização imobiliária do entorno.  

A princípio, a feira situava-se na área Central de Ipu, entre as ruas Coronel Félix, Coronel 

Liberalino, Padre Corrêa e Dr. Milton Pinto. Hoje, situa - se na região periférica da cidade, no Bairro 

Alto dos 14, Rua São Domingos.  

A partir dos dados obtidos na pesquisa de campo, pode-se ver que pela mudança do local em 

que a feira livre ocupava para outro espaço, ocorreu transformações socioespaciais da referida região, 

criando assim um fluxo maior de atividades comercias a qual se encontra atualmente, essa nova 

localização ocorreu na gestão do então prefeito Henrique Savio Pereira Pontes, e teve vários fatores, 

que segundo o prefeito foram cruciais para mudança.  

O intuito deste trabalho é compreender as transformações que estão acontecendo na Cidade 

de Ipu-CE, por meio da visão dos alunos do 2º Ano da Escola de Educação Profissional Antônio 

Tarcísio Aragão.  

Visando entender o universo da feira, utiliza-se técnicas quantitativa e qualitativa, a saber: 

levantamento bibliográfico a respeito da origem das feiras livres; trabalho de campo em que se aplica 

questionários com perguntas objetivas e subjetivas com os agentes envolvidos na realização da feira. 

O artigo científico encontra-se estruturado em três seções, o primeiro, apresenta uma breve 

discussão da origem das feiras livres a luz do pensamento de alguns autores, a saber: Sousa (2004); 

Le Goff (1991); Souto Maior (1978); Pazera (2003), e as principais características de Ipu-CE. A 

segunda seção, intenta entender como é a feira livre de Ipu-CE, desde sua criação, até as mudanças 

ocorridas em seu espaço urbano, a exemplo dos Bairros: Alto dos 14 e Centro. A terceira e última 

seção aborda a proposta e execução da oficina pedagógica para a compreensão do fenômeno da feira 

de Ipu e sua compreensão por parte dos alunos. 

2. FEIRAS LIVRES: ELEMENTOS PARA ENTENDER O SEU PERCURSO

Alguns autores colocam a origem das feiras livres a partir do Feudalismo, ao passo que 

nessa época já existiam trocas comerciais, a sociedade já produzindo excedente em que o mesmo já 

estava sendo comercializado por meio das trocas comerciais, como analisa Vieira: 

No que se refere ao contexto historiográfico das feiras livres, no âmbito 
internacional, há evidencias da mesma, a partir do feudalismo. Tendo em vista que 
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as sociedades feudais eram auto-suficientes e vendiam os seus excedentes através 
de trocas comerciais, com o processo do crescimento dos feudos e das cidades, 
essas sociedades, integraram-se ao avanço dos grandes centros (cidades), que 
cresciam gradativamente; com isso, o comércio que se sustentava a partir de trocas 
de produtos, passou a ser monetarizado e expandir suas influências ou fluxos, 
através de rotas comerciais. A economia natural do feudo auto-suficiente do início 
da idade média, se transformou em economia de dinheiro de um mundo de comércio 
em expansão. Nesse momento, deu-se a transição do sistema feudal para o 
capitalismo. Esta mudança não ocorreu de forma brusca, mas sim gradativa 
(VIEIRA, 2004, p.39-40).  

Silva (2009, p.25) enfoca que: “Do ponto de vista histórico, a feira tem origem na Europa, a 

partir das relações de produção do regime feudal. Todo excedente da produção agrícola nesta época 

era comercializado através de trocas”. Para o mesmo autor, com o advento do crescimento do 

comercio e das cidades, as trocas de mercadorias começaram a ser realizadas principalmente com o 

dinheiro. Ainda para o autor esse processo de monetarização estabeleceu a expansão do comércio a 

nível mundial, a partir daí que começou “[...] a mudança do sistema feudal de produção para o regime 

capitalista” (SILVA, 2009, p.25).  

Para Braudel (2005, p.459), as feiras livres eram diariamente abastecidas pelos camponeses, 

segundo o autor vinham das cidades circunvizinhas com variados produtos agrícolas, tais como 

legumes, frutas e flores. 

Sousa (2004, p.196) coloca que a criação desses mercados periódicos vem da Baixa Idade 

Média, aonde para o autor supracitado, na época dos faraós, no período escravagista, e também na 

fase do feudalismo, não existiam as feiras livres tão acirradamente, principalmente porque na época, 

segundo o autor a produção era para o autoconsumo.  

Souto Maior (1978) corrobora com Sousa, afirmando que as feiras livres possuem sua criação 

na Idade Média.  

As influências das atividades comerciais de Bizâncio foram vis não somente para a 
Idade Média, mas até para a Idade Moderna, pois, o renovado contacto comercial 
com o Oriente foi uma das causas principais do aparecimento de muitas cidades do 
Ocidente europeu e a concorrência comercial estimulou os descobrimentos e a 
expansão da civilização européia no século XVI (MAIOR; 1978, p.190).  

Na Baixa Idade Média, segundo Sousa (2004), a missão dos mercadores estimulou a 

transação de compra e venda de várias mercadorias, tais como: drogas, musselinas, sedas, 

especiarias e tapetes. Segundo o autor “[...] Nesta estrutura comercial, determinam-se os preços pelas 

forças competitivas do mercado, surgindo lentamente à concorrência entre os comerciantes medievais” 

(SOUSA, 2004, p.197).  

As principais feiras livres que aconteciam na Baixa Idade Média eram as feiras de 

Champagne (França), Flanders (Bélgica), em Gênova e Veneza (Itália). Huberman (1981, p.24) 
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destaca um desses lugares, o autor coloca que “[...] as feiras mais importantes da Champagne eram de 

tal forma preparadas que duravam todo o ano - quando uma acabava, a outra começava etc. Os 

mercadores com suas mercadorias deslocavam-se de feira para feira”. Le Goff (1991), relata sobre o 

mercador em Champagne, na Idade Média: 

Para chegar lá, os mercadores fizeram uma longa e difícil viajem; os italianos que 
transpuseram os desfiladeiros alpinos passaram cinco semanas na estrada. 
Precisavam, em primeiro lugar, de alojamento. A princípio, construíam-se 
acampamentos provisórios nas praças ou fora das cidades. Depois, os habitantes 
alugavam aposentos ou casas aos mercadores. Por fim, foram construídas para eles 
casas especiais de pedras resistentes a incêndios, com grandes subterrâneos 
abobadados para armazenar as mercadorias (LE GOFF, 1991, p. 15).  

A breve contextualização da origem das feiras livres pelos autores mencionados acima, 

revelam a importância desses mercados periódicos para a humanidade, nela se comercializavam 

vários produtos, com diversos preços, e mostrou-se ao longo da história seu destaque dentro das 

cidades, se tornando uma prática econômica e social e principalmente marcando a história das 

maiorias das cidades que cresceram ou se desenvolveram com esses mercados.  

2.1. As feiras livres no Brasil 

Procura-se mostrar neste subcapitulo algumas definições da origem das feiras livres no 

Brasil, ressaltando a luz de alguns autores, tais como: Pazera (2003), Corrêa (2001), entre outros que 

colocam algumas definições sobre o surgimento desses mercados periódicos no país.  

As feiras livres tiveram uma importância significativa no país, principalmente na região 

Nordeste, em que ganharam destaque, se tornando uma prática sociocultural, essas feiras ganham 

espaço principalmente nas cidades pequenas, que segundo Corrêa (2001, p.67) “Quanto maior for a 

importancia da cidade, em termos de centralidade, maior será a importancia absoluta de sua feira, 

importancia determinada segundo o número de participantes e a área de atuação da mesma [...]”.  

As feiras livres ganharam espaço no Nordeste, pois foi através das cidades localizadas 

nesses estados que começaram a surgir, ganhando evidência, e se tornando uma prática social e 

econômica dessas regiões no qual se encontram produtos que venham a suprir as necessidades dos 

indivíduos como um todo, tais como: legumes, comidas típicas, frutas, água. Gonçalves e Amora 

(2014), colocam que:  

As primeiras feiras nordestinas caracterizavam-se, sobretudo, por serem espaços de 
comércio do gado, tendo grande importância na formação de núcleos de 
povoamento na região de modo que várias cidades tiveram origem com a feira. Nas 
cidades nordestinas, as feiras têm como principal característica, o comércio de rua 
situado, em geral, nas áreas centrais onde barracas são instaladas para abrigar os 
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produtos comercializados. Nessa maneira, muitos feirantes trazem sua pequena 
produção para ser comercializada no dia da feira, alterando, em muitos casos, a 
dinâmica da cidade dada a importância dessa forma de comércio na construção do 
lugar e das práticas espaciais cotidianas (GONÇALVES; AMORA, 2014, p.4).  

Corrêa (2001, p.66), enfoca que as feiras do Nordeste se constituía como componentes 

fundamentais da rede de localidades centrais, que segundo o autor coexistiam com outros 

componentes de localização fixa. Para o mesmo autor, os mercados periódicos vão ser definidos como: 

[...] aqueles núcleos de povoamento, pequenos, via de regra, que periodicamente se 
transformam em localidades centrais: uma ou duas vezes por semana, de cinco em 
cinco dias, durante o período de safra, ou de acordo com outra periodicidade. Fora 
dos períodos de intenso movimento comercial esses núcleos voltam a ser pacatos 
núcleos rurais, com a maior parte da população engajada em atividades primarias 
(CORRÊA, 2001, p.50).  

Silva e Silva et al. (2010, s/p), vão abordar que elas estão presentes em todas as cidades 

brasileiras, principalmente na região Nordeste do país, essas feiras vão abastecer toda a população, se 

caracterizando como mercado periódico, como podemos observar logo abaixo: 

Presente em quase todas as cidades brasileiras, as feiras têm uma grande 
vinculação com a região Nordeste do Brasil, já que é a partir destas, que ocorre o 
abastecimento das mercadorias destinadas a atender ás necessidades da 
população caracterizando a presença de um mercado periódico, típico de países 
subdesenvolvidos, que também atrai consumidores de cidades próximas, gerando 
fluxos de pessoas, capitais e mercadorias.  

As feiras livres chegaram com a vinda da família real portuguesa ao Brasil em 1808, e 

consigo trouxeram uma das formas mais antigas de comercializar produtos e, que segundo Araújo 

(2003, p.09) as feiras livres dessa época foram“[...] o embrião das várias cidades brasileiras”. 

Segundo Dantas (2008), as tribos indígenas daquela época tinham uma vida bem simples e 

tinham como principal objetivo comercializar produtos para sua subsistência. 

[...] no Brasil pré-colonização, as tribos indígenas possuíam uma vida simples, 
baseada predominantemente na economia de subsistência, que tinha como única 
finalidade à satisfação de suas necessidades imediatas. Neste sentido, não havia 
motivo para a produção de excedentes e acumulação de riquezas, pois, por motivos 
culturais, eles desconheciam a propriedade privada. Quanto ao comércio intertribal, 
este se dava de forma muito peculiar, com os grupos delimitando um lugar 
específico para a troca de produtos, em geral para o adorno corporal (DANTAS, 
2008, p.90 apud MOTT, 1975).  

Pazera (2003, p.25), aborda que os indígenas daquele tempo possuíam uma vida simples, 

fundamentado num mecanismo de subsistência. Segundo o autor naquela época os índios não tinham 

motivos para a produção de excedentes e principalmente acumulação de riquezas, e que a sua cultura 

desconhecia a propriedade privada.  
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Para Silva e Silva et al. (2010, s/p), “A feira assume papel fundamental para o 

desenvolvimento econômico, na medida em que a partir dela é possível identificar as formas de 

organização espacial e as mudanças ocorridas ao longo do tempo”.  

Desde antigamente, já era possível existir esses mercados periódicos, no qual o homem do 

campo vendia carnes, legumes, entre outros alimentos que abasteciam as cidades, segundo 

Gonçalves e Amora (2014), as feiras livres tornaram-se uma tradição cultural para a população, tendo 

importância no passado do país.  

2.2. A feira de confecção no Ceará 

Ao longo dos momentos, diferentes argumentos sociais e econômicos surgem e vão fazendo 

com que as coisas se transformem na sociedade, como por exemplo, a mudança do cruzeiro para o 

real, a mudança de uma inflação sem controle para uma mais controlada, a pobreza caiu, enfim, isso 

provoca uma transformação não só na sociedade, mas também nas feiras livres que desde a década 

de 70 vêm passando por mudanças em relação a sua forma e conteúdo. Segundo Gonçalves e Amora 

(2004) as feiras livres desde os anos 1970 vêm passando por mudanças significativas, que segundo 

eles:  

[...]. Observamos, entretanto, no período atual, uma inserção 
maciça de produtos da indústria da confecção popular que chegam ao 
ambiente da feira a medida que está se insere na economia urbana. O 
grande volume de confecções negociadas no espaço das feiras juntamente 
com o comércio de rua, tornou-se para os trabalhadores autônomos, espaços 
de comercialização da produção de pequenas unidades confeccionistas que 
vão forjar circuitos espaciais da confecção popular que adentram em várias 
feiras do interior do estado. No contexto atual, a confecção deixou de ser 
apenas uma mercadoria dentre outras comercializadas para torna-se o 
principal produto comercializado na feira (GONÇALVES; AMORA, 2004, 
p.05).

De acordo com os autores supracitados a essa inserção da confecção popular vem 

principalmente da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), que buscaram nos últimos anos a 

comercialização dos seus produtos em feiras livres mais distantes, principalmente as que ficavam na 

região Noroeste do Estado do Ceará. 

A atividade da indústria de confecções no Ceará caracteriza-se como uma das mais 
importantes do Nordeste, abrigando empresas de vários portes e uma linha de 
produção variada. Melo; Teixeira (2000), reportando-se a década de 1990, vão 
observar que a maior parte dessas empresas encontra-se na Região Metropolitana 
de Fortaleza (RMF), sendo que a maioria absoluta está situada na capital. Esses 
autores atentam, ainda, para os tamanhos diversos das empresas, constatando que 
cerca de 61% são compostas por microempresas. Se contarmos com as pequenas e 
micro essa porcentagem é estimada em 95% do universo dessas empresas 
(GONÇALVES; AMORA, 2004, p.05-06 apud MELO; TEIXEIRA, 2000, p.381).  
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Ainda segundo Gonçalves e Amora (2004), é grande o número de empresas que estão 

entrando no ramo da confecção popular, e consigo tem impulsado a expansão da produção de 

pequenas fábricas e facções, e que segundo os autores “[...] nos permite falar em um circuito da 

produção da confecção popular e sua articulação com os circuitos de distribuição e comércio dos 

produtos do vestuário em feiras populares situadas na capital e em cidades do interior do estado” 

(GONÇALVES; AMORA, 2004, p.06). 

As principais feiras livres que esses autores abordam são as feiras de São Benedito, Ipu, 

Aprazível/Sobral, Deserto/Itapipoca e as que estão inseridas na capital do Estado Fortaleza. A feira 

livre de Ipu-CE é uma dessas feiras livres que são abastecidas por uma produção vinda da região 

metropolitana de Fortaleza, a feira que nos últimos anos vem passando por metamorfoses, antes 

vendiam principalmente produtos agrícolas e com a entrada maciça da confecção popular, as roupas 

vêm se tornando predominantes como a principal forma de comercialização entre os feirantes. 

Gonçalves e Amora (2004) afirma isso: 

Assim, no intuito de conformar outros mercados, vários produtores passam a 
comercializar suas mercadorias em feiras mais distantes localizadas em cidades da 
região noroeste do Ceará a exemplo das feiras montadas no distrito de Aprazível em 
Sobral, na cidade de São Benedito e Ipu e no distrito de Deserto em Itapipoca [...] 
(GONÇALVES; AMORA, 2004, p.07).  

Vale ressaltar que esse crescimento do setor informal vem ocorrendo por causa do mercado 

que é bem favorável nessas pequenas cidades da região Noroeste do Estado, se juntando então a um 

mercado favorável, sem cobranças fiscais, gerando para população emprego e renda e produtos em 

um só local a baixo preço. Abordando sobre o setor informal Alves (2001), coloca que: 

A informalidade pode ser identificada como uma combinação de atividades informais 
tradicionais com novas formas de trabalho precário sem contrato de trabalho 
formalizado, visando atender as exigências da reestruturação produtiva do capital. A 
expansão dessas atividades é o indicador da intensificação da precarização e 
desregulamentação das relações de trabalho (ALVES, 2001, p.108).  

Tendo em vista as transformações pela qual a feira livre de Ipu-CE vem passando nos últimos 

anos, este trabalho se propõe analisar como vem acontecendo esse processo e os impactos dessas 

transformações na cidade assim como na vida da população que mora em seu entorno. 

2.3. Configuração sócioterritorial de Ipu/CE 

O município de Ipu-CE está localizado na Região Noroeste do Estado do Ceará, a 100 km da 

cidade média de Sobral e 324 km da capital do Estado Fortaleza. A microrregião de Ipu, limita-se ao 

Norte com Reriutaba e Pires Ferreira; ao Sul, com Ipueiras; a Leste, com Hidrolândia; e a Oeste com 
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Guaraciaba do Norte e Croatá (IPECE/CEARÁ, 2014). O município é muito “privilegiado” entre os 

nossos vizinhos, visto que está geograficamente localizado entre esses municípios citados acima, por 

conta disso acaba por receber um grande fluxo de pessoas que toda semana visitam a cidade, tanto 

por seus pontos turísticos (Bica do Ipu, Igrejinha e Estação Ferroviária), como para comprar roupas na 

Feira Livre de Ipu-CE, conhecida popularmente como “Shopping Chão”.  

De acordo com o Censo Demográfico de 2010, a população do Ipu era de 40.296 habitantes, 

sendo que na zona urbana é de 25.581 e na zona rural é de 14.715. A população da cidade, ou seja, 

da sede municipal é de 22.351 habitantes que corresponde a 55% de sua população total. 

O Produto Interno Bruto (PIB) do município de Ipu, no ano de 2010, de acordo com o 

(IPECE/CEARÁ, 2014), é de 213.079 (R$ mil) a preços de mercado, por setor econômico temos uma 

superioridade da atividade Comercial e de Serviços (75,71%), seguido por Agropecuária (14,86%) e por 

último Indústria (9,42%).  

O setor terciário (comércio e serviços) tem se tornado no município de Ipu/CE de grande 

importância, gerando empregos para a maioria da população. Se formos analisar vamos ver sempre 

um aumento do setor de serviços no município de Ipu-CE, isso pode ser comprovado a partir dos dados 

do Perfil Básico do Municipal de (2012-2013-2014-2015). 

3. A trajetória da feira livre de Ipu-CE: percurso temporal, elementos constituintes,

sujeitos envolvidos 

A feira livre acontece às quintas-feiras numa área do Bairro Alto dos 14, Rua São Domingos, 

num lugar que tinha como única finalidade organizar festas e bailes, e que atualmente se transformou 

no principal palco da realização da feira livre. Faz-se importante ressaltar que antes desse local o 

“Shopping Chão” de Ipu, passou por diferentes lugares até fixar-se.  

Não se sabe ao certo quando surgiu à feira de Ipu e, não há na Prefeitura registros de 

documentos que mostram seu surgimento, daí uma constatação da falta de formalidade em relação à 

existência da feira junto à gestão municipal.  

A origem da feira livre estar intimamente relacionada com o marco da chegada da ferrovia na 

cidade em 10 de outubro de 1894, o trem passou a ter um papel importante para o crescimento 

econômico que favoreceu as transações comerciais e principalmente o surgimento de pequenos e 

médios estabelecimentos. O historiador Antonio Vitorino aborda ainda que foi a partir desse momento 

que começaram a surgir às feiras diárias no município de Ipu-CE.  

Data deste momento, ainda, o surgimento das feiras diárias, verificado no período, e 
uma maior circulação de capitais. Toda a produção de hortifrutigranjeiros da fértil 
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serra da Ibiapaba descia a ladeira da mina, na subida da serra, e encontrava nas 
feiras, ao redor do Mercado Público, um meio de escoamento. Elas exerciam ainda 
uma atração de pessoas e mercadorias produzidas em cidades vizinhas.1 

Conseguimos encontrar relatos da feira do Ipu, no Almaque Ipuense de 1963, revista que 

circulava no município de estudo, e nesse periódico diziam que a feira ocorria entorno do Mercado 

Público Municipal, e tinha uma grande importancia para a população local e circunvizinha. 

Tem-se relatos de que no início do século XX no município de Ipu as feiras ocorriam 

principalmente em torno do mercado público no Centro da Cidade, que favoreciam atração de uma 

quantidade significativa de pessoas das regiões rurais do próprio município, e também de cidades 

circunvizinhas. Muitas dessas pessoas habitavam os sertões de Santa Quitéria, Ipueiras, Tamboril, 

Inhamuns e, até mesmo de Estados como Piauí. 

[...]. Na cidade corria dinheiro, o comércio tornou-se ativo, abastecendo não só os 
habitantes dos sertões cearenses do Alto Acaraú como o da Serra-Grande e de 
alguns municípios do Piauí. Passavam, então, pelas estradas que cruzavam o antigo 
Ipu-Grande, as tropas e boiadas tangidas por comboeiros e por vaqueiros metidos 
em gibão e chapéu de couro. Muitos vinham dos sertões de Santa Quitéria, Ipueiras, 
Tamboril, Inhamuns; alguns demandavam o Piauí, subindo a Ibiapaba pela ladeira 
da Mina e do Corrente, esta mandada fazer por D. Pedro II. As feiras ficavam 
regurgitando de sertanejos e serranos, mascates, vendeiros, cegos pedindo 
esmolas, cantadores tocando violas. Os matutos tiravam do dorso de alimárias as 
cargas de gêneros, farinha, rapadura, frutas: amarrando os animais de sela ou de 
cangalha – cavalos, muares, jumentos – nas árvores em derredor do mercado, 
insuficientes para tantos.2  

São muitos os relatos da origem da feira livre de Ipu, ao analisar o que discorre 

pesquisadores na área, como a versão de Melo (2014), ao colocar que a feira se dinamiza mesmo na 

gestão do prefeito Antônio Milton Pereira em 1988.  

A pesquisadora apresenta em sua monografia os relatos de que a feira começou perto da 

Igreja Matriz, pertencente à Paroquia São Sebastião, no Centro da Cidade Ipu, na praça denominada 

Delmiro Gouveia, de início eram poucos os feirantes que vendiam e, que tinham como principal 

finalidade comercializar produtos para a população local, de início vinham feirantes de cidades 

vizinhas, inclusive também de Fortaleza, Capital do Estado, com o tempo a feira foi crescendo e se 

tornando importante para a população local, ou seja, ao que remetia tanto oportunidades de emprego, 

como forma de obter produtos em um só local a baixo preço.  

 A feira livre de Ipu começou junto com outra existente na época taxada de “feira das frutas” 

e, que ambas foram crescendo ficando quase impossível de conviver as duas no mesmo local, 

surgindo assim à necessidade de outro espaço.  

1 Site: http://amoscanomeupao.blogspot.com.br/. Acesso em 10/01/2017. 
2 Site: http://amoscanomeupao.blogspot.com.br/. Acesso em 10/01/2017. 
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A feira iniciava as sextas-feiras por volta das 3hs da manhã e terminava às 12hs. Com o 

passar dos anos a feira sofreu outra mudança drástica, indo para a Estação Ferroviária no ano de 

1996, ali a feira começava na quinta-feira e acabava na sexta-feira, no horário de 22hs da noite de 

(quinta-feira) e indo até o outro dia até às 8hs da manhã de (sexta-feira).  

No ano de 2010 a feira de Ipu sofre outra mudança, dessa vez indo para outro lugar que 

ficara distante do Centro da Cidade, na qual fora transferida em janeiro para o Grêmio Recreativo 

Ipuense, tendo como estopim um jogo político criado na época, a transferência ocorreu na gestão do 

então prefeito Henrique Sávio Pereira Pontes. Um dos motivos para conseguir tal deslocamento, era a 

falta de segurança, afirmando que o ambiente era aberto e isso “facilitaria” assaltos, além disso, foram 

colocados problemas relacionados ao lixo acumulado um dia posterior a feira.  

Essa mudança teve diferentes motivações econômicas, políticas e questões que envolvem a 

falta de segurança para os feirantes e consumidores. Surgiram ainda rumores que a feira estaria sendo 

privatizada, perdendo seu caráter de essência de feira livre e pública.  

Essa alteração ocasionou bastante polêmica, visto que os feirantes já estavam acostumados 

no Centro, por terem acesso a outros serviços, como: Bancos, Hotéis, Restaurantes. Os moradores do 

entorno da feira também ficaram insatisfeito pela possibilidade de perca de ocupação e pela distância a 

percorrer até o novo local. Tal fato, gerou certo “boicote”, e alguns feirantes decidiram ir para o 

município de Varjota colocar suas barracas.  

Segundo matéria do Jornal Diário do Nordeste3, um grupo de 100 feirantes na época 

decidiram montar suas barracas no município vizinho, alegando ser o Grêmio Recreativo Ipuense, um 

espaço fechado e com dificuldade de circulação para os consumidores, além da falta de estrutura 

mínima, tanto dentro, como fora do Grêmio.  

A prefeitura de Varjota cedeu um espaço para realização da feira livre fora do espaço urbano, 

na localidade de Várzea da Palha, em três meses de feira livre, o número de feirantes e de 

consumidores diminuiu, provocando uma transferência da mesma, saindo da Várzea da Palha e indo 

para o Centro da cidade de Varjota, em frente à Igreja Matriz.  

Logo em seguida retornou em definitivo para a Cidade de Ipu, motivados pelos roubos nos 

dias de feira na Cidade de Varjota e, também pelo terreno sem infraestrutura para a realização da feira 

livre.  

Segundo a mesma reportagem do Diário do Nordeste, os feirantes depois da mudança para a 

cidade de Varjota, passaram a ter reuniões diárias com o ex-prefeito de Ipu Sávio Pontes, com o 

objetivo de discutir as condições estruturais que o Grêmio Recreativo Ipuense poderia oferecer, ou 

3 Site: http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/. Acesso em 10/01/2017 
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seja, almejavam um espaço em que tanto os feirantes como os compradores poderiam desfrutar de 

uma área limpa, com iluminação adequada e com maior segurança.  

A mesma reportagem ainda colocava que o espaço do Grêmio Recreativo Ipuense, contava 

inicialmente com: 18 sanitários, 2 banheiros e 1 estacionamento com capacidade para 100 ônibus. Nas 

5 primeiras feiras não ocorreu cobrança de taxa por parte da Associação do Grêmio Ipuense, o que 

gerou satisfação para os feirantes.  

Antes de a feira ser transferida para o Grêmio o gerenciamento era feito pela Prefeitura 

Municipal de Ipu, hoje segundo informações repassadas pelo tesoureiro da Associação do Grêmio, é a 

própria organização que gerencia a parte financeira na qual a mesma paga um tributo a prefeitura 

mensalmente chamado Documento de Arrecadação Municipal (DAM).  

Quando a feira foi transferida do Centro, começava na madrugada de quinta para sexta-feira, 

no entanto atualmente a feira de Ipu só ocorre na quinta-feira tendo início às 17hs e encerrando por 

volta das 22hs, tendo já uma intensa movimentação horas antes no entorno e dentro do Grêmio.  

Mais um fato inusitado tem polemizado novamente a feira livre de Ipu-CE nos últimos meses, 

seguranças estão cobrando uma taxa de R$ 5,00 para os consumidores que querem adentrar horas 

antes de iniciar almejando adquirir os produtos com um preço significável para revenda.  

Há um espaço organizado em forma de lojinhas isoladas no restante da feira por cordas, 

chamadas ironicamente de “Área Vip” do Grêmio, nesse espaço existe um acordo de abrir só uma 

entrada mais cedo e mantendo as demais entradas fechadas, assim os consumidores antes das 17hs 

da tarde só tem essas lojas para comprarem.  

Antes de entrar no espaço da feira, os consumidores já conseguem ver o grande fluxo de 

pessoas arrumando as barracas, os feirantes chegando em diferentes meios de transportes (Ônibus, D-

20, Motos, Carros, Bicicletas). A primeira visão dos consumidores quando chegam na feira do Ipu é de 

estar numa feira livre enorme, pela movimentação de produtos e de pessoas que trabalham e 

compram, chamando atenção do intenso fluxo de pessoas, que estão ali para vivenciar de fato a feira 

livre de Ipu-CE.  

A feira começa a ser organizada pelos os chamados montadores, que armam as barracas e, 

esperam os feirantes para carregar as mercadorias, cada feirante paga a associação pela quantidade 

de carregadores e montadores. Logo depois da entrega dos carregadores é a vez das vendedoras, ou 

melhor, auxiliares de vendas, como são chamadas por algumas pessoas, às mesmas têm por função 

arrumar as roupas nas barracas e esperar a chegada dos consumidores. 

 As barracas são uma armação de ferro e distribuída pela associação do Grêmio Recreativo 

Ipuense, o design dessas barracas são em grades, elas ficam em extensos corredores que são 
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dispostos em uma forma retangular repetitiva, todas as barracas tem como identificação uma 

numeração.  

A parte da iluminação é colocada por alguns feirantes, mesmo o Grêmio disponibilizando 

energia, a parte da iluminação é feito por alguns feirantes eles dividem a sua área, por exemplo, (no 

setor A fica o feirante X responsável, no setor B o feirante Y e assim por diante), sendo que cada 

feirante fica responsável por arrecadar o dinheiro pela iluminação, cerca de R$ 1,00 cada barraca. 

O cadastro de cada feirante é realizado por meio de uma ficha que é entregue para controle 

da associação.  

3.1. O feirante 

Para conhecer o perfil do feirante que vende na feira livre de Ipu-CE, ao todo foram 

entrevistados 30 feirantes, no período de 03 a 31 de dezembro de 2015, através de questionários com 

perguntas abertas e fechadas e realizadas de forma aleatória. Para podermos entender melhor como é 

o perfil desses feirantes, faz se necessário ressaltar os dados referentes ao gênero, idade, município

de origem, a escolaridade, transporte que utilizam para chegarem à feira, periodicidade, se fazem 

outras feiras na região, há quanto tempo vendem seus produtos na feira do Ipu, o que acham do local 

onde acontece a feira livre de Ipu-CE, entre outros dados referentes a pesquisa de campo realizada.  

Depois de tabular os dados e analisar os resultados consegue-se constatar que 53% são do 

sexo feminino e 47% masculino, isso mostra que cada vez mais a mulher está entrando no mercado de 

trabalho.  

Perguntou-se para os feirantes a sua idade, e pode-se constatar que a idade média dos 

feirantes varia, na faixa de 18-20 anos são cerca de 7%, entre 20-30 anos 13%, de 30-40 anos são 

34%, 40-50 anos 33%, entre 50-60 anos tem 10% e 60-70 anos tem no total 3%. 

Muitos feirantes colocam que ser analfabeto atualmente no país é difícil, daí o motivo em 

procurarem a feira para suprirem suas necessidades. Perguntou-se para os feirantes sobre a sua 

escolaridade, e constatou-se que 27% se declaram analfabetos. Cerca de 20% tem o Ensino 

Fundamental Completo, 13% tem o Ensino Fundamental Incompleto, 17% o Ensino Médio Completo, 

10% tem o Ensino Médio Incompleto, 6% o Ensino Superior Completo e 7% o Ensino Superior 

Incompleto. 

3.2. Condições de trabalho 
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É fundamental destacar que a complementação de renda oportunizada pela feira aos 

ipuenses – jovens, homens e mulheres – assumiu um papel de muito destaque no cenário 

socioeconômico de Ipu, não pelo valor, mas por ser um complemento constante “fixado” pelo 

calendário anual da feira.  

A cada feira cresce o número de pessoas que procuram uma ocupação que possa lhe render 

algum ganho, seja tornando-se feirante, ou se submetendo a uma sobrecarga de trabalho. Muitos se 

submetem a passar mais de 10hs por feira para ganhar no máximo R$ 50,00 dependendo do feirante. 

Essa mão de obra tem baixo custo, não tem qualificação e muitos chegam no dia de feira e informam 

se estão precisando de ajudantes para vender os produtos ou carregar as mercadorias e, dependendo 

da oferta já começam no mesmo dia. 

A primeira forma de emprego criado foram os chamados carregadores, esses começam a 

chegar em torno de 14hs ás 15hs, e esperam os feirantes chegarem para carregar as mercadorias, 

esses carregadores recebem em médias R$ 5,00 ou mais dependendo de cada feirante. No total 

realizam mais de 9hs de trabalho por feira, visto que todos têm que esperar a feira acabar para poder 

pegar as mercadorias e colocar nos transportes. 

Logo depois vem os chamados montadores, eles são responsáveis pela montagem das 

barracas e esperam os feirantes para poder descarregar as mercadorias, cada feirante paga pela 

quantidade de carregadores. Eles montam as barracas que são uma armação de ferro, ajudam os 

feirantes a descarregar os produtos e esperam até no final da feira para receber no máximo R$ 5,00 

por cada feirante. Depois da entrega dos carregadores é a vez das vendedoras, ou melhor, auxiliares 

de vendas, como assim são chamadas por algumas pessoas. As mesmas têm o dever de ajeitar as 

roupas nas barracas e esperar a chegada dos consumidores para poder ajudar os feirantes a vender 

seus produtos. Elas recebem até R$ 50,00 por feira dependendo do patrão, a maioria são mulheres 

que realizam essa função, visto que têm mais facilidade de atrair os consumidores, ou seja, obterem 

mais atenção.  

Os seguranças são outra função, sendo contratados pela associação (02 efetivos). Outros 

são contratos por feira e ganham uma determinada quantia paga pelos feirantes. Os seguranças 

chegam cedo ao local e realizam em média 10hs de trabalho por feira.  

Outro emprego informal que fora atribuído no “Shopping Chão” do Ipu, é a parte dos 

eletricistas, que têm a função de repassar para cada feirante um “cabo de energia” para poder iluminar 

a barraca, muitas vezes essa função é realizada pelos próprios feirantes que ficam divididos por área, e 

cobram no valor de R$ 1,00 para cada feirante.  

Existem também os garçons que são contratados pela associação, ficam na praça de 

alimentação, servindo os feirantes e consumidores e realizam mais de 8hs de trabalho por feira. 
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Também existem no espaço da feira os zeladores, que no final de cada feira limpam a área 

do Grêmio. Toda feira tem um número alto de resíduos sólidos que são colocados por feirantes e pelos 

consumidores e, essa função é importante para a limpeza do local. Outros personagens que compõem 

o cenário da feira são os locutores, que avisam informações importantes sobre a feira, e outros

assuntos dos feirantes e por fim os cantores que são contratados pela associação para entreter tanto o 

feirante como as pessoas que estão ali para comprar os produtos.  

3.3. As implicações socioespaciais a partir da transferência da feira livre: do Centro ao bairro 

Alto dos 14  

Neste subcapítulo analisa-se as implicações socioespaciais do bairro Centro a partir da 

transferência da feira livre ao Bairro Alto dos 14, em 2010. 

O processo de mudança da feira livre de Ipu-CE mudou completamente a dinâmica do bairro 

Centro, fora a partir desse bairro que surgiu a cidade de Ipu, foi ali que surgiram as primeiras 

ocupações do município. O referido bairro se transformou ao longo dos anos e foi se tornando o 

principal bairro da cidade, pois ofertava tudo que a população precisava. Neste sentido Passos (2005, 

p.11) enfoca que: “A cidade é antes de mais nada, um produto histórico e social que vai se 

transformando à medida em que a população cresce, aglomera-se e concentra-se”.  

A maioria das cidades surgiram com a criação do comércio, assim foi à Cidade de Ipu-CE, o 

comércio contribuiu muito para o crescimento da pequena cidade. Passos (2005) coloca que: 

Historicamente, o comércio é uma atividade que se instala no núcleo das cidades, 
nas áreas centrais para onde convergem os fluxos de pessoas, mercadorias, 
informações, etc. A área central continua sendo o “coração” da cidade. É lá onde se 
encontram diversos tipos de comércio e serviços, tais como bancos, farmácias, 
lojas, lanchonetes, vendedores e ambulantes, etc. (PASSOS, 2005, p.11).  

Gomes e Assis (2008, p.20) enfocam que é na área central da cidade em que as relações 

comerciais adquirem uma maior expressão, já que o Centro é, de fato, o “coração” e o “cérebro” do 

pequeno núcleo urbano. Corrêa (2002, p. 38) aborda que “[...]. Constitui-se no foco principal não 

apenas da cidade, mas também de sua hinterlândia. Nela concentram-se as principais atividades 

comerciais, de serviços, da gestão pública e privada, e os terminais de transportes inter-regionais e 

intra-urbanos [...]”.  

No ano de 2010 na gestão do ex-prefeito Henrique Savio Pereira Pontes, a feira livre, mais 

conhecida como “Shopping Chão” se transferiu para o bairro Alto dos 14 e, consigo levou umas das 

formas antigas de atrair mais consumidores, com essa mudança houve um déficit grande para os 

comerciantes da área central, o centro que antes tinham a feira livre como propulsor de vendas dos 
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seus produtos, hoje se encontra somente com o Mercado Público, Galpão das Frutas e os 

Estabelecimentos Comerciais. 

Com essa transferência da feira livre para o Grêmio Recreativo Ipuense, ocorreu uma 

diminuição de compradores e assim uma diminuição no número de vendas dos principais comércios. 

Alguns autores explicam que esse processo que ocorreu na cidade de Ipu-CE se denomina de 

descentralização, esse processo é comum nas cidades médias e grandes, e tem como objetivo 

expandir as principais atividades comerciais e de serviços do Centro, fazendo com que se dispersa 

para outros bairros. Corrêa (1989) coloca vários fatores para esse processo. 

Aparece em razão de vários fatores. De um lado, como uma medida das empresas 
visando eliminar as deseconomias geradas pela excessiva centralização na Área 
Central. De outro, resulta de uma menor rigidez locacional no âmbito da cidade, em 
razão do aparecimento de fatores de atração em áreas não centrais (CORRÊA, 
1989, p. 45).  

Segundo Tavares (2015, p.16), a descentralização é um conceito amplo, que vai envolver os 

fenômenos que ocorrem nas grandes cidades, fenômenos estes que segundo o autor se acentuam 

mais concretamente no século XX e início do século XXI. O bairro mesmo com a saída da feira livre 

ainda é considerado a principal forma de se conseguir ocupação, lá se encontram os supermercados, 

lojas, padarias, restaurantes, farmácias, entre outros estabelecimentos. Encontra-se o Galpão das 

Frutas, com os produtos vindos da serra da Ibiapaba, funcionam todos os dias da semana. Junto com a 

feira da fruta também tem algumas barracas de roupas. 

No Centro também se encontram o Mercado Público, essa área toma todo um quarteirão, 

disposto em um quadrilátero, sendo que são quatro entradas centrais e que dão acesso ao seu interior. 

Nesse local vende-se de tudo: peixes e carnes, café da manhã, almoço e lanches. Vale ressaltar que 

nos últimos anos tentaram realizar uma reforma, mas não se concretizou, o espaço se encontra 

precarizado. 

O bairro Alto dos 14 é um dos bairros mais antigos do município, existe desde as primeiras 

décadas do século XX, junto com ele nasceram o Bairro Papo (Quadro da Igrejinha), Reino de França e 

Lagoa. O bairro Alto dos 14 se chama assim devido a um antigo morador da cidade, segundo o 

historiador Antonio Vitorino: 

[...] Um de seus moradores, um mestiço que, chefe de uma família de 14 filhos, 
morava na subida da serra. Ele também teria se tornado uma espécie de líder local, 
além de comandar seus 14 filhos varões. Logo, teria se estabelecido uma rixa entre 
os homens comandados por França e aqueles comandados pelo líder do Alto dos 
14, de sorte que quando havia samba no Reio de França, o pessoal do Alto dos 14 
não ia, sob pena de brigas terríveis. Da mesma forma, nos sambas do Alto, o 
pessoal comandado por França, também não comparecia. 4  

4 Site: http://amoscanomeupao.blogspot.com.br/. Acesso em 10/01/2017. 
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Com a chegada da feira livre, a dinâmica do bairro mudou completamente, a paisagem ao 

redor do espaço no qual hoje a feira estar localizada, vai mudando por inteiro. Para Fernandes, as 

mudanças na paisagem se caracterizam como sendo uma “segunda natureza” em que os campos 

cultivados, os caminhos, os moinhos e as casas, entre outros, compõem um conjunto de formas 

espaciais onde configuram a organização espacial (FERNANDES, 2014, apud CORRÊA, 2000).  

As primeiras transformações sendo a pavimentação e abertura de ruas no entorno do 

Grêmio, presença de seguranças. O Grêmio também se reestruturou ganhando contornos que ajuda na 

mudança da paisagem do bairro.  

As novas ruas dão fluidez ao território da feira, principalmente na saída que vai para a cidade 

de Ipueiras, observa-se nessas ruas a construção de casas e estabelecimentos comerciais, 

substituindo a vegetação nativa. Já a pavimentação das antigas ruas no entorno do Grêmio melhorou a 

acessibilidade dos feirantes e consumidores e moradores que residem do bairro. 

Essas obras vêm contribuindo na mudança também dos bairros circunvizinhos, com destaque 

para os Bairros Boa Vista, Mina e Cafute, em que o processo de valorização do solo urbano é 

crescente.  

As principais atividades comerciais do bairro são as “Bodegas”, mercados que atendem a 

população local com produtos de demanda cotidiana, também se encontram padarias, pizzarias e 

praças públicas. Nesse bairro se encontra as escolas, uma da rede pública municipal, chamada Maria 

Laura Sampaio e uma particular, o Centro Educacional Mundo Encantado (CEME).  

  Também se encontra no bairro uma sucursal da Secretariado Meio Ambiente do Estado 

(SEMA), sede da Área de Proteção Ambiental (APA) da Bica do Ipu. Também encontramos órgãos da 

prefeitura municipal, como o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e o 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). 

4. PERCEPÇÕES GEOGRÁFICAS: DA TEORIA Á PRÁTICA

4.1. Oficina realizada na E.E.E.P. Antônio Tarcísio Aragão 

A inserção na sala de aula foi muito importante para o andamento da pesquisa, visto que os 

alunos são sujeitos fundamentais nessa etapa, sua visão, o seu entendimento sobre o tema da 

pesquisa, é que vão nortear os resultados obtidos. A graduação em Geografia no âmbito da 

licenciatura deve não apenas trazer um rico instrumental de informação ao graduando, mas também 

analisar, propor melhorias para a abordagem pedagógica da Geografia. No caso, ajudar os alunos a 
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análise e reflexão geográficas a partir do estudo do espaço urbano em que estão inseridos, do qual são 

sujeitos vivedores, fazedores. 

Preparou - se uma oficina voltada à turma do 2º ano do Ensino Médio, que conta com 34 

alunos, oriundos do próprio município e de municípios circunvizinhos, como Pires Ferreira.  

A oficina teve como título “Um Novo Olhar Geográfico”, e teve como principal objetivo 

entender o fenômeno socioespacial que está ocorrendo na cidade de Ipu-CE, com a realização da feira 

livre, e a relação existente entre os alunos visto que a feira não pode ser vista por ela mesma. A oficina 

teve no total 6 etapas. A primeira etapa era a explicação do texto sobre as feiras livres, a segunda era 

a ida dos alunos a feira; na terceira trocou – se experiências (“Eu fui a feira, e você o que acha?”), na 

quarta etapa, focou – se a criação de um desenho que retratasse, como na cartografia, o espaço da 

feira, aliando aprendizagem espacial e criatividade; a quinta etapa foi a realização de um questionário e 

a última foi a exposição de desenhos e fotografias, resultados da pesquisa para toda a escola. 

Para um melhor entendimento de como foram os resultados obtidos com a realização da 

oficina, abordaremos abaixo os dados obtidos com a aplicação dos questionários. 

Foi colocado no questionário se os alunos gostavam das aulas de Geografia, e depois da 

tabulação dos dados constatou que dos 34 alunos, 29 dizem gostarem das aulas de Geografia, e os 

outros 5 alunos restantes preferem outras disciplinas. 

Questionou – se se os alunos gostaram da oficina realizada em sala de aula, ao que todos 

disseram “sim”. Foram selecionadas algumas respostas em relação a essa pergunta:  

Aluno A: “-Sim. Pois a partir da oficina, pude expressar o meu ponto de vista sobre a feira 

livre da minha cidade”. 

Aluno B: “-Sim, pois me trouxe a oportunidade de visualizar de forma diferente a feira livre de 

Ipu”. 

Aluno C: “-Sim, pois foi diferenciado, fez com que tivéssemos uma nova visão em relação a 

feira”. 

Quando perguntados se eles já tinham estudado a feira livre nas aulas de geografia, disseram 

que não, colocaram que nunca tinham estudado algum assunto sobre a feira livre de Ipu-CE dentro dos 

conteúdos de geografia. 

Posteriormente vem a pergunta se eles aprovaram a mudança da Feira Livre de Ipu-CE, 

analisamos que, 74% disseram que sim e outros 26% que não. Sobre a mudança de percepção em 

relação à feira depois da oficina, 22 disseram que sim, mudaram a sua percepção em relação à feira 

livre de Ipu, e 12 alunos colocaram que não.  

5. Considerações finais
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Através dessa pesquisa consegue-se analisar as transformações socioespacias da feira livre 

de Ipu-CE e suas características principais, tais como agentes envolvidos em sua realização, forma de 

organização e suas principais mudanças. De posse desses elementos para estudo, vem o convite para 

se montar uma estratégia de abordagem no ensino da Geografia, levando os alunos a um olhar atento, 

capaz de enxergar a feira como produto e processo da construção e reconstrução socioespacial em Ipu 

(CE).  

Para tanto, caminhou – se na perspectiva dessas questões que envolvem a feira para chegar 

ao espaço da escola, por meio de uma oficina, que trabalhou as etapas de análise e produção criativa, 

na E.E.E.P. Antonio Tarcísio Aragão.  

Há de se destacar, entretanto, que um trabalho capaz de conduzir à análise geográfica de 

forma significativa só poderia vir com uma análise mais completa. Por isso, contou – se com um 

trabalho de pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo sobre a feira como fenômeno socioeconômico 

e cultural, analisando os diferentes elementos que a constituem, percurso que culminou no trabalho em 

sala de aula.  

Constatou – se que para muitos alunos, que também são sujeitos sociais, a feira é só um 

espaço de vender roupas. Não há o entendimento de que a feira livre provoca várias transformações e 

que ao longo da sua existência se tornou uma prática social e econômica, principalmente na região 

Nordeste do país.  

Vale destacar que não se colocou todos os dados que se conseguiu na realização da 

pesquisa de campo, visto que a Feira Livre de Ipu-CE continua sendo estudada, em projeto futuro.  

A aplicação dos questionários, as conversas com moradores locais, a amizade com os 

alunos, proporcionou experiências únicas como pesquisador, constituem – se como fortes 

contribuidores para a formação profissional e para a formação cidadã, pautada nas qualidades de ser 

crítico e ativo na sociedade. Espera - se que a metodologia utilizada nesta pesquisa possa contribuir 

para a melhoria da prática docente em Geografia. 
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Resumo 

O presente artigo constitui-se em um estudo sobre a Expansão do Ensino Superior no Noroeste Cearense, tendo como foco 
o papel da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), sediada em Sobral – CE e suas repercussões no Município de
IPU-CE. Anterior ao seu reconhecimento como universidade em 1984, a UVA já se consolidava no Noroeste cearense como 
porta de entrada para o ensino superior para alunos oriundos de dezenas de municípios, dentre os quais, o município de 
Ipu, importante centro emissor de universitários que se deslocam diariamente a Sobral e que encontram na UVA a 
oportunidade de retornar ao lugar de origem com uma formação. Posto isto, o objetivo central é analisar as contribuições da 
UVA enquanto instituição pública para o desenvolvimento regional, e nessa perspectiva, suscitar as seguintes discussões: 
Como vem ocorrendo a inserção de profissionais formados nessa Instituição no mercado de trabalho no município de Ipu? 
Como vem se transformando a procura pela UVA nos últimos anos? Mediante estas condições, analisaremos o contexto do 
ingresso do aluno de Ipu no ensino superior, tendo em vista os desdobramentos da oferta desta modalidade de ensino, seja 
pela diversificação de instituições e cursos, o acesso ao crédito educativo, seja pelos novos papeis assumidos pela UVA 
neste percurso. 

Palavras-chave: Ensino superior; Sobral; Ipu. 

Introdução 

Compreender a atual conjuntura da expansão do ensino superior no Brasil nos remete ao 

entendimento das lógicas territoriais e de como estas se impõem ao fenômeno educacional, resultando 

em novas dinâmicas socioespaciais. Santos e Silveira (2000, p. 12) delinearam os caminhos para a 

compreensão do presente contexto em que se insere o ensino superior partindo da premissa de que o 
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“nosso ponto de partida é que o Território Brasileiro cria demandas educacionais, isto é, cria 

necessidades de formação das pessoas nos lugares”. Então, é deste ponto em que se nota os 

desdobramentos de um território que se reestrutura, cria demandas produtivas e mais tarde, demandas 

educacionais, designando uma territorialização da educação superior nos seus moldes e ritmos. 

É no território que temos os aportes teóricos e empíricos para uma pertinente apropriação 

deste processo em curso. Não se trata, portanto, do território em si, mas do território usado, visto 

enquanto essencial para realização da vida social (Idem, 2000). Deste modo, é em meio às condições 

históricas de um país que em seus primeiros séculos ganha traços urbanos, direciona sua produção ao 

mercado externo, mecaniza a produção e integra o território, que emergem as demandas por saberes 

técnicos, e consequentemente, são criadas as primeiras instituições de ensino superior, culminando na 

divisão do trabalho e na posterior especialização do ensino universitário. 

Divisão social do trabalho, exigências por saberes técnicos cada vez mais difundidos pelas 

novas manchas de mecanização do/no território, os acréscimos da ciência e da técnica, atrelados ao 

aumento pontual de instituições e cursos como Agronomia, Veterinária, Engenharia Civil, Direito, 

Medicina, dentre outros, nas palavras de Santos e Silveira (2000), orientam a nova fase da produção. É 

o território brasileiro que, circunscrito a modernizações, alterações nos movimentos populacionais e em

seus índices de urbanização, vai sendo apropriado e caracterizado por diferentes formas, intensidades 

e conteúdos.  

As novas condições resguardadas por este território, envolto ao meio técnico-científico -

informacional desencadeia, segundo Santos e Silveira (2000) uma nova explosão do número de 

matrículas no ensino superior entre as décadas de 1960 e 1970 (cerca de 360%), acompanhado pelo 

aumento e diversificação do número de instituições, cursos, etc.; Atualmente, este processo de 

expansão ganha novas proporções: Os dados do Censo da Educação Superior (INEP, 2013) mostram 

um efetivo de 2.391 instituições de ensino superior, 32.049 cursos e 7.305.977 matrículas nesta 

modalidade de ensino. Além disso, pertence ao setor privado a maior representatividade no que se 

refere ao número de instituições, totalizando 2.090, versus 301 do setor público. O mesmo se reflete no 

número de cursos, que é majoritário no setor privado e praticamente o dobro do setor público, 21.199, e 

10.850, respectivamente. Com os dados apresentados, evidencia-se uma expansão quantitativa nas 

diversas variáveis do ensino superior. 

Ao passo da consolidação desta expansão, são postas as bases de um outro ângulo deste 

processo, que reside em sua interiorização, marcada por um viés de seletividade espacial. 

Historicamente, as instituições de ensino superior no Brasil se concentravam nas capitais litorâneas e 
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centros de poder político-administrativo. Com o rompimento desta característica de centralização da 

localização de instituições de ensino superior nas metrópoles nacionais e em pontos isolados do 

território, dá-se forma a interiorização, ainda que lenta e contraditoriamente seletiva, pautada na 

inclusão e exclusão dos lugares, ou em áreas de concentração e áreas de rarefação da oferta do 

ensino superior pelo território, como nos sugerem Santos e Silveira (2000). A lógica educacional é 

intrínseca a do território, e que de maneira desigual seleciona fragmentos do espaço mediante os 

agentes hegemônicos que comandam esta atividade, impondo novas formas organizacionais e de 

articulação dos lugares.  

São nos desdobramentos contemporâneos deste processo que o presente estudo se 

concentra e perfaz seus recortes espaciais, temporais e analíticos. Do aspecto espacial, o fenômeno de 

expansão do ensino superior desponta sob certos padrões nas cidades médias, categoria de cidade 

determinada por seus traços de comando e polarização regional. Dadas estas características, a cidade 

média nos permite delimitar nosso recorte espacial e argumento empírico, a cidade de Sobral, 

localizada na mesorregião do Noroeste Cearense, e levar em conta o importante papel exercido por 

este centro urbano nas lógicas postas por este processo. 

Sobral marca o processo de interiorização da educação superior no Estado do Ceará por 

meio de seu primeiro e mais significativo fixo de educação superior, a Universidade Estadual Vale do 

Acaraú. Nas últimas décadas esta interiorização persiste com a advento de novas instituições, que 

passam a atuar em Sobral a partir da segunda metade da década de 1990. 

Assumimos o alcance regional da UVA como fator preponderante para a compreensão de 

sua consolidação enquanto instituição de ensino superior, com potencial na contribuição ao 

desenvolvimento regional. Em suas primeiras décadas de história, a UVA constituía-se como única 

opção de acesso à educação superior para alunos oriundos de dezenas de municípios que são 

desprovidos deste nível de ensino. Deste modo, delimitamos uma extensão deste recorte espacial para 

que nossas inquietações sejam sanadas no que concerne à atuação da UVA no meio regional. Este 

recorte é o município de Ipu, situado a aproximadamente 100 Km de Sobral e que se apresenta como 

importante centro emissor de universitários que se deslocam diariamente a Sobral em busca de uma 

formação superior, sendo UVA a instituição de referência. No mapa 01 é apresentada a localização de 

Sobral e Ipu.     
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Mapa 01: Localização dos municípios de Sobral e Ipu. 

Como em Sobral a oferta de educação superior já experimenta os traços típicos da expansão 

conferidos a esta atividade educacional, contextualizaremos os desdobramentos da oferta de educação 

superior pelo ingresso do aluno de Ipu, tendo em vista a propagação do crédito educativo, a 

diversificação dos cursos em um número cada vez maior de Universidades, Faculdades e Institutos em 

Sobral e até mesmo, no espraiamento de institutos privados que passam a penetrar no município de 

Ipu, e assim, compreender como a integração destes fatores reserva novos papéis a UVA. 

Tendo a expressividade da UVA na perspectiva de atendimento aos anseios e demandas 

pelo aluno de Ipu para o ingresso na educação superior, nosso intento é discernir como o profissional 

deste município, formado pela UVA, retorna a seu lugar de origem e como se dá a inserção deste no 

mercado de trabalho local, verificando as possibilidades de permanência no município.  

Deste modo, os procedimentos operacionais da pesquisa coadunam com o corpo deste 

artigo, que se concentrará em três pontos norteadores para seu desenvolvimento. O primeiro será uma 

breve discussão das condições históricas de ascendência de Sobral enquanto centro de comando 
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regional e as aberturas que ali se operaram para o surgimento de uma oferta de ensino superior, ao 

passo da perda das funções regionais de Ipu. Para tanto, efetivamos levantamento bibliográfico e 

leitura de artigos, dissertações e livros que dão conta das transformações destas duas cidades. É o 

nosso recorte espaço-temporal. 

O segundo ponto está na construção do perfil da UVA, que trará subsídios para a afirmação 

da importância da instituição no meio regional, onde serão apresentados dados secundários de caráter 

qualitativos e quantitativos, obtidos por meio da Pró-Reitoria de Planejamento da UVA (PROPLAN), 

que apontarão aspectos como: número de alunos matriculados na UVA e municípios de origem destes, 

o total de matrículas e ingresso anual por processos seletivos, a natureza dos cursos de graduação,

programas de pós-graduação em atividade na instituição, dentre outros dados. 

Por último, discutiremos como vem repercutindo no município de Ipu o ingresso no ensino 

superior por meio da UVA e demais instituições, tendo por base dados primários obtidos a partir de 

entrevistas, aplicação de questionários e observações diretas nos seguintes aspectos: transformações 

na mobilidade universitária; a redistribuição do número de alunos universitários na última década por 

novas instituições de ensino superior; e um panorama da inserção do profissional de Ipu formado pela 

UVA no mercado de trabalho local e as respectivas limitações à absorção por novos profissionais 

formados pela UVA, e ainda, discutir as condições de permanência oportunizadas no município.  

A inserção de Ipu e Sobral na construção do espaço urbano regional 

O papel delegado hoje aos núcleos urbanos cearenses, e aqui destacamos os da região 

Noroeste do Estado, são resultado de transformações históricas, econômicas, políticas e sociais 

acumuladas no território. Diferentemente dos demais Estados da região Nordeste, o Ceará 

protagonizou uma ocupação tardia e no sentido do interior para as áreas litorâneas. Além disso, esta 

ocupação se deve à agropecuária extensiva no semiárido cearense e a concentração dos principais 

núcleos em pontos estratégicos do território.  

Quando fazemos uso de uma definição de pontos geograficamente estratégicos no território 

estamos nos remetendo a localização de outrora pequenos núcleos populacionais que se encravaram 

em pontos que lhe atribuíram a condição de entroncamento de rotas comerciais e assim, ganharam 

impulso para seu desenvolvimento. Tal condição se projeta no percurso inicial da formação de Sobral e 

Ipu, tendo em vista a situação de relativa igualdade no que se refere as possibilidades que foram 

517

http://srccc.com.br/


postas ao crescimento de ambas no final do século XIX e meados do século XX, e posteriormente, a 

designação de caminhos distintos para estes municípios no desenvolvimento socioeconômico. 

Nas palavras de Freire (2013), de fazenda Caiçara a importante centro regional, Sobral 

esboçou os primeiros contornos de sua rede urbana ao tornar-se de nó de tráfego entre as estradas 

comerciais que ligavam a referida vila desde o restante da província, com o Noroeste do estado, a 

região da serra da Ibiapaba e até o litoral Oeste por meio dos portos de Camocim e Acaraú. Não 

tomemos esta condição apenas pelas vias de acesso que se desenharam entre esse núcleo e suas 

contiguidades, mas também por seu lugar de polarização na região Norte do estado frente a 

comercialização de gado, produção da carne de charque, o beneficiamento do couro e a emergência 

da cultura do algodão. 

Em um contexto maior, o Estado do Ceará experimentou sua consolidação como importante 

produtor de algodão no momento em direcionou sua produção para o mercado externo, em especial a 

nascente indústria têxtil inglesa. Os locais que detinham o comando da produção, coleta ou distribuição 

do denominado “ouro branco” e se inseriram nas rotas econômicas, passaram por surtos de 

crescimento e evoluíram à categoria de cidades. 

No entanto, é necessário destacar que a expansiva produção algodoeira local ganhou nova 

dimensão com os avanços da ciência, representados pela chegada da estrada de ferro. “O real objetivo 

da construção de uma ferrovia ligando Camocim a Sobral parece ter sido desenvolver economicamente 

a região e, principalmente, permitir o escoamento da produção algodoeira” (Farias Filho, 2016, p. 19). 

Com seu traçado inicial ligando o porto de Camocim a Sobral, anos mais tarde a ferrovia avança rumo 

a novos municípios e, 

[...] não só permitiu, em seus primórdios, o povoamento e a urbanização de 
extensas áreas por onde passava como também foi a mola mestra que impulsionou 
o desenvolvimento econômico da assim chamada Zona Norte do Estado do Ceará. 
A localidade por onde passava ganhava importância. Foi assim em Camocim, 
Granja, Sobral e Ipu, por exemplo. (Farias Filho, 2016, p. 25) 

 

Para Sobral, Farias Filho (2016) aponta um aumento de sua importância regional por ter a 

ferrovia corroborado para sua independência comercial em relação a Fortaleza e como fator decisivo 

para sua posição hegemônica como polo comercial da região Noroeste do Ceará. “De todas as 

localidades atingidas pela Estrada de Ferro de Sobral no entresséculos (sic), Sobral parece ter sido a 

cidade que mais apresentou transformações de ordem econômica e social” (Farias Filho, 2016, p. 26) 
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O município de Ipu vivenciou um significativo desenvolvimento urbano e econômico. Com o 

avanço da estrada de ferro em direção ao interior cearense, a cidade reforça seu papel de terminal de 

escoamento da produção do algodão, denotando que “vários documentos dão conta de que a cidade 

de Ipu era grande produtora de algodão na região Norte, no início do século XX, destacando-se como 

um dos maiores exportadores daquele produto” (Farias Filho, 2016, p. 36) Reforçou-se do mesmo 

modo o seu papel de centro local de convergência da produção e das trocas comerciais de inúmeros 

outros  produtos procedentes de pequenas cidades e localidades de seu entorno.  

Aos novos padrões urbanos de Ipu, relacionados no campo simbólico do “discurso de 

progresso” pela chegada da ferrovia, tem-se a implantação de linha telegráfica, pavimentação de ruas, 

construção de novos prédios públicos, praças, açudes e estradas. Além disso, destacam-se o 

incremento de suas atividades comerciais pelo surgimento de novos estabelecimentos como armazéns, 

farmácias, hotéis, bem como a eletrificação da cidade, o surgimento de novos bairros ao longo das 

margens da ferrovia e a alteração do eixo central para a estação ferroviária. 

Entretanto, o adensamento das rodovias suplantou paulatinamente a importância da estrada 

de ferro, em detrimento do fortalecimento das articulações entre pontos longínquos do território pela 

superação das distâncias percorridas e o menor tempo de viagem permitido pelo sistema rodoviário, o 

que impôs uma situação desvantajosa em relação ao transporte ferroviário.  

Para Ipu, o arrefecimento da importância da ferrovia, enquanto meio que desencadeou seu 

significativo crescimento, denotou nos anos subsequentes em um processo de estagnação do 

município frente ao não surgimento de alternativas de desenvolvimento para além do que a estrada de 

ferro lhe permitiu. Essa relação de dependência do crescimento alcançado por Ipu com a chegada da 

Estrada de Ferro de Sobral deu lugar a uma nova dependência, ou seja, a de ter a prefeitura como 

maior geradora de postos de trabalho no município, o que assinala a sua estagnação. Atualmente, a 

população de Ipu é estimada em 41.391 habitantes, e sua taxa de urbanização é de 63,48% (IPECE).  

Se por um lado o município de Ipu perdeu o destaque que alcançou nas primeiras décadas 

do século XX, Sobral teve sua ascendência ao dar intensidade ao seu setor industrial, o que 

notadamente favoreceria mais tarde a consolidação de seu papel regional: 

A ferrovia teria contribuído não só para o incremento das transações comerciais 
entre a “Princesinha do Norte” e toda a região em sua volta, mas também teria 
impulsionado o seu desenvolvimento industrial. Parte da produção de algodão dos 
municípios em seu entorno passou a ser utilizada na sua incipiente indústria têxtil. 
(Farias Filho, 2016, p. 26) 
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Com o progressivo desenvolvimento da atividade industrial em Sobral, a princípio pela 

indústria têxtil, Freire (2013) destaca as políticas intervencionistas pautadas no discurso de 

modernização do território nordestino, voltadas em sua maioria ao desenvolvimento industrial, dentre 

elas iniciativas nacionais via Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). Por meio 

das discussões deste estudioso, compreende-se que Sobral nesse mesmo período reforça sua 

dinamicidade e o papel de centro de comércio e serviços, intensificando os fluxos intra e interurbanos 

com sua área de abrangência. Ressalta-se ainda o papel de importantes políticas públicas voltadas à 

educação, infra-estrutura e saúde entre as décadas de 1970 e 1990, impulsionando o crescimento 

populacional e os índices de urbanização deste município. 

Quadro 1 – Sobral: Evolução – População total, urbana, 

rural e taxa de urbanização (1970 a 2010) 

Ano Pop. total Pop. urbana Pop. rural Urbanização 

1970 90.948 56.827 34.121 40,6% 

1991 127.315 103.868 23.447 65,37% 

2000 155.276 134.508 20.768 71,53% 

2010 188.271 166.333 21.938 88,35% 

Fonte: FREIRE, H. P. (2013) / IBGE. 

Conforme o exposto, apreende-se que com o avigoramento das atividades terciárias há, 

portanto, a diversificação das atividades educacionais e a atração de novos fixos de educação superior, 

tais como Universidades, Faculdades e Institutos de ensino técnico e tecnológico, o que engendra 

fluxos cada vez mais fortalecidos entre Sobral e sua área de comando regional, conferindo novos usos 

a seu território. É o estigma geográfico deste processo, assim entendido por Santos e Silveira (2000, p. 

35): 

Dependendo de sua localização, o cidadão é, assim, menos provido de meios para 
ter acesso aos bens e serviços. É a questão da fluidez potencial e efetiva do 
território. Na busca desses bens e serviços, um número cada vez maior de pessoas 
se instala em um número cada vez menor de lugares, tornados assim propícios à 
difusão do ensino superior.  

Deste modo, a atividade educacional passa a atuar ativamente nas transformações do 

espaço urbano de Sobral, ponderando que esta atividade dita não produtiva corrobora para 

deslocamentos diários e cria necessidades por habitação, mobilidade e consumos diversificados, tais 

como alimentação, lazer, cultura e serviços mais modernos. A função universitária atua como 

complemento à economia e reforça a materialização da seletividade espacial da expansão do ensino 
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superior, mediante sua concentração neste centro regional e a modesta pulverização destes 

equipamentos de ensino por outros municípios do Noroeste cearense. 

Na construção do espaço urbano e regional, Ipu e Sobral experimentaram distintos ritmos de 

desenvolvimento e de papéis na hierarquia urbana cearense. Estes papéis são dispostos no trabalho 

de Oliveira Júnior (1996), que ao apresentar a regionalização do Estado do Ceará, por meio de estudo 

elaborado pelo Plano de Governo do Estado do Ceará (PLAGEC) em 1971, classifica Sobral entre os 

“Grandes Centros Regionais”, onde cada um comanda um determinado espaço. O município de Ipu, 

por sua vez foi classificado na categoria “Centros de Zonas”, constituindo-se como centro intermediário, 

e que embora integrado a um grande centro, apresenta algumas características de centralidade. 

Com a explanação das referidas classificações de regionalização do Ceará, desnuda-se o 

processo de construção da hierarquia urbana regional, em que foram delegados a Sobral o papel de 

centro polarizador e a Ipu o de centro polarizado, mas que em sua área mais imediata, este último 

exerce certa influência. Evidencia-se que Ipu intensificou sua relação de dependência e de trocas com 

Sobral, sendo a que vida de relações dos dois municípios se fundamentam sob certos vetores e dentre 

estes, fundamentalmente, está o ensino superior e a atuação da Universidade Estadual Vale do 

Acaraú. 

Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA): uma pequena narrativa para 

entender seu papel regional 

Compreender o surgimento da UVA nos remete de imediato a seu elo com a Diocese de 

Sobral, em um primeiro ponto, por sua sede localizar-se nas dependências do antigo seminário da 

Betânia, por outro, pela vinculação de seus primeiros cursos e docentes a esta instituição religiosa. 

Soares (2005), concebe três momentos distintos da expansão da UVA: o primeiro momento parte da 

fundação da Faculdade de Filosofia, em 1961, onde foram reconhecidos três cursos: Letras, História e 

o já extinto Estudos Sociais. O segundo momento da UVA é marcado pelo nascimento da Fundação

Universidade Vale do Acaraú, reconhecida pela Lei 214 de 23 de outubro de 1968. Neste período 

entram em funcionamento os cursos de Ciências Contábeis, Engenharia de Operações, Enfermagem e 

Obstetrícia, e Educação. 

Ainda neste segundo período, entre os anos de 1968 a 1984, emergem “as condições para o 

início do processo de reconhecimento desta universidade, sob a orientação de seu ilustrado reitor de 

então, Cônego Francisco Sadoc de Araújo”, (Soares, 2005, p.13) quando a instituição passa a ser 

denominada “Universidade Estadual”, contando com a criação de novos cursos. Enfim, no terceiro 

momento, a UVA desponta na esfera administrativa estadual como autarquia, tornando-se 
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Universidade Estadual Vale do Acaraú pela Lei Nº 10.033, datada de 10 de outubro de 1993. Já em 01 

de junho de 1994, eleva-se à Fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú, reconhecida pelo 

Conselho de Educação do Ceará, estando vinculada então a Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Educação Superior – SECITECE. 

Em seu percurso histórico, a UVA desenvolveu-se mediante o incremento de novos cursos e 

consequentemente, da expansão do número de matrículas, o que a delibera enquanto instituição 

propulsora da democratização do ensino superior. Se por um lado, a referida democratização atinge os 

quadros sociais de formação humana e intelectual da região Norte do estado, ela democratiza o ensino 

superior ao torná-lo acessível a um número cada vez maior de concludentes do ensino médio em 

dezenas de municípios, de várias microrregiões do estado e até mesmo de estados vizinhos. 

Os dados apresentados pelo informativo UVA em números de 2016/ano base 2015, 

elaborado pela Pró-Reitoria de Planejamento da UVA (PROPLAN), dão conta de que a instituição 

oferta atualmente 26 cursos de graduação, dos quais 13 são de bacharelado (Administração, Ciências 

Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Ciências Sociais, Direito, Educação Física, 

Enfermagem, Engenharia Civil, Filosofia, Geografia, Química e Zootecnia), 12 licenciaturas (Ciências 

Biológicas, Ciências Sociais, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras – habilitação 

em Português e Inglês, Matemática, Pedagogia, Química) e um curso tecnológico (Superior de 

Tecnologia em Construção de Edifícios). Em seus dois processos seletivos do ano de 2015, a UVA 

ofertou 1.815 vagas, dentre um total de 13.738 inscritos, o que reforça a condição de UVA enquanto 

mobilizadora de um grande contingente de alunos que vêm na instituição a oportunidade de ingressar 

no ensino superior público.  

O documento apresenta ainda os seguintes dados do referido ano: foram efetuadas 9.869 

matrículas e graduaram-se 1.014 alunos. Para os programas de graduação – projetos especiais, foram 

ofertadas 82 vagas no Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária (PRONERA), e 1.278 

vagas no Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR). Na pós-

graduação Stricto Senso, ingressaram 90 alunos nos seus quatro programas de mestrado: Mestrado 

Acadêmico em Zootecnia, Mestrado Acadêmico em Geografia, Mestrado Profissional em Saúde da 

Família, Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física. Em seu quadro de recursos humanos, 

possui em seu corpo docente 17 pós-doutores, 87 doutores, 171 mestres, 111 especialistas, e 24 

graduados. 

Quanto ao perfil socioeconômico dos discentes, o informativo UVA em números revela os 

seguintes indicadores: 55,52% utilizam o transporte coletivo (ônibus) para se deslocarem até a 
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universidade; 74,61% tem renda mensal familiar de até dois salários mínimos; 66,16% são oriundos de 

outros municípios; 50,17% dos discentes estão matriculados em cursos de licenciatura; 46,77% em 

cursos noturnos; 25,17% estão matriculados em cursos de tempo integral; 56,17% tem idade entre 18 e 

25 anos. 

O percentual superior a 60% de alunos matriculados na UVA constando como oriundos de 

outros municípios reforça o alcance desta instituição na região Noroeste cearense. Estes municípios 

que são alcançados  pela UVA são: Meruoca, Pacujá, Alcântaras, Senador Sá, Camocim, Massapê, 

Cariré, Forquilha, Groaíras, Mucambo, Graça, Santa Quitéria, Hidrolândia, Varjota, Pires Ferreira, 

Reriutaba, Ipu, Ipueiras, Tianguá, São Benedito, Ibiapina, Viçosa do Ceará, Guaraciaba do Norte, 

Coreaú, Moraújo, Frecheirinha, Itapajé, Martinópole, Morrinhos, Acaraú, Marco, Santana do Acaraú, 

Granja, Ubajara, Nova Russas, Crateús, etc. À este percentual integra-se a consolidação dos fluxos 

contínuos destes municípios com Sobral mediante a atuação da UVA enquanto importante fixo de 

educação superior, e deste modo, a pujança assumida pela função universitária neste importante 

centro regional. 

Repercussões do ensino superior no município de Ipu: O princípio de uma 

demanda por ensino superior em Ipu e a mobilidade universitária 

O princípio de uma demanda por acesso à educação superior pelo aluno de Ipu partia da 

oferta regional unitariamente pela UVA, constituindo-se no fixo de educação superior mais próximo de 

Ipu e, por seu caráter de instituição pública, tornou-se o meio mais acessível de se obter uma formação 

de nível superior por estudantes de baixo poder aquisitivo. Na fala do entrevistado Sílvio Carvalho, 

graduado em Administração pela UVA no ano de 2001, são ressaltadas as limitações postas pela 

escassez de instituições que ofertavam uma formação de nível superior no meio regional na década de 

1990: 

Na época em que fiz o vestibular só existia a UVA em Sobral que estava ainda em 
processo de se tornar uma universidade estadual, porque na época ela era regional 
e não tinha uma oferta grande de cursos, porque era uma faculdade que tinha 
nascido da Filosofia e dos cursos vinculados a Igreja, depois conseguiu se expandir 
e se tornar universidade estadual. Então existia a UVA, a UFC, a UECE e a UNIFOR 
que é particular, as únicas universidades das quais nós tínhamos referência, e a 
URCA no Cariri, mas nem se falava dela por que era muito distante. Eram as opções 
que nós tínhamos para prestar vestibular, e logicamente para nós do Ipu, a mais 
próxima era a UVA... alguns foram para Fortaleza porque as famílias tinham 
propriedades, apartamentos, por isso seria mais fácil até do que ir a Sobral.  (S.C. 
Entrevista concedida em 05 de dezembro de 2016) 
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Neste período, as limitações se estendiam também as condições do transporte universitário, 

não havia ônibus destinado ao deslocamento dos estudantes, o que dificultava a entrada no ensino 

superior. O mesmo depoente ilustra como era feita esta mobilidade:  

Eu passei no vestibular em 1995. Nessa época eu e outras pessoas que passaram 
também, tivemos que alugar apartamento em Sobral porque não existia transporte 
público que nos levasse a Sobral todos os dias. No máximo o que a gente conseguiu 
foi um ônibus para ir deixar a gente segunda de manhã cedinho e para ir buscar na 
sexta-feira à noite. A demanda era pequena, éramos talvez em 10 universitários na 
UVA, muito pouco. Não era pela quantidade de alunos que não deveríamos ter um 
ônibus, mas é porque não tínhamos voz ativa nem idéia dos nossos direitos e 
também pela aventura de se morar fora, todos com 16, 17 anos de idade, querendo 
ficar independentes, morar lá parecia um desafio, uma experiência nova, juntando 
tudo isso, não tínhamos transporte. (S.C. Entrevista concedida em 05 de dezembro 
de 2016) 

 

Ao final da década de 1990, de acordo com os esclarecimentos do entrevistado, o número de 

universitários do município passa por um aumento significativo e deste modo, é posto em circulação 

diária um ônibus destinado exclusivamente aos estudantes com destino a Sobral, igualmente cedido 

pela prefeitura.  

O número de universitários começou a aumentar por volta de 1998, 1999, e para o 
final da minha graduação já havia transporte regularmente para Sobral, alguns 
continuaram morando lá e outros voltaram para o Ipu para ficar indo e voltando, só 
que era bem difícil por que as condições do transporte eram muito ruins, era uma D-
20 com banquinhos de madeira, as vezes era pau-de-arara, e continuávamos 
voltando no final de semana neste transporte. (S.C. Entrevista concedida em 05 de 
dezembro de 2016) 

 

Nos anos seguintes, o aumento do número de universitários se mantém constante, surgindo 

uma demanda que não é acompanhada pela expansão deste transporte. Após o ano de 2010, o 

número de universitários passa por um novo acréscimo, desta vez mediante uma maior procura pelos 

cursos de graduação do Instituto de Teologia Aplicada (INTA), assinalando um grande aumento a curto 

prazo dos alunos desta última instituição em comparação a UVA.  Com o crescimento do número de 

universitários, no ano de 2013 é colocado à disposição pela prefeitura, mediante terceirização do 

transporte, quatro ônibus diariamente a Sobral, sendo dois para o turno da manhã e outros dois no 

turno da noite.  

Apesar da expansão da frota de veículos destinados ao transporte universitário, se mantém 

uma carência por melhorias no atendimento as demandas de estudantes que se deslocam diariamente 

a Sobral, o que inclui a quantidade de ônibus em circulação, a qualidade do transporte e acomodação 

de todos os alunos, sendo que para driblar esta situação é posto em prática na organização interna dos 
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veículos um sistema de revezamento de lugares, sendo que a proporção geralmente é de 2 poltronas 

para cada 4 alunos. (Figura 1) 

Figura 1: Registro fotográfico do interior do ônibus destinado aos 
estudantes da UVA, noturno. Foto: Arquivo pessoal, 2016. 

Ainda em relação ao número de universitários, ressalta-se que a maioria frequenta os cursos 

noturnos. Outro aspecto relevante da dinâmica universitária de Ipu está no percentual de 30% dos 

universitários que optam por residir em Sobral, em virtude da natureza de muitos cursos de graduação, 

em especial os da UVA, funcionarem em regime de tempo integral, fazendo com que os mesmos 

utilizem o transporte apenas no começo e final de semana. 

Observa-se ainda a tendência a um equilíbrio entre os padrões de mobilidade dos estudantes 

universitários. Estes padrões dizem respeito: em primeiro lugar, a migração pendular, ou seja, do aluno 

que se desloca diariamente a sua instituição em Sobral, assiste aula e retorna ao município no mesmo 

turno; em segundo lugar, ao aluno que mesmo matriculado em um curso que não é da modalidade 

integral, passa a residir em Sobral e desta forma, contornar o deslocamento diário de 100 Km que 

distanciam Ipu de Sobral. Temos como uma terceira situação a disponibilização de um ônibus para os 

estudantes do Instituto de Estudos e Pesquisas Vale do Acaraú (IVA), que se deslocam diariamente ao 

município serrano de Guaraciaba do Norte, distante cerca de 30 km de Ipu.  

A diversificação das instituições de ensino superior e os desdobramentos na procura pela UVA 

Mediante a expansão do ensino superior, novas instituições são criadas e desta forma, as 

possibilidades de se ingressar no ensino superior ganham novos direcionamentos. No setor da 

educação superior privada, passa a funcionar em Sobral no ano de 1996 o Instituto de Estudos e 

Pesquisas do Vale do Acaraú (IVA), e o INTA, em 1999. No setor público, a Universidade Federal do 

Ceará (UFC), que instala seu primeiro campus fora de Fortaleza em 2001, ofertando no recém-criado 

campus de Sobral o curso de Medicina e amplia o número de cursos de graduação a partir do ano de 
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2006. Novamente pela iniciativa privada, iniciam-se no ano de 2007 as atividades da Faculdade 

Luciano Feijão (FLF), tornando-se juntamente com o INTA as instituições privadas de ensino superior 

mais significativas em Sobral. Em 2008, o Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET) é 

substituído pelo IFCE, passando a ofertar em Sobral cursos nas áreas técnica, tecnológica e de 

licenciatura. Surgem nos anos posteriores outras instituições, inclusive com oferta de ensino a 

distância: Universidade Norte do Paraná (UNOPAR Virtual), Instituto Ieducare, Instituto Evolução, 

Instituto de Educação Superior e Profissional (IESP), Instituto de Educação e Formação Teológica 

(IFETE), dentro outros.  

 Com a progressiva diversificação dos cursos de graduação ofertados por um número cada 

vez maior de IES em Sobral, esta realidade passa a repercutir no município de Ipu no momento em que 

a UVA deixa de ser a única opção de instituição de ensino superior. A partir do ano de 2010, com uma 

maior acessibilidade ao ensino superior privado por meio da flexibilização do Fundo de Financiamento 

Estudantil (FIES), programa de acesso ao crédito educativo do Governo Federal, é observado um 

número crescente de estudantes universitários de Ipu que se matriculam no INTA, o que corresponde a 

três aspectos fundamentais: o primeiro é a elevada concorrência dos cursos de maior apelo da UVA 

(Direito, Engenharia Civil, Enfermagem), que inibe a disputa por vagas nesta instituição, fazendo este 

aluno buscar meios mais cômodos de ingressar no ensino superior; a possibilidade de acesso a cursos 

que não são ofertados pelas instituições públicas de Sobral; e por último, a importância do credito 

educativo, por permitir que o aluno financie um curso que, em geral, apresenta altos valores em suas 

mensalidades. 

Os cursos com maior ingresso de universitários ipuenses, por instituições privadas são: 

Direito, Fisioterapia, Nutrição, Medicina Veterinária, Educação Física, Arquitetura e Urbanismo, 

Jornalismo e Enfermagem nas Faculdades INTA; Direito na Faculdade Luciano Feijão.  

Outra manifestação do acesso à educação superior para além da UVA figura especificamente 

na penetração de institutos privados no município de Ipu. Estas instituições são franquias de ensino 

que são chanceladas por instituições geralmente presentes em outros estados. Sobre a atuação destes 

institutos, Freire (2013, p. 89) discorre sobre o alcance das mesmas a outros municípios: “Essas 

Instituições atuam, em sua maioria na cidade de Sobral, porém já expandem suas atividades para 

outros municípios da região Norte, acompanhando o ritmo de interiorização do ensino superior e 

também procurando novos mercados para se estabelecerem. ” 

Estas instituições passam a penetrar no município de Ipu por meio de estudos de viabilidade, 

que buscam dar conta dos cursos de graduação com maior demanda na região e assim ofertá-los no 
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município. Atualmente no município de Ipu estão em funcionamento dois institutos de ensino superior, 

sendo eles: Instituto Educar e Instituto Curso Profissional Liberal (CPL), este último chancelado pela 

FANORTES e IESM. O Educar, em funcionamento desde o ano de 2013, oferece no município cursos 

de Pós-graduação (Gestão Escolar e Psicopedagogia) e extensão universitária (Pedagogia). 

No que se refere ao Instituto CPL, são ofertados em Ipu cursos de graduação na área de 

Pedagogia, Ciências Contábeis, Biologia, Letras – Português, Educação física, Administração, Serviço 

Social, estando prevista a abertura de turmas na área de Zootecnia e de pós-graduação em Biologia, 

Letras – Português, Ciências Contábeis e Educação Física. O CPL tem seu polo no município de 

Guaraciaba do Norte, mas já se faz presente em outros municípios do Noroeste Cearense como 

Meruoca, Alcântaras e São Benedito, de acordo com informações disponibilizadas pelo coordenador da 

instituição. Em Ipu, o Instituto CPL funciona desde o ano de 2012, em salas alugadas pelo Instituto 

Kairós, uma escola particular localizada no centro da cidade. (Figuras 02 e 03) 

Outro desdobramento da expansão dos institutos privados se efetiva com o deslocamento 

diário de aproximadamente 70 alunos ao município de Guaraciaba do Norte. Estes universitários 

buscam os cursos de Administração, Educação Física e majoritariamente o curso de Ciências 

Contábeis do IVA, que é chancelado pela UVA, mas com cobrança de mensalidades. Vale ressaltar 

que em anos anteriores este instituto ofertava cursos de graduação em Ipu, nas áreas de 

Administração, Educação Física, Ciências Contábeis e Letras - Português, porém, ao não obter êxito 

na formação de novas turmas, passou a ofertar seus cursos somente em Guaraciaba do Norte. A 

concentração dos cursos do IVA no referido município converge na atração de alunos de toda a região 

da Serra da Ibiapaba.  

No tocante ao discurso de promoção destes institutos, está a condição de maior 

acessibilidade que estes oferecem ao público que deseja ingressar em uma formação superior, porém, 

possuem a limitação do nível de renda para o financiamento de um curso em uma instituição de maior 

visibilidade, ou mesmo, aos que não desejam enfrentar os deslocamentos diários a Sobral. O fator 

localização atua em reciprocidade com as mensalidades de valor acessível, que variam entre R$ 120 e 

R$ 330. Além disso, é preciso mencionar que a procura por estes institutos se dá por sujeitos que já 

atuam no mercado de trabalho, o que implica na oportunidade de conciliação da atividade profissional 

com o ingresso em um curso superior, considerando que as aulas destes institutos ocorrem nos finais 

de semana ou quinzenalmente. Exceção o IVA, com aulas regulares diariamente. 
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   Figura 2: Fachada do Instituto Kairós, local onde             Figura 3: Folder de divulgação de matrículas dos 

  funciona o Instituto CPL. Foto: Luiz A. Gonçalves   cursos do Instituto CPL. Foto: Arquivo do autor. 

Ao observar o (Quadro 2), percebe-se que a distribuição atual do número de universitários de 

Ipu, matriculados em instituições de ensino superior em Sobral, avança em ritmo mais acelerado entre 

as instituições privadas, apesar de mantida a hegemonia da UVA no que concerne a concentração de 

um maior número de estudantes de graduação. 

Quadro 2 – Distribuição dos universitários de Ipu entre as principais instituições de ensino superior presentes em Sobral 

DISTRIBUIÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE IPU POR INSTITUIÇÃO 

Categoria Administrativa: Instituição: 
Estimativa de 

alunos: 

Pública / Estadual Universidade Estadual Vale do Acaraú 180 

Pública / Federal Universidade Federal do Ceará (Campus Sobral) 15 

Privada Instituto de Teologia Aplicada (INTA) 90 

Privada Faculdade Luciano Feijão (FLF) 35 

Pública / Federal Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (Campus Sobral) 20 

____ Demais instituições: 12 

____ TOTAL: 352 

Fonte: Elaborado a partir de observações diretas dos fluxos de estudantes e de levantamentos feitos pelos representantes do transporte universitário de 
Ipu, que semestralmente realizam a contagem do total de universitários que utilizam os ônibus. Os dados incluem alunos residentes em Sobral e alunos 
que utilizam o transporte regularmente. 

528

http://srccc.com.br/


No contexto da diversificação de matrículas em cursos de graduação em outras instituições 

públicas e privadas de Sobral e também em Ipu, está a condição de que a UVA continua sendo a 

instituição de referência a muitos estudantes. Cursinhos pré-vestibular surgem no município para 

atender à preparação destes alunos, que em sua maioria, concorrem a vagas na UVA. Em entrevista 

concedida pela ex-coordenadora do extinto “Cursinho Bizurando”, Francisca Auricélia, a mesma 

esclarece que: 

Em quase uma década em atividade, o Bizurando encaminhou à UVA mais de 400 
alunos. A UVA ainda é a melhor opção por ser pública e mais próxima do Ipu. Os 
alunos podem até ingressar no INTA, mas antes disso concorreram as vagas da 
UVA, e muitos, mesmo depois de matriculados no ensino privado, continuam 

estudando para entrar na UVA. (F. A. Entrevista concedida em 03 de dezembro 
de 2016) 

No ensino básico, particularmente na rede privada, há uma preparação massiva dos alunos 

(muitos ainda em séries iniciais do ensino médio) para o ingresso em cursos de importantes instituições 

públicas por meio da nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) ou em vestibulares de 

instituições privadas. Estas escolas divulgam os resultados das aprovações, utilizando-os como 

chamariz a qualidade do ensino que oferecem, já que alcançam expressivos índices de aprovação. 

Porém, observa-se que os maiores índices de aprovação ainda se mantêm nos cursos de graduação 

da UVA.  

Figura 4: Divulgação dos resultados de aprovação em processos seletivos pela 
escola Patronato Sousa Carvalho. Fonte: Arquivo pessoal, 2016. 
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Panorama da inserção no mercado de trabalho local e as contribuições da UVA para a formação 

do profissional de Ipu 

Entre nossas inquietações, propusemos neste ponto do presente estudo compreender como 

vem ocorrendo a inserção do profissional de Ipu, formado pela UVA, no mercado de trabalho local e 

ainda, as principais contribuições da UVA para a formação deste sujeito.  Para tanto, aplicamos 

questionários estruturados com questões abertas a 11 profissionais3, graduados nas seguintes áreas: 

Licenciatura (Geografia, História, Ciências Biológicas, Educação Física, Letras – habilitação em língua 

portuguesa e Matemática) e Bacharelado (Enfermagem, Engenharia Civil, Zootecnia, Ciências 

Contábeis e Administração) Os respectivos profissionais se graduaram entre os anos de 2001 e 2016.  

No que se refere a atuação no mercado de trabalho local, entende-se que os profissionais 

formados em cursos de licenciatura encontram menores limitações para inserir-se no mercado de 

trabalho local, o que não significa que estas inexistam. Tendo a rede pública de ensino (municipal e 

estadual) uma estrutura maior no que se refere ao número de escolas, esta representa a maior 

demanda por profissionais docentes, no entanto, a rede privada de ensino (há em Ipu cinco escolas 

particulares) é do mesmo modo, bastante expressiva no que concerne a uma demanda por 

profissionais docentes qualificados.  

A estas limitações refere-se a premissa de que já atuam um grande número de profissionais 

destas áreas, havendo, portanto, uma saturação do mercado, o que corrobora para que muitos dos 

novos profissionais formados em cursos de licenciatura, conforme estes profissionais nos certificaram, 

passam a atuar em atividades distintas daquela de sua formação. A alegação para tal condição se dá 

por certas áreas de ensino ter reduzida carga horária nas escolas, o que impede o surgimento de 

novas frentes de trabalho. Atualmente, nota-se que os profissionais docentes atuantes se inserem no 

mercado de trabalho por meio de seleções, concursos, ou por apadrinhamento político, revelando-se 

com esta faceta que muitos profissionais com menor qualificação profissional passam a reter as vagas 

dos profissionais com melhor qualificação, o que necessariamente compromete a qualidade do ensino 

ofertado. 

 Para a profissional de Enfermagem, graduada no ano de 2015, há uma boa absorção dos 

profissionais de sua área, em virtude da crescente diversificação dos serviços de saúde em Ipu, tanto 

pelo setor público quanto pelo privado. O profissional de Engenharia Civil, graduado em 2013, alega 

que não despontam em Ipu oportunidades de emprego em sua área, tendo em vista a inexistência de 

obras de grande porte executadas no município, o que dispensa o acompanhamento constante de 

3 Optamos por não identificar estes profissionais, por contextualizarmos esta inserção no mercado de trabalho local de uma 
maneira mais sucinta. 
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engenheiros, restando a alternativa destes profissionais se inserirem em atividades paralelas, tais como 

empreiteiras, comércio, docência ou fazendo “bicos”. 

Para o profissional de Administração, há pouca absorção dos profissionais de sua área  pela 

inexistência de uma cultura de aproveitamento deste profissional, sendo que as possibilidades de 

inserção se dão com a abertura de pequenas empresas ou por negócios familiares; o mesmo se aplica 

aos profissionais da área de Ciências Contábeis, que encontram na abertura de escritórios de 

contabilidade a possibilidade de inserir-se no mercado de trabalho local, ou no setor público tão 

somente pela prefeitura. O profissional de Zootecnia, formado em 2014, declarou que não há no 

município possibilidades de geração de postos de trabalho na área de Ciências Agrárias, apontando 

como justificativa a inoperância de políticas públicas voltadas a seu crescimento. O mesmo reitera que, 

no município, os profissionais encontram poucas oportunidades, sendo que estas decorrem com pouca 

demanda por propriedades privadas, e no setor público fragilmente por órgãos como EMATERCE e 

Secretaria Municipal de Agricultura. 

 Questionados sobre o desejo de permanência no município de Ipu, as respostas obtidas nos 

remetem as perspectivas destes profissionais em relação ao próprio mercado de trabalho. 

Compreende-se que a veleidade em permanecer no lugar origem está sujeita as expectativas de 

surgimento de oportunidades de emprego no município por aqueles que encontram limitações para se 

inserirem no mercado de trabalho local. Para alguns, quando há a conquista de uma estabilidade 

financeira, mediante efetivação em um cargo público, torna-se fator decisivo para a permanência deste 

profissional, tendo em vista que em cidades pequenas, viver com uma renda garantida proporciona um 

bom padrão de vida. Todavia, quando impera em outros profissionais os anseios por alcançar uma 

formação continuada, ingressar em cursos de pós-graduação, esta permanência é inviabilizada pela 

restrita oferta destes cursos no município. 

Quando questionados sobre suas motivações e atinentes contribuições da UVA para sua 

formação, os profissionais assinalaram aspectos que reforçam o papel desta como importante 

instituição social do Noroeste cearense: a escolha pela UVA enquanto instituição mais próxima de Ipu; 

por seu reconhecimento e tradição em ensino de qualidade, o que reflete o papel de seu quadro de 

professores capacitados; por ser uma instituição pública, o que promoveu um melhor acesso à 

educação superior; a possibilidade de ingressar em um curso que atendesse a sua vocação, sem a 

necessidade de deslocar-se a um ponto muito mais distante do estado; a condição de poder garantir 

sua renda, mediante o alcance de uma qualificação profissional; aquisição de competências teóricas e 

metodológicas; formação científica, preparo para uma formação profissional, humana e cidadã.  
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Considerações Finais 

É sob a égide de um mundo globalizado, de uma divisão internacional do trabalho, das 

exigências por mão-de-obra qualificada, que ganha forma a expressão de um ensino superior que se 

amplia, de maneira multidirecional, contraditória e seletiva. Para Santos e Silveira (2010), trata-se de 

um processo que concebe uma reciprocidade entre educação superior e o território, portanto, impondo 

sua lógica aos lugares, rearticulando-os continuamente. Seria pretencioso, afinal, pensarmos em uma 

heterogeneidade das demandas por ensino superior, considerando que um número cada vez maior de 

lugares, com diferentes dinamicidades, busca inserir-se na lógica educacional? É possível propor uma 

percepção de homogeneidade das ofertas de ensino superior, levando em conta que são poucos os 

lugares que concentram estes fixos de educação? Munidas de valor teórico e científico, estas reflexões 

apontariam como sendo estes os lugares reservados a Ipu e Sobral, respectivamente, no contexto da 

expansão do ensino superior?  

De todo modo, Ipu e Sobral não escapam das novas dimensões deste processo em curso. Do 

contrário, se inserem na lógica desta expansão à medida que vão absorvendo as características deste 

fenômeno socioespacial, seja pela complexidade dos fluxos que são estabelecidos, seja pela sólida 

cooperação entre os sujeitos responsáveis direta e indiretamente por esta difusão. Este ensino 

repercute, e assim apresentamos, sob característica do aumento do número de IES e uma 

democratização deste ensino, principalmente pelo acesso às camadas populares; repercute em meio a 

uma diversificação dos cursos de graduação, corroborando para a especialização funcional dos 

lugares; repercute quando o ensino assume um viés mercadológico, estando na privatização da 

educação superior os caminhos oportunos de se alcançar novos mercados, e deste modo, alcançar os 

anseios de uma sociedade que busca se aperfeiçoar, ingenuamente para este próprio mercado. 

Porém, nos inquieta ainda os papeis que se reservam a UVA no percurso de expansão do 

ensino superior, e por tratar-se de um processo recente, seus direcionamentos futuros ainda nos 

guardam incertezas, o que não nos impede de acreditar de que a UVA acompanhará este processo, 

considerando a mesma já vivencia esta expansão pela promoção de cursos descentralizados e 

privados, necessariamente uma expansão de uma universidade pública para o meio privado. No 

entanto, é indubitável o papel da UVA enquanto instância social, fundamental para a qualificação 

profissional, a geração de emprego e renda e o desenvolvimento do Noroeste cearense. A majoritária 

concentração de estudantes universitários matriculados na UVA, o reconhecimento da importância 

desta instituição ao profissional por ela formado, o papel da mesma como referência de ensino de 

qualidade, e sua influência nas transformações do município de Ipu, constituem-se certamente como a 

sua maior repercussão. 
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AVALIAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE EXPANSÃO DA REDE 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO: O CASO DE CRATEÚS – CE 

Antônio Adílio Costa da Silva1

Luiz Antonio Araújo Gonçalves2

RESUMO 

Aborda a avaliação da Política Pública de Expansão da Rede Federal de Ensino, focando os Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia – Ifs. Tem como objetivo realizar uma breve análise dessa política de expansão no Estado 
do Ceará, dando uma maior ênfase ao Campus do município de Crateús – Ce. Busca investigar se está havendo uma 

efetiva interiorização dessas instituições e se esta política pública tem alcançado o seu objetivo. É uma pesquisa de 
natureza aplicada e de caráter exploratório, na qual, procura-se aliar e articular aspectos qualitativos aos dados de natureza 
quantitativa. O método científico utilizado será o dialético. Como instrumento para a coleta de dados, optou-se por 

entrevistas semiestruturadas e questionários. Para trabalhar os dados será usada a análise de conteúdo. O estudo, em 
andamento, apresenta como resultados parciais alguns dados provenientes de pesquisas bibliográficas e documentais. 
Constatou-se que até 1995 existiam apenas 3 unidades do IFCE, atualmente são 33 Campus no Estado, dentre eles o de 

Crateús que em 2010 iniciou suas atividades com 3 cursos e em 2016 já conta com 7 e mais 4 aprovados para implantação. 
É igualmente notável a expansão urbana resultante da instalação da unidade na cidade, demonstrada através de imagens 

de satélites. Pretende-se até o final da pesquisa ter um panorama completo da expansão e de seus diversos impactos. 

Palavras-chave: Institutos Federais. Expansão. Desenvolvimento. 

1 INTRODUÇÃO 

O maior intuito deste artigo é apresentar uma breve análise da política pública de expansão dos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e a relação dessa expansão com o  desenvolvimento 

local e regional. A lei de criação dos Institutos Federais, 11.892 de 29 de dezembro de 2008, deixa claro 

que um dos objetivos dessa expansão é contribuir para esse tipo de desenvolvimento, através da oferta 

1 Mestrando em Geografia. Linha de pesquisa: Dinâmica Territorial: campo e cidade, pela Universidade Estadual Vale do 

Acaraú (UVA) – Sobral - CE. Professor de Geografia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – 
IFCE, Campus de Crateús. Email: adiliocosta@ifce.edu.br. 
2Orientador ²: Prof. Dr. da Universidade Estadual Vale do Acaraú. E-mail: geoluiz@hotmail.com 
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de cursos técnicos, tecnológicos, profissionalizantes e licenciaturas que vão ao encontro do potencial 

econômico de uma determinada região, impulsionando assim o seu desenvolvimento econômico, social 

e cultural (BRASIL, 2008). 

Sendo assim, o artigo expõe – através de dados, gráficos e tabelas - como tem sido a evolução 

da implantação dos campi do IFCE no Estado, dando enfoque especial ao caso de Crateús, buscando 

perceber como esta instalação se deu na cidade, qual o tempo despendido para o pleno 

funcionamento, os cursos priorizados, bem como quais os critérios e a metodologia aplicada para a 

escolha destes e quais os novos já aprovados a serem instalados. Verifica ainda como a malha urbana 

da cidade foi afetada pela construção da unidade e quais têm sido as consequências.  

2 A EVOLUÇÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA DO PAÍS. 

A evolução da Rede Federal de Educação Profissional no Brasil  é um reflexo dos diferentes 

momentos vivenciados pelo país. A educação profissional puramente pública, segundo Manfredi 

(2002), nasceu no despertar do século XX como resultante da busca pela mudança de eixo de país 

agroexportador para industrial, impulsionada pela primeira guerra mundial e a consequente 

necessidade de substituição de produtos industrializados. O Presidente Nilo Peçanha, mediante o 

Decreto n° 7.566, de 23 de setembro de 1909, cria 19 Escolas de Aprendizes Artífices, das quais 18 

localizadas nas capitais, incluindo Fortaleza - CE, e uma na cidade de Campos - RJ, inspirando-se nas 

escolas vocacionais francesas destinadas a atender à formação profissional dos “desprovidos da 

fortuna e desvalidos da sorte”. (IFCE, 2016 p.22). 

Neste período, as escolas de artífices tinham um caráter essencialmente assistencialista e de 

moralização, recebendo jovens de no mínimo 10 anos e no máximo 13 anos , advindos de famílias de 

baixo poder aquisitivo (CANALI, 2009. p.7). Geridas pelo poder público, apresentavam precariedades, 

contando com poucos mestres e estrutura física deficitária, levando a um aprendizado puramente 

empírico e que estimulava à evasão. A educação profissional vivenciará mudanças mais profundas 

entre os anos de 1930 a 1945, momento em que a economia brasileira altera definitivamente seu eixo, 

deslocando-se da atividade agroexportadora para a industrial em decorrência do ambiente gerado pela 

Segunda Guerra Mundial e pela política de substituição de importação.  

O governo de Getúlio Vargas, através de seu ministro da saúde e educação Gustavo 

Capanema, faz uma reforma educacional nos anos de 1942 e 1943 que ficou conhecida como: 

Reforma Capanema. De acordo com Canali (2009), a citada reforma - dentre outras medidas - dividiu a 

educação em dois níveis: a educação básica e a superior. A crescente indústria demandava mão de 
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obra e o Estado não tendo condições de supri-la firmou convênio com esta, criando um sistema de 

ensino paralelo mediado pela Confederação Nacional das Indústrias, órgão máximo de representação 

das mesmas, surgindo - através do Decreto-lei 4.048 de 22 de janeiro de 1942 - o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) e posteriormente em 10 de janeiro de 1946 - através do decreto-lei 

8.621 - o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), administrado pela Confederação 

Nacional do Comércio. As Indústrias com mais de 100 funcionários podiam manter escolas de 

aprendizes, contando com o auxílio do SENAI. Neste momento, nasce o embrião da Escola Técnica 

Brasileira resultante da parceria entre o público e o privado.   

Na época eram ofertados diversos cursos técnicos pelas indústrias, mas havia um problema: 

estes não davam acesso ao nível superior, mantendo uma barreira entre o ensino voltado para o 

trabalho e o propedêutico que visava o acesso à universidade, criando uma barreira social quase 

intransponível e que perpetuava a desigualdade. Somente a partir de 1950, segundo Canali (2009), 

inicia-se um processo que busca a aproximação entre a educação técnica e a propedêutica, através da 

flexibilização que permite o ingresso dos egressos dos cursos técnico em superiores, algo que somente 

se concretizará através do Decreto nº 4.024 de 20 de dezembro de 1961, que determinará a articulação 

entre os dois sistemas sem qualquer restrição quanto ao acesso.  

Mesmo com toda flexibilização o ensino profissional ainda carregava o estigma de ser uma 

educação voltada para as classes menos favorecidas. Em 1971, o governo militar, através da Lei nº 

5.692/1971 tenta mudar isso, busca a dissolução dessa educação dual e determina o ensino 

profissionalizante para todos, mas a determinação não veio acompanhada dos recursos necessários e 

os Estados impelidos pela lei alteraram os currículos de suas escolas, mas sem estrutura física e de  

profissionais adequada, geraram um sistema que não formava técnicos e nem tão pouco preparava 

para o ingresso no ensino superior. A escola privada não aderiu à ideia e tornou-se a receptora dos 

alunos advindos da escola pública, que saiam desta motivados pela queda da qualidade da mesma. 

Por outro lado, as escolas técnicas federais (antigas escolas de artífice), sobre tudo, nos anos 60 e 70 

ofereciam um ensino de alta qualidade, gerando uma grande demanda de matrículas, dentre estas 

podemos destacar a de Fortaleza.  

Com a redemocratização e a Constituição Federal de 1988 novas reformas passaram a 

alcançar a educação. Logo em 1997 o [....] 

Decreto-Lei nº 2.208/1997 artigo 3º, I, II e III determinou os níveis da educação profissional 
em: a) Básico: que se destinou à qualificação, requalificação e reprofissionalização de 
trabalhadores independente de escolaridade prévia; b) Técnico: destinado à habilitação 
profissional para alunos egressos do Ensino Médio; c) Tecnológico: correspondente aos 

cursos de nível superior na área tecnológica, destinados aos alunos oriundos do Ensino 
Médio Técnico.  (CANALI, 2009. p. 15) 
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Em todos esses períodos é visível a oscilação entre a tentativa de se integrar os sistemas de 

ensino propedêutico e técnico, sendo as tentativas no sentido da integração não exitosas, pelo menos 

ao nível dos Estados. O governo de Fernando Henrique Cardoso negocia, neste período, junto ao 

Banco Interamericano empréstimos para financiar a reforma da educação profissional por meio do 

Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP).   

Em 2004 o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, através do Decreto nº 5.154 e do § 2º do art.36 

e dos  arts. 39 a 411da LDB, traz de volta princípios de um ensino médio integrado que busque o fim 

da dicotomia entre conhecimentos específicos e gerais, buscando formar um homem mais preparado 

para o mercado de trabalho e para entender e intervir em sua realidade. O Decreto nº 6.302 de 

dezembro de 2007 instituiu o Programa Brasil Profissionalizado , que visava estimular o Ensino Médio 

Integrado à Educação Profissional, enfatizando a educação científica e humanística por meio da 

articulação entre formação geral e educação profissional, considerando a realidade concreta no 

contexto dos arranjos produtivos e das vocações sociais, culturais e econômic as locais e regionais.” 

(MEC/SETEC Documento Base, 2007). 

Neste cenário nasceu a expansão da Rede Federal de Educação e, sobre tudo, dos Institutos 

Federais, dentre estes está o atual Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 

(IFCE). Órgão que é fruto de um histórico associado a todas estas fases. Sua origem se deu em 

Fortaleza como Escola de Aprendizes Artífices em 1909, transformando-se em Liceu Industrial de 

Fortaleza no ano de 1941 e, no ano seguinte, vindo a se transformar-se - assim como as demais no 

país - em Escola Industrial, nesse caso, de Fortaleza, ofertando formação orientada para atender às 

profissões básicas do ambiente industrial e ao processo de modernização do País.  

No ambiente desenvolvimentista da década de 50, especificamente em 1959, mediante a Lei 

Federal n° 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, as Escolas Industriais ganharam personalidade jurídica 

de Autarquia Federal, passando a gozar de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didática e 

disciplinar, incorporando a missão de formar profissionais técnicos de nível médio.  Em 1965, o Liceu 

Industrial de Fortaleza passa a se chamar Escola Industrial Federal do Ceará e em 1968, recebe a 

denominação de Escola Técnica Federal do Ceará. 

 “Na época, o país tinha como sistema público federal de educação profissional as Escolas 
Técnicas localizadas nos centros urbanos e as Agrotécnicas localizadas, em sua maioria, 

nas zonas rurais” (IFCE, 2016. p. 23).   

O contínuo avanço do processo de industrialização, com crescente complexidade tecnológica 

que, segundo Santos (1985), influenciará na descentralização industrial e na modernização do campo, 
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originará a demanda de evolução da rede de Escolas Técnicas Federais, já no final dos anos 70, para 

a criação de um novo modelo institucional, surgindo então os Centros Federais de Educação 

Tecnológica do Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Somente, em 1994, a Escola Técnica Federal 

do Ceará é igualmente transformada, junto com as demais faltantes, em Centro Federal de Educação 

Tecnológica, mediante a publicação da Lei Federal n° 8.948, de 08 de dezembro de 1994.  

A partir de 2003, Sob o governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para Manfredi 

(2002), a educação profissional sai da exclusiva lógica do capital e ganha força no contexto das 

políticas públicas, passando a ser utilizada como instrumento fundamental em prol do alcance do 

compromisso assumido pelo país na agenda 21, “no contexto desse compromisso a educação 

profissional passa a ser referida como essencial na busca de um desenvolvimento social e sustentável 

do país” (SOUSA, 2011, p. 43). Diante disso, no dia 29 de dezembro de 2008 é criada , oficialmente 

pela Lei nº 11.892 do mesmo ano, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e 

instituídos os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, a partir da fusão dos CEFETs e 

das Escolas Agrotécnicas.  

Mais de cem anos de história marcam a evolução da educação profissional e tecnológica do 

país. Mas a partir de 2003 e especialmente após 2008, como demonstram as seguintes figuras - 

extraídas do site do MEC - a abrangência e o alcance da educação profissional se destacam no 

cenário nacional. 

 Figura 1 – Evolução da Expansão dos Institutos Federais 

Fonte: site do MEC, 2016. 
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Os pontos amarelos representam os campi já existentes até 2002 (140 campi e 119 municípios 

atendidos). Os verdes, os criados entre 2003 e 2010 (321 campi e 356 municípios atendidos). Os 

vermelhos, os implantados até 2016 (568 campi e 644 municípios atendidos). 

Os gráficos seguintes trazem, respectivamente, o histórico da expansão da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica no Brasil por unidade e por município, deixando claro o 

salto quantitativo a partir de 2003:  

 Figura 2 - Expansão da Rede Federal de Educação Profissional - em unidades. 

  Fonte: site do MEC, 2016 

Figura 3 - Quantidade de Municípios atendidos com a expansão da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica. 

 Fonte: site do MEC, 2016 
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Ao observar os dados expostos podemos concluir que está havendo uma intensa interiorização 

da rede, corroborando com o raciocínio desenvolvimentista da política pública em estudo. O Tribunal 

de Contas da União reforça a constatação ao afirma que : 

Cabe observar que 85%  das escolas/campi estarão fora das capitais estaduais, o que reforça 

a preocupação com a interiorização da rede. Outro dado reforça essa constatação: 176 
campi estão em municípios com menos de 50.000 habitantes e, destes, 45 estão em 
municípios com menos de 20.000 habitantes. (TCU, 2013, p.10). 

3 A EXPANSÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA NO CEARÁ. 

O IFCE tem feito parte deste processo, sendo ferramenta ao dispor do Estado e do país na 

busca de uma sociedade mais igualitária. O processo de interiorização e de contribuição para o 

desenvolvimento regional iniciou-se em 1995, quando, de acordo com IFCE (2016), foram inauguradas 

duas Unidades de Ensino Descentralizadas (UNED) localizadas nas cidades de Cedro e Juazeiro do 

Norte, distantes, respectivamente, 385 km e 570 km da sede de Fortaleza.  

Como se pode observar, até o ano de 1995 essa modalidade de educação ficava restrita à 

capital, apenas podendo desfrutar desta quem lá residisse, expandindo-se a partir do citado ano para o 

sul do Estado, mas ainda tinha um atendimento muito restrito do ponto de vista geográfico, vindo de 

fato a expandir-se a partir da criação oficial, no dia 29 de dezembro de 2008, pela Lei nº 11.892, do 

Instituto Federal do Ceará (IFCE), que congrega os extintos Centros Federais de Educação 

Tecnológica do Ceará (CEFET/CE) e as Escolas Agrotécnicas Federais dos municípios de Crato e de 

Iguatu.  

O Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia do Ceará é atualmente o segundo maior 

do país em quantidade de unidades, ficando atrás apenas do Instituto Federal de São Paulo, os dados 

do anuário do IFCE (2016) demonstram toda a ramificação da instituição: 24 (vinte e quatro) campi em 

funcionamento, 2 (dois) campi em implantação, 3 (três) em construção, 2 (dois) campi avançados, 1 

(um) Campus avançado em implantação, 22 (vinte e dois) polos de educação à distância, 1(um) hotel 

escola e 1(um) centro de inovação. O órgão administra 131 cursos técnicos, 84 cursos superiores, 11 

pós-graduações, 19 (dezenove) especializações e tem hoje 33 unidades distribuídas por todas as 

regiões do Estado,  totalizando 33.387 matrículas. As instalações dos campi no Estado se deram nos 

seguintes municípios: Acaraú, Aracati, Baturité, Boa Viagem, Crateús, Camocim, Canindé, Caucaia, 

Cedro, Crateús, Crato, Fortaleza, Guaramiranga, Iguatu, Itapipoca, Jaguaribe, Jaguaruana, Juazeiro do 

Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Morada Nova, Pecém, Paracuru, Quixadá, Sobral, Tabuleiro do 

Norte, Tauá, Tianguá, Ubajara e Umirim.  
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A escolha dos locais foi determinada a partir de critérios estabelecidos pelo MEC (2008),  

buscando atender a três dimensões: social, geográfica e de desenvolvimento. No que se refere a 

social, destaca-se a universalização de atendimento aos Territórios da Cidadania, programa do 

Governo Federal lançado em 2008, cujo objetivo é promover o desenvolvimento econômico e 

universalizar programas básicos de cidadania por meio de uma estratégia de desenvolvimento territorial 

sustentável; o atendimento aos municípios populosos e com baixa receita per capita, integrantes do 

G100, grupo das 100 cidades brasileiras com receita per capita inferior a R$ 1.000,00 e com mais de 

80 mil habitantes; e municípios com percentual elevado de extrema pobreza.  

Referente à dimensão geográfica, destaca-se o atendimento prioritário aos municípios com 

mais de 50 mil habitantes ou microrregiões não atendidas, universalização do atendimento às 

mesorregiões brasileiras, municípios em microrregiões não atendidas por escolas federais e 

interiorização da oferta pública do ensino tecnológico. Por fim, quanto à dimensão de desenvolvimento, 

elucida-se que os novos campi devem ser em municípios com arranjos produtivos locais identificados e 

que estejam envoltos de grandes investimentos. Assim, os critérios adotados pelo MEC (social, 

geográfico e de desenvolvimento) visam contribuir com a construção de um projeto de nação mais 

igualitária (SILVA, 2013). 

Ressalta-se a importância da identificação dos arranjos produtivos locais tanto para a 

Instalação de um determinado Campus, como para a escolha dos cursos a serem ofertados.  Os 

arranjos produtivos podem ser definidos como: 

[...] aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais, com foco em um 

conjunto específico de atividades econômicas, que podem apresentar vínculos e 
interdependência. Geralmente, envolvem a participação e a interação de empresas – que 
podem ser desde produtoras de bens e serviços finais até fornecedoras de insumos e 

equipamentos, prestadoras de consultoria e serviços, comercializadoras, clientes, entre 
outros – e suas variadas formas de representação e associação. Podem incluir diversas 
outras instituições públicas e privadas voltadas para formação e capacitação de recursos 
humanos, como escolas técnicas e universidade, pesquisa, desenvolvimento e engenharia; 

política, promoção e financiamento. Engloba o conceito de Pólo como um aglomerado de 
empresas de um setor (um ou mais elo da cadeia produtiva) em um determinado espaço 
geográfico. (SILVA, 2013 apud BORIN, 2006, p. 70-71) 

Logo a escolha dos municípios receptores não foi aleatória, seguiu uma lógica que buscou 

valorizar e incentivar os potenciais regionais, buscando um desenvolvimento homogênio a partir da 

soma das potencialidades locais. Segue uma imagem que demonstra a distribuição dos campi no 

Estado.      
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  Figura – 4: Distribuição dos Campi do IFCE. 

 Fonte: Anuário do IFCE, 2016. 

4 IFCE - CAMPUS DE CRATEÚS 

A cidade de Crateús foi escolhida para receber um Campus do IFCE por se enquadrar em 

alguns dos parâmetros acima mencionados, indicados pelo MEC (2008), está localizada na 

microrregião dos Sertões de Crateús, no Estado do Ceará e até 2008 não atendida por escolas 

federais. Essa microrregião abrange 09 municípios ocupando uma área de 12.831,035 km² com 

densidade demográfica de 18,7 hab./km².  

A região possui renda per capita muito baixa, segundo o Instituto de Pesquisa e Estratégia 

Econômica do Ceará IPECE (2015) a renda por pessoa na cidade de Crateús é de até R$ 70,00 

mensais o que caracteriza uma população muito pobre , embora tenha havido um crescimento devido, 

principalmente, aos programas governamentais de transferência de renda para os municípios, segundo 

dados do IBGE (2010).  

O município de Crateús possui população estimada, a partir de dados do IBGE (2014), de 

73.578 mil habitantes, destes 52 mil na zona urbana, superando os 50 mil exigidos pelo MEC (2008), 

distribuídos numa área de 2.985,411 km². Essa mesma instituição de pesquisa informa que o IDH 

(índice de desenvolvimento humano) de Crateús é de 0,644. O IPECE revela que 65% da população 

desse município está na faixa dos 15 aos 64 anos, sugerindo que há um significativo percentual da 
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população em idade adequada para capacitação e formação profissional de nível técnico e superior, ou 

seja, potenciais alunos do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), em particular 

do Campus Crateús. 

O Instituto, consoante informações do IFCE (2016), teve sua pedra fundamental lançada em 

2008 e sua conclusão parcial em 2010, na segunda fase do plano de expansão da rede de ensino 

profissional e tecnológico, promovido pelo governo federal. Tinha como estrutura inicial dois blocos , um 

administrativo e outro com 10 salas de aula climatizadas; auditório; biblioteca e ginásio coberto. 

O início das atividades letivas se deu em agosto de 2010. O primeiro dia de aula oficial ocorreu 

em 22 de setembro do mesmo ano, iniciando os cursos técnicos integrados  em Química e Edificações 

e licenciatura em Matemática. No ano de 2012, o ensino ganhou impulso com a criação do curso de 

bacharelado em Zootecnia cuja gênese fomentou, inclusive, a primeira grande atividade de extensão 

do IFCE no município: o projeto Nilo Peçanha, que teve como objetivo levar conhecimento em 

informática e gerenciamento de propriedade agrícola às comunidades rurais de Crateús, vemos nessas 

iniciativas o objetivo do programa de expansão sendo alcançado e:  

“[...] assim, a educação profissional e tecnológica sendo elevada ao estatuto de política 

pública e, como tal considerada direito e bem pública, condição de desenvolvimento 

humano, econômico e social, comprometida com a redução das desigualdades sociais e 

regionais”. (SOUSA, 2011, p.44). 

Seguindo sua evolução a Instituição amplia sua oferta de ensino técnico e superior em 2013, 

com a criação dos cursos técnicos em Agropecuária e licenciatura em Letras , como se pode notar, a 

implantação dos cursos guia-se pela identificação dos arranjos produtivos locais. O curso técnico em 

química procurou suprir a demanda da Unidade Industrial da Brasil Ecodiesel inaugurada em 2006, 

pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com capacidade de produção de: 118.800 m de 

biodiesel por ano. Infelizmente a usina foi desativada em 2009, de acordo com Eugênio (2009), por 

problemas diversos: ações por contaminação do Rio Poti, falta de matéria prima suficiente, em função 

da baixa produtividade do programa de agricultura familiar no Ceará, dentre outras.  

O curso de zootecnia busca abarcar a demanda proveniente da pecuária local, o  de edificações 

se propõe a dar suporte ao desenvolvimento crescente da cidade. As licenciaturas , autorizadas pelo 

Decreto 3.462 de 17 de maio de 2000, vêm suprir uma demanda local e regional. Em 2014, a estrutura 

física ganhou novas aquisições, com a inauguração do refeitório e de um parque aquático com 

dimensões semiolímpicas. Em 2015 ganhou o seu quarto curso superior: licenciatura em Física. Iniciou 

ainda o processo de consulta pública para criação de novos cursos, evidenciando um formato 
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democrático de implantação de ofertas voltadas para o desenvolvimento regional, que resultou em 

2016 na aprovação dos cursos de Licenciatura em Geografia; Bacharelado em Medicina Veterinária; 

Licenciatura em Música e técnico em Libras. 

   Tabela 1. Evolução da instalação dos cursos no IFCE de Crateús 

ANO CURSOS 

2010 Integrado em química; 

Edificações e Licenciatura em matemática 

2012 Bacharelado em zootecnia 

2013 Técnico em agropecuária e Licenciatura em Letras 

2015 Licenciatura em Física 

Aprovados para 

serem implantados  

Licenciaturas: Geografia e Música; Bacharelado: Medicina Veterinária. Técnico: 

Libras.   

 Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do IFCE (2016)  

Com o sucesso da Instituição a cidade ganha em desenvolvimento, pois as  alterações trazidas 

pelo Campus se mostram, como ressalta Freire (2011), no desenvolvimento regional, enquanto 

propagadoras da formação de recursos humanos e desenvolvimento de novas tecnologias . O 

desenvolvimento é notado, também, através da paisagem, pois como deixa claro, Carlos (1992. p. 2), 

“a sociedade e espaço não podem ser vistos desvinculadamente, pois a cada estágio do 

desenvolvimento da sociedade, corresponderá um estágio do desenvolvimento da produção espacial”.  

Torna-se clara essa evolução, no caso de Crateús, ao analisarmos a área urbana do Bairro 

onde foi construído o prédio do IFCE. Antes uma área quase deserta, inclusa nos limites do  Bairro 

Venancio afamado como um dos Bairros com maior índice de criminalidade e violência da cidade, hoje 

tomada por residências de médio e alto padrão e por construções constantes, resultantes da 

especulação imobiliária. As construções visam, sobre tudo, alcançar o público crescente de 

profissionais e estudantes que, pela distância do Bairro até o centro e pela dificuldade de transporte, 

optam por residirem nas proximidades do Campus. As imagens seguintes revelam essa evolução:  
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 Figura 5 – Imagem do Bairro Venancio em 2005 

 Fonte: Programa Google Earth, 2016. 

 Figura 6 – Imagem do Bairro Venancio em 2012 

 Fonte: Programa Google Earth, 2016. 
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 Figura 7 – Imagem do Bairro Venancio em 2016 

 Fonte: Programa Google Earth, 2016. 

5 METODOLOGIA 

Para a avaliação aqui intencionada, pretende-se ter como recorte a evolução da Rede Federal 

de Ensino, dando especial atenção ao Instituto Federal do Ceará (IFCE) e dentro deste ao Campus de 

Crateús. Quanto ao tipo de procedimento deste estudo, basea-se - até esta fase - em pesquisa 

bibliográfica e documental, uma vez que este é o ponto de partida de toda pesquisa (BOENTE, 2004). 

O levantamento bibliográfico e documental é resultante da análise de livros, artigos, periódicos e outras 

fontes de informação sobre o tema em questão para embasar a fundamentação te órica. Assim como 

também o estudo de caso, pois se pretende analisar as especificidades do caso apresentado nesta 

temática. Esta escolha se baseia na caracterização de Gil (2007, p. 54), acerca do estudo de caso:  

Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem definida 
como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa, ou uma unidade 
social. Visa conhecer em profundidade o como e o porquê de uma determinada situação que 

se supõe ser única em muitos aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais 
essencial e característico.  
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Portanto, apresenta-se também como uma pesquisa de natureza aplicada, do tipo exploratória, 

pois visa ter um conhecimento geral do tema proposto, explorando o assunto no contexto já delimitado, 

possibilitando uma maior aproximação com os fatos dessa realidade. Busca-se aliar e articular 

aspectos de caráter qualitativo aos dados de natureza quantitativa coletados, já que para esta pesquisa 

essas duas abordagens são complementares. Rico (2006) destaca a necessidade, quando se faz uma 

avaliação de programas sociais como este, de mesclar elementos de ordem qualitativa e quantitativa. 

Para a viabilidade do estudo, pretende-se montar um banco de dados que forneça informações 

diversas sobre a Rede Federal de Ensino e sua evolução , assim como um perfil do IFCE e 

especialmente do Campus de Crateús. Para a captura de informações sobre as mudanças advindas da 

chegada do Campus no Município de Crateús, pretende-se lançar mão de entrevistas semiestruturadas 

e aplicação de questionários junto à população e  aos alunos ativos e egressos. A demonstração da 

evolução da malha urbana fica a cargo do uso de imagens de satélites. Para o trabalho com os dados 

será usada a análise de conteúdo. O método científico balizador aplicado será o dialético.    

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todo o histórico da Educação no país nos revela a intenção, por parte de quase todos os 

governos, de uniformizarem o ensino no sentido de oferecer uma formação integrada que prepare o 

aluno para o mercado de trabalho e ao mesmo tempo lhe ofereça um ensino propedêutico de 

qualidade, que lhe der a oportunidade de ingressar na universidade, se assim desejar.  Tal intuito tem 

esbarrado na burocracia e na escassez de recursos, que terminam por aprisionar tal meta a letras de 

leis ou decretos, sem que haja uma implementação prática.  

Tal realidade começa a mudar a partir de 2003 e da busca por uma educação que supere o 

modelo dual de outrora e que consiga formar um cidadão mais preparado.  A expansão dos IF`s busca 

este fim e tem  mostrado a eficácia de tal formato, mudando a realidade de estudantes que têm saído 

da instituição mais prontos para os enfrentamentos do mercado de trabalho ou mesmo do mundo 

acadêmico.  

Outro viés importante a ser levado em consideração é o desenvolvimento regional que vem na 

esteira da implantação desses Campi. O impacto vai desde a formação de mão de obra qualificada, 

que servirá ao mercado local, até o crescimento urbano e a elevação na demanda sobre o setor de 

serviços, gerando movimentação de recursos e criação de renda para o Munic ípio. Crateús é um 

exemplo, registrando expressivo crescimento urbano do Bairro Venâncio, onde se instalou o Campus. 
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Tal política é a concretização de muitas tentativas que, por um privilégio contemporâneo, 

vemos dar certo, mas que – como em períodos anteriores – começa a ser ameaçada pelo momento 

econômico e político do país, podendo mais uma vez levar o ensino à desarticulação entre a 

preparação para o trabalho técnico e para o ingresso no ensino superior.  
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DINÂMICA COMERCIAL NA CIDADE DE PELOTAS, RS 
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RESUMO 
O trabalho analisa as alterações na localização das atividades comerciais ao longo do tempo na cidade de Pelotas, RS, 
Brasil. Parte do pressuposto de que a localização comercial apresenta uma dinâmica variável ao longo do tempo em função 
das alterações que ocorrem na própria realidade social. A configuração espacial da cidade vai sofrendo mudanças 
baseadas na sua dinâmica demográfica, social e econômica que alteram os interesses de localização dos negócios na 
cidade. O estudo mapeia, usando geotecnologia, os deslocamentos das localizações espaciais, utilizando como base de 
dados os Alvarás Comerciais emitidos pela Prefeitura Municipal da cidade estudada. 

Palavras-chave: Localização comercial; Dinâmica comercial; Centralidade. 

1. INTRODUÇÃO

O trabalho se propõe a fazer uma análise da dinâmica comercial da cidade de Pelotas, 

localizada no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Vislumbra-se a produção do espaço urbano com 

base nas formas de comércio. Esta lógica revela que a produção urbana está intrinsecamente 

orientada às práticas de consumo. Bernstein (2009, p.15) relata que o comércio impulsionou de 

maneira direta a prosperidade global, permitindo que as nações se concentrassem em produzir o que 

seus dons geográficos, climáticos e intelectuais melhor permitissem. Certamente nenhuma outra época 

presenciou tamanha intensidade e visibilidade destes temas atrelados ao contexto urbano quanto a 

atual. A cultura do consumo invadiu a vida cotidiana de maneira tão contundente que o homem já não é 

mais visto como cidadão social, e sim como consumidor. Baudrillard (2007) denomina a atual 

sociedade como a “Sociedade do Consumo”, idéia também já exposta por Lipovetsky (2007), e por 

Debord (1997). Em linhas gerais, esses autores retratam como a circulação de bens e a apropriação de 

simbologias constituem a linguagem da sociedade contemporânea. A satisfação das necessidades 

pessoais, a criação de estilos de vida baseado no gosto pelo novo constituem elementos que 
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caracterizam o atual momento da sociedade. A face desta sociedade é o hiperconsumo, representado 

pelo fim das resistências culturais locais frente aos limites globais. Fala-se aqui de flexibilidade, 

movimento, fluidez dentro do espaço urbano. A mobilidade possibilita aos indivíduos ampliar sua área 

de consumo. Novos espaços são criados constantemente e tendem cada vez mais a serem virtuais. A 

este respeito, Ascher (2010) aponta que o multipertencimento simultâneo de cada indivíduo a vários 

grupos, dá uma aparência caótica aos espaços produzidos tornando a cidade cada vez mais o 

resultado de conexões estabelecidas pelos diversos interesses da cada um. 

Este multipertencimento conectará os indivíduos a múltiplas formas de interações 

socioespaciais, (re)produzidas no espaço urbano a partir da intensidade da circulação e do consumo 

no espaço. A configuração espacial resultante desta nova realidade reflete as condições de produção e 

consumo sociais. Esta pluralidade urbana estará diretamente condicionada às dinâmicas comerciais e 

centros de consumo, espaços de intensa circulação e de grande apelo para o segmento de marketing, 

disputado corpo a corpo, metro a metro dentro da malha urbana. Lefebvre (1991, p.100), disserta 

acerca desta ação da publicidade como elemento atuante no sistema consumidor: 

 A publicidade não fornece apenas uma ideologia do consumo; uma representação do 'eu' 
consumidor, que se satisfaz como consumidor, que se realiza em ato e coincide com sua 
imagem (ou seu ideal). Ela se baseia também na existência imaginária das coisas, da qual 
ela é a instância. Ela implica a retórica, a poesia, sobrepostas ao ato de consumir, inerentes 
às representações. 

 Este processo se intensifica a cada dia com a origem de novas formas comerciais, que 

englobam desde os tradicionais centros de consumo, empreendimentos de grande superfície como os 

hipermercados e shoppings centers, chegando ao comércio digital. Esta ampla gama de serviços e 

opções oferecidas a satisfazer a massa de consumo constituirá um centro de convergência, não só 

destas formas comerciais e de serviços, mas também de investimentos, infraestrutura e planejamento. 

Lefebvre (1972, p. 206) afirma que não existe realidade urbana sem um centro, seja ele comercial, 

simbólico, de informações, de decisão ou com outro sentido. Logo, o centro pode ser considerado fruto 

do processo de crescimento das cidades. Quanto maior a circulação e diversificação destes espaços, 

maior será a estabilidade e potencialidade na atração de consumidores, e consequentemente, seu 

poder de aglomeração. No entender de Villaça (1998, p. 239): 

O centro surge então a partir da necessidade de afastamentos indesejados, mas 
obrigatórios. Ele, como todas as “localizações” da aglomeração surge em função de uma 
disputa: A disputa pelo controle (não necessariamente minimização) do tempo e energia 
gastos no deslocamento humano. 

Uma das mudanças mais importantes no processo de estruturação do espaço urbano é a 

redefinição do papel do centro, destacado aqui na forma de centralidades urbanas. Pintaudi (2009) 

destaca que o centro urbano, aquele que guarda a memória da cidade, histórico, é permanente. Já a 

centralidade é mutável no tempo e espaço. No momento que um centro perde sua atratividade, sua 
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capacidade de aglomerar pessoas e serviços perde também sua condição de centro em sentido lato, 

logo o centro não é centro, ele se torna centro. Assim, aquilo a que se chama ideologicamente de 

decadência do centro é tão somente sua tomada pelas classes populares, justamente a maioria da 

população. Nessas condições, sendo o centro realmente da maioria, ele é o centro da cidade. 

(VILLAÇA, 1998, p. 283). 

O reflexo deste declínio das áreas centrais nas cidades pode ser observado a partir da 

ascensão de áreas periféricas, funcionalmente equivalentes ao centro tradicional. A resposta espacial 

da dicotomia centro-periferia será percebida através da estrutura urbana polinucleada, na dinâmica 

contraditória de concentração e descentralização dos espaços urbanos e principalmente na disputa 

pela atração social, política e econômica nestes espaços. Salgueiro (1991) destaca que a partir desta 

realidade se constituirá por um lado à oposição do tipo centro/periferia nas concentrações comerciais, e 

de outro, a seleção hierárquica destes centros. Spósito (2001, pág. 89) caracteriza este processo com 

grande consistência teórica.  

É a natureza desta trama urbana distendida de densidades múltiplas – que combina 
concentração, com descentralização, localizações com fluxos, imóveis com acelerados, e 
diversos ritmos de mobilidade no interior dos espaços urbanos – que redefine o par centro-
periferia a partir da constatação de que há varias centralidades em definição e diferentes 

periferias em constituição. 

Neste sentido, entendemos que a melhor definição de centralidade urbana que podemos 

trazer a esta pesquisa é a exposta por Spósito (2013, pág. 73): 

A centralidade, para mim, não é um lugar ou uma área da cidade, mas, sim, a condição e 
expressão de central que uma área pode exercer e representar. Segundo essa perspectiva, 
então, a centralidade não é, propriamente, concreta; não pode ser vista numa imagem de 
satélite; é difícil de ser representada cartograficamente, por meio de delimitação de um setor 
da cidade; não aparece desenhada no cadastro municipal ou no plano diretor das cidades; 
não se pode percorrê-la ou mesmo vê-la, embora possa ser sentida, percebida, representada 
socialmente, componha nossa memória urbana e seja parte de nosso imaginário social sobre 

a via urbana. 

Esta concepção demonstra que a centralidade urbana é um conceito extremamente flexível e 

não envolve necessariamente uma localização central em termos geográficos, e sim acessibilidade e 

fluxos de bens, pessoas e informações. Neste contexto, como definir o que é periferia e o que é 

centro? A periferia está subordinada ao centro ou vice-versa? A resposta a estes questionamentos está 

no pensamento dialético da concentração e descentralização urbana. A leitura das dinâmicas e da 

fragmentação do espaço urbano revelará a constituição de fluxos e coexistências urbanas ao longo do 

tempo no espaço. Neste sentido, o principal desafio é entender as coexistências mais apropriadas para 

que se possa realizar a leitura destas dinâmicas espaciais, e sobretudo, entender como as práticas 

sociais redefinem a cidade. Deste modo, consideraremos o comércio como o principal vetor de análise 

deste estudo, mais especificamente as concentrações comerciais. Busca-se analisar as dinâmicas 
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locacionais pontuando os elementos e momentos históricos importantes à constituição do presente, e 

assim compreender as coexistências e dinâmicas comerciais contemporâneas na cidade de Pelotas. 

Entendemos assim que o estudo das concentrações comerciais compreende o desenvolvimento e 

conhecimento da realidade urbana, como destaca Castelo (2011, pág.3), 

através da presença de equipamentos terciários, avaliados tanto em termos de sua 
quantidade, como em termos de sua diversificação funcional, é possível medir o grau de 
centralidade de um determinado local – um lugar central, portanto – e estimar a área 
atendida por esse lugar central (...) e assim definir uma rede de lugares centrais com seus 
respectivos graus de centralidade e suas áreas de atendimento, configurando-se então uma 
hierarquia de centros de atividades terciárias distribuídos espacialmente. 

Desta forma, parte-se da hipótese de que o comércio na cidade de Pelotas já não se exerce 

apenas no centro tradicional. Observa-se uma diversificação espacial combinada a espaços de 

coexistências comerciais, paralelas ao surgimento de novas áreas de concentração e expansão 

comercial, capazes de subsidiar ou oferecer uma opção de autonomia ao consumidor. Esta hipótese 

norteou o desenvolvimento da pesquisa. 

Além do mais, a observação empírica da realidade mostra que a cidade não possui mais a 

estrutura típica de uma cidade do tipo centro-periferia. Esse modelo há muito foi ultrapassado pelos 

diversos tipos de fragmentações que foram impostas ao espaço decorrentes do aprofundamento da 

diferenciação social. Do mesmo modo o aprofundamento da individualização vem contribuindo mais e 

mais para a produção de espaços autônomos no interior da própria cidade, produzindo verdadeiras 

ilhas dentro do espaço urbano, que exigem uma lógica locacional diferente da tradicional. Tudo isso, 

ajuda a produzir uma cidade que se multiplica dentro de si mesma, criando novas centralidades, novos 

espaços de consumo, que justificam os deslocamentos comerciais no interior da cidade, seguindo 

tendências de localização ou se antecipando às lógicas previstas, em um jogo cuja estratégia precisa 

ser analisada para que se possa compreender os movimentos verificados. 

2. REFERENCIAL METODOLÓGICO

O referencial metodológico adotado na pesquisa utiliza o estudo de Carreras et. al. (1990), no 

qual o autor propõe analisar a evolução do comércio urbano a partir de diagnósticos da realidade 

socioeconômica e urbana atuais, baseado em quatro princípios: i) o desenvolvimento do conceito de 

comércio e consumo dentro dos estudos da geografia urbana; ii) a qualificação do estudo; iii) a 

utilização da variável tempo e iv) a análise das concentrações comerciais. Desta maneira, adotamos os 

seguintes procedimentos no decorrer do estudo: Primeiramente desenvolvemos os conceitos de 

comércio e consumo pertinentes à pesquisa, tendo por base a fundamentação até aqui exposta. 

Posteriormente, tendo em vista a qualificação do estudo, utilizamos ferramentas de geotecnologias 
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para espacialização dos dados referentes ao comércio varejista e atacadista da cidade de Pelotas, 

transformando-os em perspectivas espaciais da realidade urbana. Adiante, na utilização da variável 

tempo no estudo, vislumbrou-se o processo de expansão dos setores comerciais atacadistas e 

varejistas no tempo e no espaço tendo em vista retornar ao momento em que estes comércios se 

instituíram, remontando sua trajetória ao tempo presente. Por fim, procede-se a análise das 

concentrações de estabelecimentos comerciais varejistas e atacadistas, tendo em vista a leitura das 

temporalidades e dinâmicas comerciais no município de Pelotas. 

Ainda, no que tange aos procedimentos metodológicos e específicos do estudo, o primeiro 

passo adotado foi à constituição de um banco de dados capaz de fornecer informações consistentes 

sobre a realidade do aparato comercial da cidade Pelotas. Neste sentido, buscamos subsídio na 

prefeitura local. O banco de dados principal foi organizado com base nos Alvarás Comerciais1, tendo 

como conteúdo as atividades comerciais dos setores atacadista e varejista. Estes dados originalmente 

eram compostos de número de inscrição, nome do contribuinte, endereço e data de inscrição no órgão 

competente, neste caso, a Secretaria de Urbanismo de Pelotas. A periodicidade dos dados refere-se 

ao período entres os anos de 1960 a 2014. Para o desenvolvimento da classificação, buscamos 

inspiração e aporte teórico metodológico na classificação proposta por Salgueiro (1996, pág. 13), onde 

a partir de seu estudo subdividimos e classificamos tipologicamente as atividades varejista e atacadista 

em nove grupos: Produtos Alimentares; Artigos Pessoais; Equipamentos para o Lar; Higiene; Saúde e 

Beleza; Lazer e Cultura; Construção; Serviços e aparatos Profissionais; Transportes; Comércio não 

Especificado. 

Prosseguindo, a etapa seguinte consistiu em geocodificar o banco de dados. O processo de 

geocodificar consiste em vincular um endereço a um local geográfico. Desta forma, foi necessário 

atribuir a cada endereço do cadastro de alvarás uma coordenada X/Y, latitude e longitude. Este 

processo foi feito a partir da plataforma on-line do programa ArcGis, versão 10.2, tendo aporte do 

aplicativo Esri Maps for Office, o qual integra a plataforma Google Maps ao programa Office Excel. 

Transcritos os procedimentos operacionais e metodológicos do estudo, a próxima etapa evidenciará 

uma breve caracterização da área de estudos, análise de dados e posterior produção de mapas 

temáticos. 

3. A DINÂMICA COMERCIAL EM PELOTAS

1 Documento legal que habilita a pessoa singular ou coletiva com capacidade financeira e civil ao exercício da 
atividade comercial e de prestação de serviços mercantis. 
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Pelotas é o terceiro maior município do estado do Rio Grande do Sul. Em termos de extensão 

territorial, possui uma área de 1.609 km². Localiza-se na encosta sudeste do estado do Rio Grande Sul, 

Brasil, às margens do arroio Pelotas e do canal São Gonçalo. Situa-se à 31º 46’ 19” S de latitude e 52º 

20' 33'' W, de longitude. Em termos territoriais, divide-se em nove distritos: Z3, Monte Bonito, Cascata, 

Cerrito, Quilombo, Rincão da Cruz, Triunfo, Santa Silvana e Distrito Sede, correspondente a área 

urbana do município. A área urbana é dividida em sete regiões administrativas: Barragem, Areal, São 

Gonçalo, Fragata, Centro, Três Vendas, Laranjal. 

Figura 1 – Localização de Pelotas no Brasil e no Rio Grande do Sul.  
Fonte: Elaborado por Alan Oliveira de Oliveira, com base no Mapa Urbano Básico, III Plano Diretor de Pelotas (2008). 

O ambiente de estudo desta pesquisa compreende o distrito sede, que corresponde à cidade 

de Pelotas. Para fins analíticos, subdividimos o período de análise de 1960 a 2014 em décadas, a fim 

de reconstruirmos a evolução destes estabelecimentos no tempo e espaço, compreendendo assim, sua 

evolução e resiliência na malha urbana da cidade.  

Historicamente o comércio tem sido o principal vetor de desenvolvimento do espaço urbano 

na cidade de Pelotas. De acordo com os dados utilizados, existem 28.901 alvarás comerciais 

cadastrados na área de estudo. Destes, 1.285 estabelecimentos correspondem ao comércio 

atacadista, e 27.616 estabelecimentos ao comércio varejista. Este cenário demonstra que os 

equipamentos comerciais predominantes na cidade são do gênero alimentício em ambos os setores 

(varejista e atacadista). No que tange a diversidade tipológica, destaca-se o setor de construção no 

comércio atacadista e de lazer e cultura no varejista. Nos níveis posteriores, ambas as atividades 
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apresentam os setores de artigos pessoais e de prestação de serviços como os mais numerosos e 

diversificados.  

Figura 2 – Comércio na Cidade de Pelotas, RS. 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2014). 

A análise destes dados permitiu acompanhar o surgimento da localização dos 

estabelecimentos comerciais na cidade e seguir seus movimentos no espaço ao longo do tempo. O 

primeiro ponto a ser destacado, durante a década de 1960, é o fato de que o comércio varejista era 

exercido preponderantemente no centro tradicional. Destaque para as ruas General Osório e a Av. 

Bento Gonçalves. Com o avançar do tempo, na década de 1970, observa-se a consolidação e a 

expansão da área central, delimitada ao norte pela Av. Bento Gonçalves, estendendo-se em direção 

sul. Destaca-se também o deslocamento de atividades comerciais para o oeste do centro (Rua Marcilio 

Dias), e no bairro Fragata (Avenida Duque de Caxias), assim como o surgimento de núcleos de 

aglomerações comerciais de pequena escala em outras áreas menores. 

Já durante a década de 1980, se evidencia a expansão da área central além da Av. Bento 

Gonçalves, direção noroeste, e desdobramentos da área central ao sul, em direção ao bairro Porto. 

Constata-se ainda um forte deslocamento de atividades na Rua Marcilio Dias, multiplicando-se ao 

longo da Avenida Fernando Osório, e no bairro Fragata (Avenida Duque de Caxias) e também em 

direção ao bairro Areal. Por fim, durante a década de 1990, ressalta-se a expansão da área central na 

direção norte do centro, e os desdobramentos ao sul (Porto). Paralelamente, nota-se o deslocamento 

de atividades nos bairros Fragata e Porto assim como o reforço do deslocamento nos bairros Três 
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Vendas e Areal. Tais constatações podem ser observadas pelas projeções cartográficas dos dados 

analisados.  

Figura 3 – Atividades Comerciais Varejistas na Cidade de Pelotas, RS entre os anos de 1960 - 1999. 

 Fonte: Elaborado pelos autores (2014). 

Figura 4 – Vetores de Deslocamento Varejista na Cidade de Pelotas, RS entre os anos de 1960 - 1999. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2014). 
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Prosseguindo, na década de 2000, o principal fator a ser destacado é a estagnação no 

processo de expansão da área central, fato observado pela primeira vez desde a década de 1960. 

Ressalta-se, ainda, o reforço do desdobramento da área central na Rua Marcílio Dias, Avenida 

Fernando Osório e ao longo da Avenida Adolfo Fetter, em direção ao Laranjal, assim como também ao 

sul, na área do Porto. Por fim, entre os anos de 2010 e 2014, ratifica-se a estagnação do vetor de 

crescimento da área central e se constata a consolidação dos desdobramentos nos bairros Três 

Vendas, Fragata, Areal e Laranjal, os quais evoluíram progressivamente acompanhando o movimento 

de expansão urbano na cidade. 

Figura 5 – Vetores de Deslocamento Varejista na Cidade de Pelotas, RS entre os anos de 2000 - 2014. 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2014). 

Dentre os fatos expostos até então, a relação do centro com o espaço urbano merece 

destaque. Na cidade de Pelotas se observa que o centro tradicional progrediu ao longo dos anos de 

1960 a 1999, tendo como base o núcleo central (1960), evoluindo espacialmente ao longo do tempo 

em três ciclos distintos. Na Fig. 6, podemos observar estes três ciclos (1970,1980,1990). A partir desta 

análise podemos entender que a expansão e declínio da área central na cidade pode ser observada a 

partir da ascensão de áreas periféricas, funcionalmente equivalentes ao centro tradicional, 

demonstrando a dinâmica dos sistemas comerciais no ambiente urbano. A resposta espacial da 

dicotomia centro-periferia será percebida através da estrutura urbana polinucleada, na dinâmica 
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contraditória de concentração e descentralização dos espaços urbanos e, principalmente, na disputa 

pela atração social, política e econômica nestes espaços. 

Figura 6 – Expansão da Área Central na Cidade de Pelotas, RS entre os anos de 1960 - 2014. 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2014). 

Com relação ao comércio atacadista, sua configuração se apresenta numericamente muito 

inferior ao comércio varejista. Entretanto, seu poder de atração e estruturação são fatores importantes 

ao processo de (re)produção do espaço. No que diz respeito a suas aglomerações, verifica-se a 

soberania do centro em todas as tipologias, exceto no comércio atacadista de veículos e transportes, o 

qual apresenta forte tendência de deslocamento ao vetor norte, constituindo um desdobramento 

especializado da área central nesta região. 

Finalizando, podemos dizer que na cidade de Pelotas o comércio ainda se exerce enquanto 

centro de consumo baseada em seu centro tradicional. Também podemos afirmar que o crescimento 

da cidade impulsionou o surgimento de novas áreas carregadas de centralidade no espaço urbano da 

cidade de Pelotas. É possível reconhecer concentrações comerciais significativas em áreas periféricas 

da cidade como os bairros Fragata, Três Vendas e Laranjal. Do ponto de vista tipológico, os bairros 

Três Vendas e Fragata apresentam um desdobramento especializado no ramo de transportes (revenda 

de automóveis e autopeças). 

No bairro Três Vendas se observa também maior concentração de estabelecimentos do ramo 

alimentício, em especial do setor atacadista. Enquanto que o bairro Fragata concentra um número 

considerável de lojas no ramo de artigos para uso pessoal. O bairro Laranjal, apesar de não apresentar 
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uma significativa concentração comercial, é detentor de um poder de centralidade atrelado ao seu 

apelo turístico, haja vista sua localização à orla da Lagoa dos Patos. Já os bairros São Gonçalo e 

Areal, apresentam um nível de concentração semelhante e relativamente baixo, em comparação às 

outras áreas do espaço urbano da cidade. Esse fato se deve principalmente ao fato das atividades 

comerciais se encontrarem de forma extremamente dispersa em ambos os bairros. Ainda é possível 

prever alterações neste quadro em função da instalação de um Shopping Center, em 2013, nesta área. 

A forma comercial Shopping Center exerce um poder de estruturação muito grande no espaço urbano 

não só por sua simbologia, mas também por possuir o poder de atrair ao seu redor outras formas e 

tipologias de comércio e serviços. Esta realidade demonstra a complexidade e heterogeneidade do 

mosaico urbano da cidade, que apesar de ainda ter no seu centro tradicional sua principal dinâmica 

comercial, evolui e se (re)produz em múltiplas formas e espaços.  

. . 

Figura 7 – Concentrações Comerciais na Cidade de Pelotas. 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2014). 

 A análise levada a cabo permitiu acompanhar o surgimento da localização dos 

estabelecimentos comerciais na cidade e seguir seus movimentos no espaço ao longo do tempo. 

Assim, se pode chegar a um modelo dinâmico de estruturação do espaço urbano que mostra 

claramente as tendências seguidas pela estrutura da cidade. De um modelo monocêntrico inicial a 

cidade se expande em seu crescimento vegetativo levando consigo as localizações do comércio 

atacadista e varejista. A distribuição dos estabelecimentos na área urbana não ocorreu aleatoriamente, 
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muito antes pelo contrário. Sabe-se que a escolha da localização foi fortemente orientada pelas lógicas 

próprias do modo de produção em geral e pelas relações sociais de produção, em particular. Os eixos 

principais de crescimento urbano mostram como a escolha da localização guarda extrema relação com 

os locais preferidos de moradia da sociedade. A infraestrutura existente, ou potencialmente existente, é 

outro elemento importante na definição de escolha do local dos empreendimentos, mostrando que 

áreas esgotadas são descartadas em contrapartida com outras melhor qualificadas. A concentração 

demográfica, evidente em algumas áreas da cidade, também exerceu forte influência locacional. 

Todos esses pontos precisam ser melhor estudados a fim de que a relação entre ele e a 

escolha locacional sejam demonstradas. De qualquer forma, o modelo resultante permite conclusões 

nesse sentido. Sobretudo, se tornou possível demonstrar os principais vetores de deslocamento das 

localizações comerciais, as novas centralidades formadas e o comportamento do centro ao longo do 

tempo. 

Figura 8 – Temporalidades e Coexistências no Comércio de Pelotas. 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2014). 

Apenas isso, já permite o uso do referencial adotado para melhor planejar o crescimento 

urbano e orientar o desenvolvimento comercial da cidade. Demonstra-se, assim, a importância do 

Urbanismo Comercial para análise da forma, da estrutura e da função urbana. 

4. CONCLUSÃO
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A análise da dinâmica comercial da cidade de Pelotas revelou que a centralidade urbana está 

diretamente relacionada às temporalidades comerciais da cidade. O comércio na cidade se caracteriza 

por apresentar uma grande complexidade e fragmentação, entretanto esta realidade nem sempre 

representou a tônica comercial da cidade. Podem ser constatadas características contemporâneas e 

marcas de uma história construída com base em outros princípios. A identificação desses marcos, 

decompondo a contemporaneidade, foi o propósito deste estudo. 

O comércio sempre foi e sempre será um espaço capaz de concentrar a dinâmica social em 

suas diferentes perspectivas econômicas e culturais vivenciadas em uma determinada época e lugar. 

Com base neste conjunto de constatações, entendemos que as expressões da centralidade urbana na 

cidade de Pelotas foram constituídas ao longo do tempo através de suas temporalidades e 

coexistências, agregando momentos históricos e espaços contemporâneos, os quais atuam 

constantemente na manutenção e constituição de fluxos de bens, pessoas e informações. 

A localização das atividades comerciais representa muito bem a dinâmica das próprias 

relações sociais de produção no espaço urbano, de modo geral. Trata-se de uma realidade 

extremamente dinâmica, sobretudo sob a lógica do modo de produção capitalista. O princípio da 

concentração que produz o centro, em função da economia de escala, logo é rompido pelos inúmeros 

contratempos gerados pela concentração excessiva em um determinado local: tráfego intenso de 

automóveis, circulação exagerada de pessoas, heterogeneidade dos consumidores, obsolescência da 

infraestrutura. Tais fatos provocam os deslocamentos das atividades que, via de regra, seguem os 

deslocamentos das classes de mais alta renda. Em um dado momento, a concentração gera uma 

“deseconomia de escala” e provoca mudanças. As novas tecnologias, dispostas a cada nova fase de 

desenvolvimento tecnológico, também são responsáveis pela migração em busca de áreas melhor 

adaptadas. O centro, em um dado momento, deixa de ter capacidade para atender a todas as 

demandas exigidas pelos novos padrões de oferta e consumo. É preciso buscar novas áreas ondes 

estas tecnologias estejam disponíveis ou possam ser instaladas. 

Toda esta lógica motiva a dinâmica comercial. O caso de Pelotas retrata muito bem esta 

ocorrência. A cidade tradicional concentrou suas classes de altos rendimentos no entorno da praça 

central, acompanhada pelo melhor comércio da cidade. Com o passar do tempo esta área passou a 

concentrar os elementos que levaram à popularização do centro, não sua decadência em termos de 

vitalidade e concentração de estabelecimentos, mas o desinteresse dos mais ricos em face do 

aumento da procura, da heterogeneidade, do próprio movimento. Mudam-se os ricos do centro para 

outras áreas e o comércio os persegue. Este é um movimento que justifica a expansão do centro de 

Pelotas em direção ao norte da Avenida Bento Gonçalves. 
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Por outro lado, o próprio crescimento demográfico da cidade faz com que o centro não 

comporte o número de atividades suficientes para atender a toda a população. Isso provoca a 

localização de estabelecimentos fora da área central. A concentração no interior do bairro Fragata pode 

ser explicada por esta lógica, gerando um centro próprio ainda que incompleto. Por outro lado, a 

concentração atacadista ao longo da Avenida Fernando Osório no bairro Três Vendas pode ser 

explicada pela ligação com a região norte do estado, o caminho para a capital Porto Alegre. Área 

propícia para a concentração do comércio atacadista, que demanda por terrenos maiores e mais 

baratos dos que os encontrados na área central e facilidade para o escoamento dos produtos. 

Enfim, a dinâmica locacional, que define o centro e as centralidades na cidade, é diretamente 

relativa às relações sociais de produção ao longo do tempo e do espaço. O estudo de caso revelou 

esta dinâmica e serviu para explicar os movimentos que ocorrem e possivelmente os que ocorrerão no 

espaço ao longo do tempo em busca de localizações mais adequadas para cada tipologia comercial. 

Entender esta dinâmica é fundamental para pensar o futuro da organização do espaço urbano.  
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COMÉRCIO E CONSUMO DE AGROTÓXICOS NO 

MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE 
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Camila Dutra dos Santos2 

RESUMO 
Nas cidades que são influenciadas pelo agronegócio, há condições favoráveis para a materialização da reprodução do 
capital agrícola. Os avanços do período técnico-científico-informacional, permitiu, então, o desenvolvimento de produtos, 

onde, é cada vez mais necessário para se produzir em grande escala, seguido de padrões de uma modernização agrícola, 
excludente e conservadora. A difusão do agronegócio na região do Baixo Jaguaribe, no estado do Ceará, tem seguido 
proporções em que é necessário entender as dinâmicas de comercialização e consumo de insumos agrícolas, 

principalmente de agrotóxicos. Limoeiro do Norte, uma das cidades do Baixo Jaguaribe, está cada vez mais inserida numa 
economia urbana atrelada ao agronegócio, a partir de um desenvolvimento trazido por essa agricultura capitalista, onde sua 
principal função se associa às demandas produtivas dos setores agregados à modernização da agricultura. Portanto, a 

cidade de Limoeiro do Norte se insere no comércio de insumos agrícolas, principalmente de agrotóxicos, onde há uma 
variedade de pontos de vendas e comercialização desses produtos. Temos, portanto, o objetivo de entender como funciona 
a comercialização e o consumo dos agrotóxicos no município de Limoeiro do Norte, voltada a atender, principalmente, as 
demandas das empresas agrícolas do Baixo Jaguaribe. 

Palavras-chave: Agronegócio; Agrotóxicos; Comercialização; Consumo; Economia Urbana. 

1. INTRODUÇÃO

A região do Baixo Jaguaribe é uma das microrregiões do estado do Ceará, pertencente à 

mesorregião do Jaguaribe. Possui um total de dez municípios, dentre eles: Limoeiro do Norte, Quixeré, 

Palhano, Alto Santo, Ibicuitinga, Morada Nova, Russas, São João do Jaguaribe, Tabuleiro do Norte e 

Jaguaruana. Essa região vem recebendo investimentos públicos e privados, devido às potencialidades 

naturais que apresenta e por estar interligada aos principais centros consumidores nordestinos 

(CHAVES; ARAÚJO, 2009), principalmente através de infraestruturas, como rodovias estaduais e 

federais. O desenvolvimento dessa região também está favorecido pela facilidad e de escoamento de 

produtos, tendo o CIPP – Complexo Industrial e Portuário do Pecém e o próprio Porto do Mucuripe, 

565



localizados na Região Metropolitana de Fortaleza, em São Gonçalo do Amarante. Além disso, a região 

também possui serviços associados a comércios de vários setores, dentre eles, o comércio de 

insumos, todos voltados para as demandas produtivas do agronegócio.  

A cidade de Limoeiro do Norte é um município brasileiro, situado na Região Nordeste, 

no estado do Ceará, localizado na Mesorregião do Jaguaribe, na Microrregião do Baixo Jaguaribe, 

no Vale do Jaguaribe (IBGE, 2007). Está inserida enquanto uma cidade em que a difusão do 

agronegócio se dá de forma abrangente, no espaço agrário da região. A aceleração da urbanização e o 

crescimento numérico e territorial das cidades estão entre os mais contundentes impactos do processo 

de globalização econômica (ELIAS; PEQUENO, 2007). Nesse sentido, conforme Santos (2014), o 

período técnico-científico-informacional promoveu um intenso processo de revolução tecnológica, além 

de promover um intenso processo de urbanização, trazendo transformações no âmbito do espaço 

geográfico.  

A expansão dos sistemas de objetos (Santos, 1994), principalmente associados aos 

transportes, às comunicações, à eletrificação, ao saneamento equipou o território nacional para a 

modernização agrícola e industrial, assim como para a intensificação das trocas comerciais (ELIAS; 

PEQUENO, 2007), possibilitando, assim, a interconexão de áreas distantes ou até mesmo próximas, 

mas que antes não existia relação. Nesse sentido, a expansão desses sistemas de objetos trouxe 

como resultado uma maior difusão espacial entre a comercialização de produtos e do consumo. 

Limoeiro do Norte torna-se uma cidade onde há fortes atrativos comerciais, principalmente pelo 

aumento do setor produtivo associado ao agronegócio e pela instalação de grandes empresas 

nacionais e multinacionais. 

Segundo Elias (2008), nas áreas onde se expande o agronegócio globalizado no Brasil, o 

meio natural e o meio técnico são rapidamente substituídos pelo meio técnico-científico-informacional, 

significando, portanto que os espaços agrícolas também se mecanizam e passam a compor parte das 

redes agroindustriais e onde a atividade agrícola se baseia na constante utilização de capital, 

tecnologia e informação e insumos necessários à produção. Portanto, “a reestruturação produtiva da 

agricultura sob o modelo do agronegócio tem propiciado em Limoeiro do Norte um maior dinamismo da 

urbanização regional e a configuração de uma rede urbana voltada para atender às demandas da 

atividade agrícola” (CHAVES, 2016).   

Portanto, o objetivo deste trabalho, é de entender como se configura a dinâmica de 

comercialização e consumo de agrotóxicos em Limoeiro do Norte, principalmente pela demanda de 

grandes empresas do ramo da fruticultura irrigada, localizadas na região do Baixo Jaguaribe, no 

sentido de contribuir para as análises das transformações provocadas pelo agronegócio, no espaço 

agrário do Baixo Jaguaribe. 
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Para a realização da discussão, fez-se necessário a construção de um embasamento teórico 

relacionado ao tema “Comércio e Consumo de Agrotóxicos”. Para tanto, um levantamento 

bibliográfico iniciou o processo metodológico da pesquisa. Além disso, fez -se necessário a construção 

de um banco de dados quantitativos e qualitativos que ajudou a entender melhor a questão da 

comercialização e do consumo de agrotóxicos em Limoeiro do Norte -CE.  

Tendo em vista a importância de se observar este objeto de estudo com mais proximidade, 

fizemos trabalhos em campo, para termos uma melhor compreensão do que perpassa em Limoeiro do 

Norte, buscando entender com maior veracidade os elementos da economia urbana, tendo um 

conhecimento prévio acerca do agronegócio e da questão do comércio e consumo dos agrotóxicos. 

O uso de materiais audiovisuais (vídeo, áudio e principalmente fotografia) também esteve 

presente na investigação, o que possibilitou o registro geral do que foi coletado em campo.  

Utilizamos também aplicação de questionários nas lojas de insumos agrícolas durante as 

pesquisas em Limoeiro do Norte-CE, o que nos possibilitou um direcionamento das perguntas que 

ajudaram no desenvolvimento da pesquisa. 

2. AGRONEGÓCIO E COMERCIALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS EM LIMOEIRO

DO NORTE – CE.

Conforme o REGICs/IBGE – Regiões de Influência das Cidades, de 2007, Limoeiro do Norte 

urbanizou-se ao longo do tempo até se tornar uma cidade-polo na rede urbana da microrregião do 

Baixo Jaguaribe. Com sua economia - mais concentrada no setor de serviços – aquecida pelo avanço 

do agronegócio, o modelo moderno de agricultura irrigada é responsável pela entrada de mais de R$ 1 

milhão por mês absorvido na economia local, em que trabalham várias multinacionais, estas que 

produzem mais R$ 60 milhões de reais por ano nas exportações  (IBGE, 2007). Além do setor de 

serviços, que mais concentra a população economicamente ativa de Limoeiro do Norte, o setor primário 

deste município é bastante desenvolvido. A fertilidade do solo da Chapada do Apodi e a fácil captação 

de água para irrigação são importantes atrativos para o desenvolvimento do agronegócio no município, 

que já é um dos maiores exportadores brasileiros de melão, banana e abacaxi.   

O consumo de bens e serviços voltados à agricultura moderna ampliou o fenômeno da 

urbanização em Limoeiro do norte. Segundo dados do IBGE (2016), houveram aumentos da taxa de 

urbanização, da população local e da economia, como podemos observar nas figuras  1 e 2: 
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Figura 1 - Crescimento da taxa da População Residente e Número de Domicílios em Limoeiro do  Norte. 

Fonte: IBGE Cidades (2016). 

Figura 2 -  PIB per capita (R$) de Limoeiro do Norte. 

Fonte: IBGE Cidades (2016). 

Podemos associar esses crescimentos, tanto na economia, como na taxa populacional, com 

a urbanização trazida pelo agronegócio na região. Nesse momento de crescimento urbano, ocorre uma 

crescente concentração das atividades econômicas, nos diversos setores da economia, principalmente 

na economia terciária. O número de venda de agrotóxicos aumentam de acordo com a demanda das 
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empresas do ramo da fruticultura irrigada, que traz em seu cerne toda uma gama de necessidades no 

seu consumo produtivo. As novas relações campo-cidade impostas pelo agronegócio representam um 

papel fundamental para o crescimento das cidades e consequentemente da expansão do comércio e 

dos serviços associadas à demanda de cada setor. Segundo Elias (2007):  

 Essas relações fortalecem o crescimento das cidades médias e locais, fortalecendo-as, 

seja em termos demográficos ou econômicos, cujos elementos estruturantes podem ser 
encontrados na expansão das novas relações de trabalho agropecuário, promovendo o 
êxodo rural e a migração descendente de profissionais especializados no agronegócio; 
na difusão do consumo produtivo agrícola, dinamizando o terciário, e consequentemente, 

a economia urbana, mostrando que é na cidade que se realiza a regulação, a gestão, a 
normatização das transformações no campo moderno.  

Por intermédio dos circuitos espaciais de produção e dos círculos de cooperação (Santos, 

2008), as empresas de insumos agrícolas se incorporam nas cidades brasileiras, principalmente em 

pontos estratégicos à fabricação e distribuição de insumos e serviços agrícolas. Essas cidades 

inserem-se numa nova divisão internacional do trabalho a fim de atender às diferentes demandas da 

agricultura globalizada, articulando-se àquelas que estão no topo de uma hierarquia urbana, sedes das 

corporações de insumos e das agroindustriais (CHAVES, 2016, p. 157). Portanto, para se entender a 

questão do consumo produtivo, precisamos compreender o que são esses circuitos espaciais da 

produção e precisamos também considerar o espaço geográfico e o meio em que esses circuitos estão 

inseridos. Nesse sentido, fala-se em circuito espacial de produção, onde a ordem estabelecida vai 

impor seu ritmo e assegurar a espacialização da produção. Tal processo é inerente a 

empresa/indústria, que está sempre dentro do mercado e articulados com a economia. 

Trazendo para os pressupostos teóricos da Geografia, Milton Santos (2008), define os circuitos 

espaciais da produção como “as diversas etapas pelas quais passaria um produto, desde o começo do 

processo de produção até chegar ao consumo final”. Então, para se entender o percurso de tal produto, 

precisamos considerar também os reflexos e os impactos causados pelo mesmo. Para Castillo e 

Frederico (2010, p. 462): 

Com a crescente especialização produtiva dos lugares, possibilitada pela combinação 
entre o desenvolvimento dos sistemas de transportes e comunicações e a política de 
Estados e empresas, aumentam os fluxos materiais e informacionais, distanciando cada 

vez mais os locais de produção dos locais de consumo, tornando mais complexas a 
distribuição espacial das atividades econômicas e a articulação entre as diferentes 
etapas, em diferentes lugares, da produção. Dessa forma, os conceitos de circuito 
espacial da produção e círculos de cooperação no espaço tornam-se imprescindíveis 

para a melhor compreensão dessa articulação e suas implicações socioespaciais. 
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A agricultura passou por diversas metamorfoses para atender, sobretudo, ao agronegócio 

globalizado. Inserido neste novo modelo agrícola, o  consumo produtivo se articula a inúmeras 

estratégias para a sua reprodução, adaptando as cidades próximas às suas principais demandas 

(CHAVES, 2016). Assim, cada vez mais a cidade transforma-se no lócus de regulação da produção 

agrícola moderna, “[...] se ja pelo fato de seus produtos serem cada vez mais entregues aos mercados 

urbanos para serem processados e consumidos, seja porque a agricultura moderna tem o poder de 

impor especializações produtivas” (ELIAS apud CHAVES, 2016), seja porque a cidade é també m o 

lugar onde se encontram os mais variados insumos necessários à produção propriamente dita 

(CHAVES, 2016). 

 Na Região do Baixo Jaguaribe, Limoeiro do Norte é o município em que mais podemos 

encontrar pontos de venda de insumos agrícolas, dentre eles, os  agrotóxicos, por oferecer uma maior 

diversidade de lojas físicas do que os municípios da região. Por isso, que podemos entender Limoeiro 

do Norte como uma cidade que possui uma dinâmica urbano -regional que se associa a uma demanda 

produtiva bastante intensa, principalmente porque há uma procura por esses produtos, principalmente 

com a chegada de grandes empresas do ramo da fruticultura irrigada. Essa entrada de empresas 

decorre da instalação do Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi em 1987 (DNOCS, 2009), com políticas 

voltadas à produção da fruticultura irrigada realizada pelas agroindústrias, que associava a irrigação 

pública em projetos de assentamento e de elevação da produção de alimentos .  

Esse processo promoveu intenso reordenamento territorial, alterando o modo de vida e as 

relações de produção e de trabalho naquele espaço. As empresas multinacionais do agronegócio 

descobriram as fartas, férteis e baratas terras da Chapada do Apodi e do Tabuleiro de Russas, no 

baixo vale do rio Jaguaribe, no Ceará, e que são amplamente favoráveis para a mecanização agrícola.  

Terras já irrigadas pelo perímetro construído pelo Departamento Nacional de Obras Contra a Seca 

(Dnocs), nos anos 1990, e ainda localizadas sob o enorme Aquífero Jandaíra que possui um grande 

potencial hídrico e que atualmente vem sofrendo por falta de água, porque as grandes empresas da 

região usufruem do Aquífero para a irrigação de suas culturas.  

Somaram-se às condições climáticas, a infraestrutura (estradas e portos) e os incentivos fiscais 

por parte dos governos. Com isto, essas empresas tiveram mais facilidade em utilizar a fruticultura 

naquela região, favorecidas pela a ajuda do Estado. A partir da instalação de grandes empresas do 

ramo da fruticultura irrigada, houveram-se, portanto, a necessidade de aumentar a produtividade, evitar 

a perda das safras por conta das pragas, entre outros fatores. Nesse sentido, lojas de insumos 

agrícolas passaram a ser instaladas em Limoeiro do Norte, por ser uma área considerada mais 
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urbanizada que as demais do Baixo Jaguaribe. Portanto, houve-se uma facilidade de instalação, tanto 

pelo incentivo do Estado, como a necessidade pela busca de insumos para a produção da agricultura.  

O agrotóxico é um dos principais produtos vendidos nas lojas de insumos agrícolas, seguido 

dos fertilizantes, das sementes e maquinários, estes dois últimos, dependendo da oferta que a loja 

oferece. O artigo tem foco nos agrotóxicos por observamos os conflitos socioambientais trazidos pelo 

consumo desse insumo, principalmente nos municípios de Limoeiro do Norte, Quixeré e Russas. No 

quadro 1, podemos observar as principais lojas de venda de agrotóxicos em Limoeiro do Norte e seu 

ano de instalação no referido município: 

Quadro 1 – Limoeiro do Norte (CE): empresas de comércio de agrotóxicos. 1994 a 2015 

Empresas Ano Produtos 

Terra Fértil 1994 Insumos químicos e biológicos 

Agrovale 1994 Insumos químicos e biológicos 

AGROCEARÁ – W W Produtos 

Agropecuários Ltda 

2002 Insumos químicos e mecânicos 

Tema Agrícola 2006 Insumos químicos e biológicos 

Natufértil Comércio e Produtos - 

Agricultura Orgânica 

2006 Insumos químicos 

Cidagro 2009 Insumos químicos e mecânicos 

SCTEC. Tecnologia Agrícola LTDA. 2010 Insumos químicos, biológicos e minerais 

Cultivar Agrícola 2015 Insumos químicos e biológicos 

Fonte: Chaves (2016); site Empresas do Brasil; Trabalho de campo realizado por Rafaela Lopes em outubro de 2016. 

Adaptação: Rafaela Lopes (2017). 

Muitas dessas lojas de venda de insumos químicos possuem parcerias com grandes 

empresas fabricantes de agrotóxicos, as quais podemos citar as principais empresas que possuem 

parceria com as lojas de insumos, encontradas em trabalho de campo em Limoeiro do Norte: Bayer 

(Alemanha), Syngenta (Suíça), Basf (Alemanha), Iharabras (Japão), Dow AgroSciences, Nufarm 

(Austrália), Sipcam Nichino (Itália), Arysta LifeScience (Japão) e Agrichem (Austrália). Essas 

empresas geralmente são de capital estrangeiro, porém, possuem polos industriais espalhados pelo 

Brasil. Aqui no Ceará, mais especificamente na Região Metropolitana de Fortaleza, encontramos a 

Nufarm, uma das grandes empresas produtoras de agrotóxicos e que possui um amplo parque 

industrial em Maracanaú, porém, tendo seu capital estrangeiro situado na Austrália.  
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Nas figuras 3 e 4, observamos alguns exemplos de lojas de vendas de insumos agrícolas e as 

parcerias com as multinacionais produtoras de agrotóxicos e de outros insumos agrícolas:  

Figura 03 – Terra Fértil (loja de venda de agrotóxicos e outros insumos agrícolas em Limoeiro do 

Norte – CE).  

Fonte: Rafaela Lopes – Trabalho de campo realizado em Outubro de 2016. 

Figura 04 – Cultivar Agrícola (loja de venda de agrotóxicos e fertilizantes químicos) . 

Fonte: Rafaela Lopes – Trabalho de Campo realizado em Outubro de 2016. 
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Além de pontos físicos de venda dos agrotóxicos, podemos citar também a participação dos 

fornecedores das grandes multinacionais de produção de insumos agrícolas. Os fornecedores atuam 

geralmente para que as empresas do agronegócio não necessitem comprar produtos em lojas físicas, 

portanto, facilitam a comercialização, principalmente se o número da demand a de produtos for maior, 

então é necessário que se compre através desses provedores. Isso acontece geralmente nas 

empresas de grande porte. A procura pelas lojas físicas, principalmente das empresas agroindustriais 

situadas nos municípios próximos à Limoeiro do Norte é maior, segundo entrevista realizada em cinco 

lojas físicas das que se encontram em Limoeiro. Mas há também uma forte demanda desses produtos 

pelos pequenos produtores familiares e médios produtores de frutas e de outras culturas. Muitas dessas 

lojas físicas possuem outros pontos espalhados pelo Ceará e em outros estados.  

3. O CONSUMO DE AGROTÓXICOS E SEUS IMPACTOS NO MEIO AMBIENTE E

NA SAÚDE DO TRABALHADOR RURAL

A evolução da indústria de agrotóxicos está diretamente ligada ao processo de modernização 

da agricultura no período do Pós-Segunda Guerra Mundial, baseado no consumo e no uso intensivo 

de insumos químicos, biológicos e mecânicos. No Brasil, este processo consolidou-se ao longo dos 

anos 1970, concomitantemente à constituição de um parque  industrial de insumos para a agricultura, 

resultante da política de substituição de importações (PELAEZ; TERRA; SILVA, 2010). Segundo 

(CHAVES, 2016):  

A demanda do consumo produtivo agrícola associada ao agronegócio da fruticultura é 

atendida tanto pelas redes agroindustriais, das quais as empresas agroquímicas e 
agromecânicas são representantes, quanto pelos serviços oferecidos por essas 
empresas, por outras empresas particulares e pelo Estado (CHAVES, 2016). 

Nosso país é um dos que mais usam insumos químicos em suas plantações, seguido dos 

Estados Unidos, Japão e França (CARNEIRO, 2009). Este uso vem crescendo, dependendo da 

demanda dos produtores. No contexto produtivo da agricultura moderna, o Brasil caracteriza-se como 

um grande mercado consumidor de agrotóxicos, sendo que em 2004 foi responsável por 13,5% do 

faturamento da indústria mundial, terceiro maior índice em nível global, atrás apenas dos Estados 

Unidos e do Japão (PELAEZ; TERRA; SILVA, 2010).  Segundo os dados da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa), enquanto nos últimos dez anos o mercado mundial de agrotóxicos 

cresceu 190%, enquanto no mundo, cresceu 93%. Em 2010, o mercado  nacional de vendas de 

agrotóxicos movimentou 936 mil toneladas de produtos, das quais 833 mil toneladas  produzidas no 
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próprio país e 246 mil toneladas foram importadas (ABRASCO, apud ANVISA; UFPR, 2015). É nesse 

sentido de uma ampla difusão do consumo de agrotóxicos que as empresas do ramo da fruticultura 

irrigada demandam a utilização desse insumo nas lavouras. A circulação desses agentes químicos, 

desde sua produção, a chegada ao mercado, até as empresa produtoras de frutas, é bastante intensa, 

tendo em vista o fato de as empresas precisarem manter os altos níveis de produtividade. Assim 

utilizam os agrotóxicos como aliados nessa busca, a partir de um consumo associado à produção. 

Esse tipo de consumo foi chamado por Elias (2003) de “consumo produtivo agrícola”, em 

continuidade à discussão proposta por Milton Santos no contexto da produção e do consumo agrícolas 

globalizados (CHAVES, 2016). Podemos encontrar também a discussão de consumo produtivo na obra 

Contribuição à Crítica da Economia Política, de Marx (2008), que associa a questão da produção e dos 

meios de produção, a distribuição, a circulação e o consumo. Para Marx, um fator está intimamente 

ligado ao outro, para que se haja a produção, necessariamente precisa haver o consumo e sem o 

consumo também não haveria produção, porque neste caso a produção não teria nenhuma finalidade. 

Assim, a circulação (ou a distribuição) é apenas um produto da produção. Consequentemente, a 

própria circulação é um momento determinado da troca. Logo, na medida em que o co nsumo surge 

como um dos fatores da produção, a troca constitui manifestamente um momento da produção. Então, 

podemos perceber, que todos os fatores de circulação, troca e consumo estão todos ligados à etapa da 

produção, pois ela é quem determina todos os outros fatores. Segundo Chaves (2016):  

O consumo gerado pelas empresas de pequeno, médio e grande porte e pequenos 
produtores cria diversas demandas que são atendidas pelas lojas de comercialização de 
insumos agrícolas. É disso que resulta a instalação de fixos em diversas áreas do 

mundo, a necessidade de se obter mais capital através das demandas trazidas, sejam 
por empresas, por produtores autônomos etc. É preciso que tenhamos em mente como 
se dão as dinâmicas espaciais em que ocorrem esses processos, pois é nesse mesmo 

espaço que estão inseridos todos os sistemas de objetos e sistemas de ações que atua 
na sociedade como um todo. São interações que ocorrem no intraurbano e que se segue 
por toda uma rede ligada ao comércio e aos serviços. Essas redes formam articulações 
que se estendem por diversos locais, além de estados.

O consumo de agrotóxicos pode ter efeitos nocivos sobre as culturas agrícolas, sobre a saúde 

humana, bem como sobre o meio ambiente (RIGOTTO, 2011). Em decorrência desse modelo 

dependente de uso de agrotóxicos, essa cadeia produtiva do agronegócio se configura como um 

processo de (in)sustentabilidade ambiental, pois em seu espaço se cria um território com muitas 

problemáticas ocupacionais, sanitárias, ambientais e sociais. Tais problemáticas estão associadas a 

efeitos nocivos que se refletem nos trabalhos degradantes e escravo, acidentes de trabalho, 

intoxicações, câncer, más-formações, sequelas e ainda contaminação com agrotóxicos e fertilizantes 

na biodiversidade e em todos os espaços ou setores da cadeia produtiva do agronegócio. 

574

http://srccc.com.br/


No caso da região do Baixo Jaguaribe, diversos são os impactos nocivos à natureza e à vida 

social resultante dessa modernização. Os moradores locais convivem com as empresas agrícolas que 

lançam, cotidianamente, agrotóxicos e outros insumos químicos sobre suas residências, denunciando, 

assim, a contaminação social e ambiental. No geral, é demonstrado que o custo social dessa 

modernização da agricultura ocorre na mesma proporção da riqueza obtida pelas empresas do  

agronegócio. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos compreender o município de Limoeiro do Norte como uma cidade ainda em intenso 

processo de urbanização. É perceptível que essa cidade dá suporte para as demandas do agronegócio 

e que muito do que vemos do setor terciário desse município está inserido na agricultura capitalista 

com uma difusão das inovações e da renovação das forças produtivas.  A demanda desse consumo 

produtivo agrícola associada ao agronegócio da fruticultura irrigada é atendida tanto pelas redes 

agroindustriais, das quais as empresas agroquímicas e agromecânicas são representantes, quanto pelos 

serviços oferecidos por essas empresas, por outras empresas particulares e pelo Estado (CHAVES, 2016). 

O Estado, as lojas de insumos agrícolas e as empresas do agronegócio, são os principais agentes 

responsáveis pela comercialização e pelo consumo de agrotóxicos na região do Baixo Jaguaribe.  

É por meio do espaço urbano que é atendido o consumo produtivo agrícola demandado pelo 

agronegócio e pelo uso generalizado de agrotóxicos na agricultura. É nesse espaço onde podemos 

encontrar todas as condições favoráveis para a reprodução do capital agrícola.  Dessa forma, Limoeiro 

do Norte se insere nesse circuito, principalmente pela comercialização de insumos agrícolas, 

maquinários, entre outros elementos demandados pelas empresas da fruticultura irrigada próximas a 

Limoeiro. O consumo desenfreado de agrotóxicos mostrou-se como um fator fundamental para o 

desenvolvimento das lojas de insumos agrícolas, já que os empresários viram a dinâmica da agricultura 

do Baixo Jaguaribe como um meio propulsor para levar as lojas de insumos à uma das cidades que 

mais produzem frutas para exportação.  

 Para concluir, pudemos perceber que a cidade de Limoeiro do Norte se insere enquanto uma 

emissora de insumos agrícolas, como os agrotóxicos, possuindo, portanto, uma variedade de pontos 

de comercialização desse insumo químico. Além disso,  a expansão do agronegócio trouxe muitas 

problemáticas, dentre eles a destruição progressiva de comunidades rurais, com a inserção dessas 

empresas transnacionais do ramo do melão, abacaxi e banana, além da contaminação socioambiental 

ocasionadas pelo consumo de agrotóxicos. Esse fenômeno é decorrente da territorialização do capital 
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naquela região, promovendo a degradação da natureza e alterando as relações entre os sujeitos 

sociais e seus territórios, historicamente constituídos. 
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COMÉRCIO, FIXOS RELIGIOSOS E DINÂMICA URBANA DO 

CENTRO DE FORTALEZA – CE. 
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RESUMO 
Ao longo da história as igrejas assumiram um importante papel na formação das cidades, influenciando na organização do 
espaço urbano, se intensificando principalmente no século XXI com a formação de novos fixos voltados a função religiosa. O 
objetivo principal desse artigo é analisar a relação entre a dinâmica urbana impulsionada pelas igrejas Universal do Reino de 
Deus e a Catedral Metropolitana da Sé, e o comércio estabelecido em seu entorno, no Centro de Fortaleza – CE; bem como 
a relação destes entre si, de forma a entender os impactos na organização espacial do lócus escolhido. Para tanto, se fez 
necessário traçar o seguinte percurso metodológico: Pesquisa bibliográfica-exploratória; Pesquisa documental; Pesquisa de 
Campo; Tabulação e análise dos dados coletados. Desse modo, constatamos que o Centro de Fortaleza ainda desempenha 
várias funções que confirmam sua dinamização; Os membros das igrejas analisadas são os responsáveis pelo consumo das 
mercadorias vendidas em seu entorno, fazendo com que haja uma certa relação de dependência do setor informal com as 
igrejas. Com isso, as perspectivas apontam para o crescimento no número de ambulantes, nestes entornos.  
Palavras-chave: Centro de Fortaleza; Fixos religiosos; Comércio. 

1. INTRODUÇÃO

A metrópole Fortaleza tem passado por muitas transformações ao longo das décadas. Ao 

retomarmos sua história, que remonta desde a construção à sua contemporaneidade é notória a 

importância do bairro Centro. Em sua trajetória, o Centro confundiu-se com a história da Fortaleza, pois 

durante muito tempo seus limites demarcavam a própria cidade (SILVA, 2013). 

Fortaleza surgiu nos arredores do Forte Nossa Senhora da Assunção e foi elevada à categoria 

de cidade no ano de 1826, sendo hoje no Centro histórico sua aglomeração inicial. Até meados do século 

XX o Centro mantinha a função residencial como característica marcante, assim como também a de 

oferecer serviços para os fortalezenses.  
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A cidade foi se transformando e a partir da década de 1920 é possível perceber uma mudança 

da elite – do centro – para bairros como Jacarecanga, Benfica e Praia de Iracema, motivada 

principalmente pela procura de espaços mais calmos, influenciados pelo discurso médico higienista 

(COSTA, 2014). A implementação do transporte público no século XX, intensificou esse deslocamento 

das classes médias e da elite em direção a bairros distantes do centro (DANTAS, 2009). Com isso, o 

centro deixa de ser predominantemente o lugar de moradia e lazer, se convertendo em centro da periferia 

e lugar majoritariamente do comércio. 

Existe uma preocupação nas discussões de muitos pesquisadores em relação aos primeiros 

bairros centrais das grandes cidades na atualidade, a respeito de sua funcionalidade e permanência 

mediante a criação de novas centralidades. A respeito do Centro de Fortaleza, muitas pesquisas surgem 

com intuito de desconstruir a ideia de que o Centro “está morto”; o próprio termo revitalização é apontado 

por alguns intelectuais como erroneamente empregado. Palco da vivência de diversos sujeitos, o Centro 

Fortalezense é marcado por espaços diferenciados, com múltiplas funcionalidades. Sua dinâmica é 

ocasionada por um comércio bem estruturado, sistemas educacionais que compreendem desde o nível 

básico até o superior, e ainda, por monumentos históricos que marcam sua paisagem, como templos e 

igrejas.  

Encontramos em Corrêa (2005), discussões a respeito de monumentos no espaço urbano, em 

que os fixos religiosos como as igrejas podem representar através de sua materialidade eventos 

passados, que integram o meio construído e ainda, marcam a paisagem urbana de áreas da cidade. Ao 

impulsionar constantes fluxos de pessoas, advindos de diferentes bairros da cidade de Fortaleza bem 

como municípios da sua região metropolitana vemos surgir no entorno das igrejas diferentes sujeitos que 

se apropriam desses espaços para diferentes finalidades. A função comercial, seja na sua forma informal 

ou formal, está cada vez mais presente devido aos ritos que atraem um grande número de 

frequentadores que poderá a tornar-se um consumidor.  

De forma a corroborar com a veracidade do que fora dito anteriormente, deteremos a nossa 

investigação geográfica sobre duas igrejas, ambas no Centro de Fortaleza: A Catedral Metropolitana de 

Fortaleza, localizada na Praça da Sé; e a Igreja Universal do Reino de Deus localizada na Avenida Tristão 

Gonçalves.  
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O critério de escolha dessas duas igrejas se deu em virtude do número de membros e 

frequentadores, e ainda, pelas atividades comerciais em seu entorno voltado, em alguns casos 

especificamente, para os fiéis, pois os diferentes horários das celebrações vão dinamizar o Centro e 

possibilitar que haja uma fluidez de pessoas em diferentes momentos do dia nas ruas e proximidades 

dessas igrejas. É importante ressaltar que o comércio perto desses fixos religiosos é bem variado, indo 

desde o ramo alimentício ao vestuário. 

Esse trabalho tem como objetivo principal analisar a relação entre a dinâmica urbana 

impulsionada pelas igrejas acima mencionadas e pelo comércio estabelecido em seu entorno; bem como 

a relação destes entre si, de forma a entender os impactos na organização espacial do Centro de 

Fortaleza.  

Este estudo foi organizado através de uma abordagem quali-quantitativa. Justifica-se a 

natureza qualitativa, pois o trabalho saiu da abstração de dados e atentou para as causas dos fenômenos 

sociais, contradições e processos intrínsecos procurando examinar sua lógica e estrutura interna 

(essência) contrapondo-se às investigações de cunho positivista (SEVERINO, 2007). A abordagem 

quantitativa foi utilizada para a busca de dados estatísticos e de variáveis referentes à cidade e o recorte 

espacial pretendido. Para tanto, se fez necessário traçar o seguinte percurso metodológico: Pesquisa 

bibliográfica-exploratória; Pesquisa documental; Pesquisa de Campo; Tabulação e análise dos dados 

coletados. 

Na Pesquisa bibliográfica-exploratória buscamos leituras com o intuito de que as teorias 

pudessem facilitar o entendimento, investigação, bem como as análises dos dados coletados durante o 

desenvolvimento do estudo (MARCONI; LAKATOS, 2003). Na Pesquisa documental buscamos 

Figura 1: Localização das igrejas Universal do Reino de Deus e Catedral Metropolitana de Fortaleza. Fonte: 
Franco e Souza, 2017.
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documentos que registram dados ligados aos templos e igrejas localizados no Centro de Fortaleza, bem 

como dos fixos comerciais em seu entorno. Na pesquisa de campo pretendeu-se obter informações 

quantitativas e qualitativas a respeito do tema de estudo por meio de entrevistas, questionário e 

observação participante (MARCONI; LAKATOS, 2003). Em sequência, todos os dados coletados nas 

etapas anteriores sejam de forma primária e secundária foram organizados e analisados buscando a 

conexão entre os mesmos.  

A respeito da estrutura desse artigo, ele está dividido em três tópicos principais, incluindo esta 

introdução. No segundo tópico intitulado Comércio, fixos religiosos e dinâmica urbana do Centro de 

Fortaleza – CE buscamos apresentar as igrejas escolhidas no lócus da pesquisa; aprofundar a discussão, 

sob a luz das teorias, sobre relação existente entre a localização estratégica do comércio – seja na sua 

formalidade ou informalidade – no entorno da Catedral e da Universal em virtude dos fluxos de pessoas 

gerado por essas igrejas; e ainda, como os passantes do Centro que se dirigem ao comércio em torno 

das igrejas acabam, indo visitá-las, pela proximidade. No terceiro tópico Considerações finais 

apresentamos as de forma sucinta os principais resultados de nossa análise e perspectivas do futuro.  

2. COMÉRCIO, FIXOS RELIGIOSOS E DINÂMICA URBANA DO CENTRO DE

FORTALEZA - CE 

2.1. Os templos e igrejas na dinâmica de Centro de Fortaleza 

Os templos e igrejas sempre foram de suma importância nos locais onde se instalam. Segundo 

Parente (1998), por falta de iniciativas do Estado, as igrejas assumiam papel determinante na 

organização do espaço urbano, pois em virtude da existência desses templos as ruas eram construídas 

e sua paisagem urbana era formada. No Centro de Fortaleza o mesmo fenômeno se repetiu com o 

surgimento das igrejas já em meados do século XVII.  

As diferentes materialidades observadas no Centro da cidade de Fortaleza foram construídas 

no entorno das igrejas, principalmente as que pregam o catolicismo; a respeito das igrejas católicas, se 

faz necessário apontar sua importância que permeia a própria colonização do estado, sendo elas as 

primeiras instaladas no Centro. As primeiras igrejas construídas no Centro têm um propósito não 

somente de se constituírem lugar de culto a uma divindade, elas foram referência na atração der pessoas 

para povoar a antiga vila que viria a ser Fortaleza. 

Como é ressaltado por Bezerra de Menezes (1992), as primeiras igrejas ao serem construídas 

tinham como objetivo atrair pessoas para a cidade de Fortaleza, mantendo obras de caridade destinadas 

às pessoas que chegavam do interior do estado buscando permanecer na cidade. O resultado foi o 
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aumento significativo da população. É por conta desse crescimento populacional que surge a 

necessidade de construção de mais templos no Centro de Fortaleza, haja vista os fixos religiosos já 

existentes não ter capacidade suficiente para o número de fiéis que crescia cada vez mais.  

No século XXI, existem no Centro diversos templos voltados a diferentes religiões, tendo em 

vista a diversidade religiosa do povo brasileiro. Existem no Centro templos maçom, espirita, evangélicos 

de diferentes denominações, dentre outras; todavia, as igrejas católicas continuam se destacando no 

bairro, devido ao seu quantitativo.  

Cada igreja possui um público especifico em virtude da diferença de crença e rituais. Neste 

artigo daremos ênfase as igrejas Universal do Reino de Deus e Catedral Metropolitana da Sé, que 

possuem um expressivo número de fiéis e tem uma grande relevância a nível nacional.  

Segundo Brasil (2016) a Catedral Metropolitana de Fortaleza é a terceira maior do país e se 

destaca pela sua belíssima arquitetura em estilo gótico romano, tendo muita influência na construção de 

vários equipamentos que estão presentes em seu entorno. 

Para Santos (2015) a igreja Universal do Reino de Deus surge como marco inicial do 

movimento neopentecostal no Brasil, que nasce em meados da década de 70.  Este movimento é 

entendido como desdobramento do pentecostalismo. No contexto atual a Universal está presente em 

todos os estados do país e têm forte influência nacional, tendo como seu fundador o bispo Edir Macedo. 

As igrejas que compõem o ministério da Universal do Reino de Deus se destacam por sua 

grandiosidade e imponência. As pessoas que frequentam seus templos são direcionadas por diversas 

razões, dentre elas a arquitetura e infraestrutura interna das mesmas, os rituais, e a localização.  

Muitos são os fiéis da Igreja Universal, bem como da Catedral Metropolitana. Seu público se 

desloca de vários bairros de Fortaleza, movidos principalmente pela fé e adoração a uma divindade. O 

comércio de seus entornos são bem estruturados, e muitos desses comerciantes/camelôs encontram 

nas igrejas uma oportunidade de geração de renda. Atualmente no Centro, no entorno dos templos há 

diversas tipologias de comércios, voltados a atender também os fiéis e visitantes das igrejas. São 

comercializados vários tipos de produtos, dentre esses: alimentos, bebidas, confecções, bijuterias e 

acessórios; impulsionando cada vez mais a economia. 

2.2. Comércio formal e informal no entorno dos fixos religiosos 

Nas últimas décadas a área central de Fortaleza vem passando por grandes mudanças, 

iniciadas, majoritariamente, em meados da 1920 com a expansão urbana da cidade, ocasionando o 
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fenômeno de descentralização1. As funções comerciais e de serviços do centro de Fortaleza se 

sobressaem cada vez mais sob as funções de lazer e residencial na contemporaneidade, expressando 

a “tendência à transformação do Centro em lócus de concentração de bens e serviços a serem 

consumidos, é a superação do Passeio Público pela Praça do Ferreira, como denotador da vitória do 

negócio sobre o ócio”. (DANTAS, 2009, p. 211). 

É necessário que tenhamos o entendimento de que o que existe é um Centro da Periferia2, 

pois mediante as muitas centralidades e suas ofertas de comércio e serviços os consumidores de maior 

poder aquisitivo preferem os shopping centers3, por exemplo, e acabam abandonando este bairro.  

As camadas mais aburguesadas evitam a Área Central, por isso ela é cada vez mais o espaço 
privilegiado de negócios, de encontro, de trocas da população mais proletária em virtude da 
concentração de transportes públicos. O “povão” procura o bairro central porque os preços 
são mais baixos, inclusive as mesmas lojas que existem no Centro e nos shoppings praticam 
preços diferentes. (LOPES, 2015 p. 04) 

O comércio desenvolvido no centro é, portanto, voltado para uma população de baixa renda, 

que frequenta este espaço seja por ser um local de passagem ou até mesmo de trabalho, e ainda, por 

disporem de bens materiais e imateriais.  

 O crescimento da atividade comercial faz com que muitos espaços sejam utilizados, muito 

embora não tenha sido estruturado para o desempenho dessas atividades. É comum que espaços 

públicos como praças e zonas de praia tornem-se espaços da promoção e vendas de diversos produtos; 

no entorno de templos e igrejas não é diferente, a Catedral Metropolitana, por exemplo, é palco de 

constantes conflitos em razão da contrariedade ao ordenamento do espaço público por 

feirantes/camelôs.  

De acordo com uma reportagem do Diário do Nordeste em 07/05/1988, tinha-se 

aproximadamente 6.000 camelôs, vendedores e ambulantes que encontraram na informalidade um 

trabalho que garantiria sua sobrevivência. A respeito da inserção e fortificação do comércio ambulante a 

partir da década de 1970 vemos crescer “uma série de conflitos que resultarão do tipo de ocupação 

1Segundo Corrêa (1989) os processos de descentralização geram núcleos de ordem secundária, podendo ser chamados de 
novas centralidades ou subcentros. Os espaços que antes centralizavam múltiplas funcionalidades, durante esse processo 
de descentralização acabam dando margens à formação de novas estruturas e usos. 
2 Expressão usada por Silva (1992) que faz menção a mudança ocorrida no Centro tradicional em relação a estrutura urbana, 
em virtude dos fluxos e refluxos dos bairros pobres que se dirigirem ao Centro. Este fato determina e condiciona a 
transformação de praças em terminais de ônibus e exercício do comércio ambulante, por exemplo. O Centro da periferia 
consubstancia-se, portanto, em lócus e ponto de encontro para a população de menor poder aquisitivo. 
3 Matos e Gonçalves (2013) apresentam o shopping center como uma nova atividade comercial centralizadora mergulhada 
no processo de estruturação do espaço urbano; congrega lazer, consumo e serviços em grande número. De acordo com os 
autores, esses estabelecimentos comerciais modificam a dinâmica de produção de espaços de sociabilidade e promovem a 
concorrência com o Centro tradicional e seus espaços clássicos de lazer. O shopping é a forma mais moderna dos subcentros 
comerciais, corporificando unidades simbólicas de reprodução da ideologia dominante na cidade. 
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implementada e determinante da intervenção do Estado no sentido de modicar a destinação social do 

espaço público do Centro da capital cearense” (DANTAS, 2009, p. 227).  

Próximo a Catedral Metropolitana de Fortaleza a Feira da Sé se destaca, sendo um dos 

grandes símbolos do comércio informal na capital. A feira da Sé teve início com um pequeno aglomerado 

de artesãos do estado do Ceará que costumavam comercializar seus produtos próximo ao Mercado 

Central como também de frente à Catedral. Com o passar dos anos, a feira modifica-se e atrai produtores, 

como também intermediários de produtos de cunho artesanal e até industriais de diversas escalas do 

país. O resultado foi a tomada de grandes proporções pela feira sendo uma referencial no comercio de 

confecção do país (SILVA, SANTOS, SILVA 2010).  

A feira acontecia durante as madrugadas, de quarta-feira para quinta-feira e de domingo para 

segunda-feira na Praça Pedro II. Atualmente, se mantém das madrugadas de quarta-feira para quinta-

feira, e diferente de antes se soma a madrugada do sábado para o domingo. Os comerciantes/camelôs 

expõem suas mercadorias, em galpões da Rua José Avelino como também na rua, em maioria, em lonas 

no chão ou em porta malas de carros; os mesmos costumam estender suas mercadorias até as vias, 

dificultando assim a circulação de pessoas e veículos naquela área da cidade.  

Os conflitos existentes entre comerciantes da feira da Sé com o poder público geraram 

diferentes propostas como tentativa de resolver a situação que apenas se agravava. A prefeitura não 

considera o Centro um local adequado para a feira, por isso já tentou instalá-la em bairros como o do 

José Walter, em Maracanaú na área do Feira Center; todavia, muitos ambulantes continuaram nas 

proximidades da Catedral de Fortaleza na rua José Avelino.  

Recentemente, uma notícia do Jornal O povo lançada em 08/02/2017 afirma que o Prefeito 

Roberto Cláudio pretende fazer a transferência do comércio de confecções da rua José Avelino para 

outro local, que ainda não fora definido; uma das justificativas para as negociações e a transferência da 

feira é que “a Cidade retome seus espaços públicos, inclusive, um espaço que é um bem tomado pelo 

patrimônio que é a própria José Avelino” (O POVO. 2017). Vemos assim, a relação conflituosa entre o 

poder público e os comerciantes/feirantes da feira da Sé que permeiam a atualidade.  

Faz-se necessário apontar a relação da feira com a instalação de outros fixos voltados a função 

comercial, em sua maioria de produtos de confecção, também no entorno da Catedral Metropolitana; 

sendo estes fixos, popularmente conhecidos como “Casarão das Sacoleiras” e também o Shopping 

Fontenele Mall, Vê-se com uma atividade informal – no caso a feira da Sé – impulsionou na criação de 

atividades comerciais formais (SILVA, SANTOS, SILVA 2010). 

Em questionário aplicado com os membros/visitantes da Catedral, muitos afirmaram que 

embora a circulação na rua seja difícil o comércio torna a área do entorno da igreja mais “agitada” e dá 

uma sensação de menor insegurança quanto a assaltos e furtos. Muitos dos frequentastes da igreja 
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acabam consumindo o que é comercializado no entorno da catedral, haja vista os preços serem 

acessíveis e de boa qualidade; tem-se ainda o processo reverso, em que as pessoas quem vem apenas 

consumir acabam, pela proximidade, se direcionando à Catedral de Fortaleza. Percebemos ainda que 

muitos comerciantes e camelôs advindos da feira da Sé/ Casarão das Sacoleiras e outros, frequentam 

este templo para cultos individuais ou coletivos, o dinamiza ainda mais a frequência de público na igreja. 

Atentando para nosso outro objeto de estudo, vemos a relação existente entre o comércio e a 

Igreja Universal do Reino de Deus que se localiza na Avenida Tristão Gonçalves. A localização do 

comércio no entorno desse templo é bastante estratégica, e muitos, são voltados a uma determinada 

necessidade do consumidor. O espaço do entorno desse templo assumiu uma nova roupagem, 

corroborando com a ideia de Santos (1996, p. 51) que são “cada vez mais tendentes a fins estranhos ao 

lugar e seus habitantes”. Entendemos pela ideia de Santos (ibid) que os espaços podem assumir uma 

outra forma, com função e conteúdo diferentes, recriando por exemplo novos espaços, paisagens e 

formas econômicas.  

Em trabalho sobre a localização de empresas, os autores Sfredo, Pereira, Moraes e Dalmau 

(2006) apontam fatores que determinam na escolha de espaços para a existência de negócios. Esses 

fatores relevantes são os insumos (mão-de-obra, matéria-prima); as atitudes e fatores da comunidade; a 

proximidade ao mercado consumidor; facilidade de acesso e infraestrutura e localização dos 

concorrentes. Voltando nosso olhar para nossa análise, podemos evidenciar alguns desses princípios 

básicos, os quais podem envolver em sua maioria o público que frequenta a Universal.  

Ao vermos as novas atividades econômicas no entorno da Igreja Universal vemos que o 

comércio de alimentos se sobressai. Durante o trabalho de campo, notamos que a estrutura oferecida 

na Igreja e a acessibilidade4 - que se traduz em vias e transportes disponíveis - é bastante satisfatória. 

Isso reflete na quantidade de fieis que observamos durante os cultos, os quais impulsiona a geração de 

serviços tais como lanchonetes, pastelarias e pizzarias. Assim, concordamos com Santos (ibid, p. 214) 

ao afirmar que os fluxos tornaram-se mais importantes para explicar a organização espacial5.  

É perceptível, em virtude das discussões e análises acima, a existência de uma intrínseca 

correlação entre a Catedral Metropolitana de Fortaleza, a Igreja Universal do Reino de Deus e o comércio 

– seja na sua formalidade ou informalidade. Vemos que a dinâmica urbana impulsionada por essas

4 O conceito de acessibilidade segundo Graeml e Graeml (2002 apud Sfredo, Pereira, Moraes e Dalmau 2006) é a 
demonstração da evolução da definição de localização física. Em que as distancias envolvidas tornaram-se menos 
importantes que a infraestrutura existente em determinada área.  
5 Corrêa (1986) entende a organização espacial como sendo uma dimensão da totalidade social que fora construída pelo 
homem, em razão da sua própria tentativa de existir. Trata-se, portanto, de uma materialidade social, que pode ser estável 
ou está em constante transformação.  Em uma sociedade capitalista a organização espacial refletirá tanto a natureza de 
classes da produção e consumo de bens duráveis (materiais), como a dominação exercida sobre a relação entre essas classes 
que emergiram das relações sociais relacionadas à produção. 
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igrejas faz com que haja uma dinamização do comércio, e por conseguinte uma produção espacial 

diferente ao que se tinha antes dessas igrejas. Vemos ainda, que trata-se de uma via de mão dupla, pois 

muitos dos que também vão consumir do que se é oferecido no entorno dessas igrejas acabam sendo 

atraídos a visitar/tornarem-se membros participativos dos cultos e missas desenvolvidos nessas igrejas. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O centro de Fortaleza continua a desempenhar diversas funções na atualidade, seja a 

educacional, comercial, cultural, dentre outras. É comum ver que tais funções interagem entre si, sendo 

este o caso dos fixos religiosos, cuja principal função é que seu público possa cultuar uma divindade, 

com os fixos voltados a comercialização de diversos produtos (Roupas, acessórios, alimentos).  

No estudo, percebemos que boa parte dos membros das Igrejas Universal e Catedral acabam 

se direcionando e consumindo os produtos nas proximidades dessas igrejas. O mesmo acontece com o 

público que vem apenas com o intuito de comprar algo, devido aos preços acessíveis e a qualidade dos 

produtos, e acabam sendo atraídos e prestando culto individual ou coletivo nas Igrejas mencionadas. 

Resultando assim no fortalecimento do comércio formal, e no aumento de trabalhadores informais. 

É evidente, que existe ainda uma relação de dependência do setor informal com as igrejas 

analisadas, haja vista a localização estratégica dos camelôs e feirantes em seu entorno, que encontraram 

através da comercialização de diversos produtos uma forma de garantir sua sobrevivência. Isto confirma 

o papel das igrejas em impulsionar a dinâmica urbana dessa área da cidade, com a atração de pessoas

advindas de diversos bairros da cidade, bem como dos municípios da região metropolitana. 

No que tange ao setor informal nas proximidades das igrejas analisadas, vemos que os 

diversos espaços são chamados a atender a função comercial, muito embora não tenham infraestrutura 

adequada. Tem-se assim, o surgimento de diversas relações conflituosas entre o Estado, que se 

preocupada com o ordenamento da cidade e os camelôs e feirantes que lutam para garantir a 

continuidade de suas atividades nesses locais e sua inserção numa sociedade de consumo. 

Acreditamos, que a tendência é que o comércio formal se consolide cada vez mais e que cresça 

o número de ambulantes nas áreas próximas aos fixos religiosos, haja vista o fluxo de pessoas que

frequentam essas igrejas e até mesmo, as que não frequentam, mas acabam usufruindo dos 

equipamentos exigidos para sua manutenção (linhas de ônibus e estacionamentos são exemplo). Se faz 

necessário pensar em um planejamento urbano dessa área da cidade que englobe os muitos sujeitos e 

suas necessidades, de forma a beneficiar a todos.  
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CONCEPÇÕES DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RURALIDADES E O 
MERCADO DA AGRICULTURA FAMILIAR AGROECOLÓGICA EM ALAGOA 

NOVA - PB 
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Ramonildes Alves Gomes2 

RESUMO 
Este artigo busca ressaltar os diversos rurais e ruralidades no Brasil e uma análise dá Agricultura Familiar Agroecológica de Alagoa 
Nova-PB, que em meio a uma agricultura de larga escala, os agricultores resistem aos processos hegemônicos da agricultura 
mundial. A Revolução Verde surge para um aumento produtivo e trazendo consigo malefícios e dependência de agricultores a 
indústria da agricultura. As revisões teóricas e metodológicas, assim como pesquisa exploratória em campo contribuíram para a 
construção do texto.  Contudo os mercados agroecológicos surgem para um maior dinamismo econômico no campo. As feiras 
agroecológicas locais e os mercados alimentícios da Paraíba de outros estados contribuem para a dinâmica comercial da 
Agroecologia no município. Contudo, a pequena produção agroecológica não possui poder financeiro para atingir outros mercados, 
acarretando a intermediação de terceiros na produção, apesar do apoio da Ecoborborema, Polo Sindical da Borborema e AS-PTA 
para o desenvolvimento das práticas agrícolas e comerciais. 

Palavras Chave: Agricultura Familiar Agroecológica, Rural, Ruralidades, mercados. 

1. INTRODUÇÃO

Este artigo versa sobre as formas de agricultura no campo brasileiro e os diversos rurais e as 

ruralidades presentes nas regiões brasileiras, e em especial o Nordeste, assim como a produção 

agroecológica do município de Alagoa Nova-PB e o mercado consumidor desses produtos, sejam nas feiras 

agroecológicas da região ou mercados varejistas. A Agricultura Familiar e as diversas entidades sociais e as 

políticas publicas institucionais podem contribuir para um maior desenvolvimento no rural.  

O Brasil apesar de populoso, não é densamente povoado. Tem-se um litoral demograficamente 

habitado e um interior menos habitado. Ainda persiste um Brasil essencialmente rural, com agricultores que 

mantem a tradição que persiste em meio aos processos modernizantes, de um rural que resiste a uma 

agricultura homogênea que não respeita os hábitos e costumes dos moradores do campo, e muito menos a 

sua produção secular de sementes produtivas. 

O Estado brasileiro a partir da década de 1960, com a introdução de produtos químicos na 

agricultura, apoia várias empresas para massificar na agricultura de pequeno porte e de larga escala a 

introdução de produtos químicos para uma maior produção agrícola. Órgãos institucionais de apoio à 
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agricultura introduziram no pensamento do agricultor familiar a adoção desses pacotes tecnológicos. Este fato 

empobreceu e danificou o meio ambiente, e não trouxe a produção tão desejada, e ainda, aumentou o 

latifúndio no país. 

Neste sentido, lutas e resistências no campo brasileiro aconteceram, sobretudo, nos últimos trinta 

anos, com várias mortes de trabalhadores que reivindicaram seus direitos. O Nordeste foi também palco 

desses conflitos. Desta forma, o governo do Brasil atuou para minimizar esses conflitos no campo E ainda, 

programas de apoio à agricultura familiar, aumentando os níveis de desenvolvimento no rural brasileiro, 

apesar de boa parte dos estabelecimentos rurais de menor porte econômico, no Nordeste, não dispor de 

produção para o consumo familiar e para o mercado informal e institucional. 

Nesta perspectiva o mercado a que o artigo se propõe é o da produção agroecológica em Alagoa 

Nova-PB para outros locais, como as feiras agroecológicas locais e os mercados alimentícios da Paraíba e 

outros Estados. Ainda assim a pequena produção agroecológica não possui poder financeiro para atingir 

outros consumidores, a não ser o local, o que pode acarretar a intermediação de terceiros na produção. 

A atuação dos movimentos sociais que dão suporte e fortalece a agricultura familiar agroecológica em 

Alagoa Nova-PB, como as associações locais, a Ecoborborema, o Polo Sindical da Borborema atuam para a 

dinâmica produtiva e comercial fortalecendo o mercado nas feiras agroecológicas regional, embora tenham 

atravessadores que interceptam boa parte da produção. 
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RURAL E RURALIDADES NO CAMPO BRASILEIRO 

A Agricultura Familiar no Brasil possui várias denominações e concepções, este termo é usado pelo 

Estado para designar políticas públicas de geração de renda para o homem que produz, se identifica e vive 

no campo com várias ressignificações. A concepção de rural e modos de viver persiste em meios aos 

processos hegemônicos da agricultura extensiva empresarial. 

Em meio a toda conjuntura política que atualmente paira sobre o Brasil com o fim do MDA (Ministério 

do Desenvolvimento Agrário), responsável pelas políticas públicas para o fortalecimento da renda da 

agricultura familiar, freou essas políticas. A manutenção do MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento) privilegiou a agricultura patronal e de exportação com a elite agrária sendo mantida e com 

aumento de sua renda. O Brasil, nesta conjuntura política, acabou com o ministério dos agricultores de menor 

porte e manteve o ministério dos fazendeiros e latifundiários. Este fato não fortalece a Agricultura Familiar, 

assim como o Estado não fortalece os equipamentos rurais. Temos uma tendência de política de dominação 

sobre a Agricultura Familiar. 

Assim, de acordo com Wanderley (2011), o “rural” não é uma essência a-histórica, que deva ser 

reconhecida indistintamente, em todos os lugares e todos os tempos. Persiste no tempo em meio aos 

processos hegemônicos e globalizantes, que a cada dia são subordinados a uma elite, latifundiária, 

dominante. 

Por ter dimensões continentais o Brasil tem suas áreas mais povoadas no litoral e no interior ainda 

pouco habitado demograficamente, com predominâncias de um rural, bucólico rústico, com etnografias ainda 

a ser exploradas e admiradas de nosso povo. De acordo com Ruiz (2016), as multiformidades do rural estão 

atreladas à modernização da agricultura e a resistência do que e corrosivo, com as permanecias de traços 

culturas e transformações que a modernidade traz para todos os lugares. Desta forma, o rural é: 

Um lugar de confluência de diferentes atores que se relacionam confrontando diversos discursos 
sobre a ruralidade, disputando as instancias locais de decisão e o uso do espaço rural. Esses atores 
[...] são caracterizados a partir de sua afinidade com o espaço rural, sendo eles: agricultores e 
trabalhadores rurais (que povoam o rural e faze dele um lugar de vida e de trabalho); O Estado (com 
influencia a partir de suas políticas sociais- dentre as quais se destacam as da agricultura de seus 
representantes , agentes de instituições de serviços diversos); agentes de movimentos e 
organizações sociais, igrejas associações comunitárias(representando grupos de forças sociais 
locais); além das empresas, agroindústrias e cooperativas  (que atuam na dinâmica econômica do 
espaço). (RUIZ, 2016.p. 45) 

A resistência dos agricultores é para Wanderley (2011), destacado por diversos autores, sobretudo, 

das resistências que surgiram no litoral nordestino, como Josué de Castro e suas reflexões sobre “Homens e 

Caranguejos”, além de Joaquim Nabuco defensor da escravidão e de Eduardo Galeano em que o progresso 

está nas mãos de poucos proprietários, e o alimento das minorias vai se converter na fome de uma imensa 

maioria de agricultores. Com lutas sangrentas entre a maioria que alimentava a minoria surgia várias 
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conquistas no rural, sobretudo no Nordeste. Nos dias atuais, esta é uma das áreas de maior concentração de 

assentamentos rurais de reforma agrária do país, como para confirmar que as lutas anteriores não foram vãs 

e se prolongam, apontando para o futuro de uma outra forma de viver e de trabalhar no campo 

(WANDERLEY, 2011, p. 18). Apesar da região Nordeste ser pensada como a região problema para a imensa 

maioria da sociedade brasileira, herança deixada e que persiste, sobretudo, pela grande mídia brasileira. 

A autora discorre ressaltando que este fato só se sobrepõe e estigmatiza em partes o Nordeste 

devido às formas que o capitalismo foi implantado, com a dominação capitalista de trabalho humano. Este 

fato não impediu que grandes pessoas de destaque nacional surgissem da região Nordeste com repercussão 

nacional. Seja na música, no teatro, na dança, na resistência negra, camponesa, nos romances, na poesia, 

na composição, na economia, na caridade, no desenvolvimento humano dentre outros que serviram de 

espelho para novos horizontes da sociedade brasileira.  

Na América Latina, Wanderley ressalta que o processo civilizatório foi destruidor em seus aspectos 

socioculturais e demográficos. O legado do rural foi a destruição imposta por “um processo civilizador, 

representado por slogans de desenvolvimento, modernização e progresso, que gerou grandes deslocamentos 

populacionais para os centros industriais” (WANDERLEY, 2011, p. 20). E ainda que os meios de produção 

que foram construídos foram à custa de meios naturais para um pequeno grupo social, a elite detentora do 

poder, os latifundiários. 

Em nome do progresso e do desenvolvimento foram racionalizadas varias terras com o discurso 

modernizante da ideologia de dominação social, desta forma, a autora destaca que a grande propriedade é a 

forma da agricultura capitalista, amplamente legalizada, atrasada, mais ainda assim, capitalista onde 

pequenos agricultores são destinados a setores da dominação. Este sistema de dominação de poder 

reconstitui a grande propriedade e a concentração de terras e riquezas. Desta forma: 

A modernização da agricultura permanece economicamente pouco produtiva, pois ainda se apoia, 
em grande parte, em uma lógica extensiva de uso da terra; continua socialmente injusta, visto que é 
um dos setores, onde prevalecem formas de trabalho degradante; é ambientalmente predatório, já 
que, para se expandir destrói e polui a natureza. [...] proprietários fundiários que são dirigentes de 
um processo produtivo; empresários capitalistas que são rentistas do solo; assalariados do solo; 
agricultores sem terra; e o paradoxo de um modelo de desenvolvimento que desperdiça os recursos 
naturais e humanos que deveria promover. (WANDERLEY, 2011. P. 24) 

A exploração degradante e até semiescrava constitui ainda uma das mazelas sociais do meio rural 

brasileiro, justificada pelo desenvolvimento e o progresso técnico da industrialização da agricultura, 

assumindo uma racionalidade de mercadoria em que a agricultura vai se subordinando a indústria.  

Temos cada vez mais o monopólio das sementes nas mãos de grupos industriais que tendem a 

homogeneizar a agricultura através da transgenia, e o mercado regulariza as decisões e tabela os preços 

para os consumidores. 
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A autora Nazaré Wanderley traz a discursão da categoria camponês, que não vai ser mérito deste 

artigo, em que ela destaca que o camponês trabalha para a reconstrução do trabalho familiar e reprodução do 

seu patrimônio, sendo proprietário dos seus meios de produção e trabalho. Desta forma ele não pode está 

atrelado à pobreza, muito menos de subsistência. 

O camponês tem ambições. Seu projeto de vida e de trabalho almeja a fartura, reivindica o 
reconhecimento à sua dignidade pessoal e ao seu modo de vida, supõe uma sociabilidade local 
intensa e complexa e constrói vínculos múltiplos e permanentes com a sociedade, nos campos do 
trabalho, das trocas mercantis, da sociabilidade e da cidadania. (WANDERLEY, 2011. p. 28) 

Desta forma Wanderley (2011, p.32) mostra que temos um projeto de desenvolvimento no rural, 

apesar da lógica capitalista está ligada ao processo industrial, embora seja atingido pelo progresso e pela 

técnica da sociedade contemporânea, mas, os agricultores familiares resistem em suas práticas, “até porque 

a adesão às leis de mercado, ao contrário de relaxar, agoniza a necessidade de vigilância diante das 

constantes e diversas ameaças de resistência”. No meio rural, a sociabilidade se relaciona com o patrimônio 

familiar, com os laços de amizade entres os vizinhos, de pertencimento as comunidades étnicas, gerando 

assim uma multiplicidade de identidades.  

Embora a grande propriedade, é responsável pela expulsão gradativa dos  agricultores familiares de 

suas propriedades. E assim tem-se uma propriedade monótona de cultura única em meio a apropriação da 

terra e a sua função social de reproduzir. Mas na atualidade temos ou tinha uma associação do Estado para 

atribuir políticas públicas para o desenvolvimento rural. Para Schneider (2010) a temática desenvolvendo rural 

anima o debate brasileiro: 

A ideia, fundamentalmente, consiste em descrever e caracterizar o contexto histórico em que o 
debate corrente sobre o desenvolvimento rural emergiu no Brasil, indicando-se alguns elementos 
das mudanças políticas, sociais e econômicas que estão em sua raiz. Além disso, buscar-se-á situar 
as principais perspectivas analíticas que vem orientando os estudiosos e pesquisadores na 
interpretação dos processos de mudanças social que estão ocorrendo no espaço rural. (SHNEIDER, 
2010, p.511-512) 

No contexto do desenvolvimento rural, as ações de Governo são historicamente pautadas a partir das 

décadas de 1960 á 1970 com a ação do Estado no discurso e prática da modernização do campo/rural de 

forma hierarquizada e implantada para os agricultores de forma institucionalizada através de órgãos 

governamentais para a agricultura. Assim de acordo com Schneider (2010) as intervenções nas regiões rurais 

mais pobres não se integraram às ações do processo modernizador. Assim; 

Essa foi a tônica da intervenção do meio rural no Brasil e de outros países na América Latina no 
período conhecido como vigência da ideologia da “revolução verde”, que preconizava ações de 
intervenção dirigidas e orientadas, geralmente de caráter compensatório, que eram vistas como a 
solução para os agricultores que não conseguiam se modernizar tecnologicamente nem integrar-se 
ao conjunto da economia através da indústria, comércio e serviços. No Brasil, as políticas de 
“desenvolvimento rural integrado” (PDRI) eram apontadas como a solução viável para as regiões 
atrasadas, sendo exemplos eloquentes de ações de colonização e assentamento humano na 
Amazônia e as frentes de trabalho de combate a seca no Nordeste. (SCHNEIDER, 2010, p.512)  
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Tem-se, portanto, uma ideologia expressada pela elite agrária brasileira para o uso de produtos 

industrializados para a “fertilização” do campo para torná-lo mais produtivo. Nisto, é perceptível a dominação 

de um pensamento em que era necessário usar todas as formas apontadas para a maior produção no campo 

e incentivo à industrialização de produtos agrícolas. Há ainda uma massificação erronia de combate à seca 

no Nordeste, ora, não se pode combater um fenômeno natural. O Estado tem que utilizar meios de vivência 

do homem, sobretudo no semiárido nordestino para a permanência dele no seu local de origem. 

O Estado com o propósito colonizador na Amazônia intensificou levas de pessoas para habitarem a 

região com o intuito de povoamento e com isso intensificar o desenvolvimento econômico nessa região. Além 

disso, as frentes de emergência foram apenas um paliativo, em que as pessoas ficaram dependentes dessas 

verbas/transferências federais, que estagnou ou deixou as pessoas mais pobres economicamente. Este fato 

não amenizou a situação a economia do Nordeste ainda ficou no mesmo patamar e a preocupação 

direcionaram-se para as questões ambientais, a partir de 92 com a Eco-92 com a conferência da ONU para o 

meio ambiente. 

As empresas foram se adaptando a onda de sustentabilidade colocada para as empresas, mas 

mantendo ou aumentando os níveis de desenvolvimento econômico, mexendo com a estrutura agrária 

brasileira. Desta forma, dar-se a dualidade na tentativa estatal de crescimento e desenvolvimento econômico 

e a resistência dos grandes proprietários de terras em meio ao novo rural destacado por estudiosos do rural 

brasileiro como a rurbarnização. “O semblante deste novo rural seriam as famílias pluriativas, que são 

aquelas que combinam atividades agrícolas e não agrícolas e promovem a integração inter-setorial 

(agricultura com comércio e serviço) e interespacial (rural com urbano)”. (SCHNEIDER, 2010.p. 521). Desta 

forma aumenta a renda e constitui atividades que ”tradicionalmente estariam atreladas a cidade”, com a 

essência de ser do rural. 

Esta essência não pode ser rememorada ao atraso, ao matuto, mas do rural como modo de vida, do 

acordar cedo para as tarefas matinais como o tirar leite, dar a palavra como garantia, do pegar o ovo da 

galinha, do respeito aos mais antigos com a benção, do cafezinho, enfim dos fazeres dentro e nos arredores 

de casa, constituindo os diversos tipos de produção da agricultura familiar que de acordo com Camargo 

(2010) é o que caracteriza a agricultura familiar, sua importância e formas de resistência nas sociedades 

capitalistas e os pontos de ruptura e de continuidade em meio aos processos de lutas e classes sociais no 

campo, construídas historicamente. Os laços construídos pela agricultura familiar no rural é mais do que laços 

sanguíneos, muitas vezes há consideração por indivíduos que compartilham a mesma habitação, a mesma 

mesa e com ajuda mútua compartilhadas entre as famílias.  

A categoria agricultura familiar ressaltada pela autora abarca além de pequenos proprietários rurais, 

os assentados, os arrendatários e os agricultores integrados às agroindústrias e outros. Parece-nos, no 

entanto, que a agricultura familiar não é uma categoria síntese apenas por poder manifestar-se nas várias 
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formas mencionadas, mas porque, dentre o conjunto de estratégias que o agricultor familiar manipula para 

garantir sua reprodução podem ser encontradas a renda da terra, o assalariamento, a prestação de serviços. 

Para isso Camargo (2010) enfatiza que se essa categoria quiser atingir um maior lucro com maior 

produtividade e redução de gastos, deve haver incentivo do Estado, sobretudo para países em 

desenvolvimento no pós Segunda Guerra, com base em insumos modernos através da Revolução Verde. 

Esta modernização é excludente, pois, ela só consegue atingir parte dos produtores e boa parte fica 

marginalizada e fora do processo e do mercado. 

As empresas capitalistas de produção agropecuária buscam a constante eliminação dos obstáculos 
naturais através do avanço tecnológico; a agricultura de precisão, as biotecnologias e o acesso ao 
monitoramento meteorológico são exemplos desses avanços. Por outro lado, o capitalismo se 
apropria da produção agrícola a montante, via insumos industriais e a jusante através das indústrias 
de transformação e distribuição de alimentos, cabendo ao produtor a parte de maior risco inerente 
aos ciclos biológicos da produção animal e vegetal. (CAMARGO, 2010, p. 29.) 

Os avanços tecnológicos para a autora buscam a uniformização e padronização da produção 

agrícola, mesmo assim não vai eliminar as particularidades do trabalho agrícola e o pertencimento a uma 

sociedade de interconhecimento, nos vários rurais existentes. O Estado deve, no entanto investir em políticas 

públicas de desenvolvimento rural para fortalecer a segurança de alimentos. 

Nos últimos acontecimentos políticos no Brasil e o que está vivendo, está sendo colocando em 

cheque as conquistas obtidas no país durante as três décadas passadas. A agricultura familiar passou a ser 

reconhecida. O desafio segundo Grisa e Schneider (2015) é reduzir a pobreza da população rural e melhorar 

a distribuição de renda melhorando o bem estar da população com resiliência dos ecossistemas naturais, em 

meio à expansão da fronteira agrícola com aquisição de insumos e ao desenvolvimento de infraestrutura e os 

interesses da agricultura patronal. 

Grisa e Schneider (2015) destacam que as pressões sociais do campo brasileiro nos últimos trinta 

anos, sobretudo com vários assassinatos de agricultores, posseiros, campesinos, dentre outras 

denominações da agricultura familiar no país e do Nordeste especialmente e de fatos que tiveram 

repercussão nacional como a morte de Margarida Maria Alves e João Pedro Teixeira na Paraíba, e do 

massacre do Eldorado dos Carajás repercutiram no país e no mundo fez com que o Estado brasileiro 

incremento de política de assentamentos da Reforma Agrária para condições da reprodução social com base 

na terra e na produção agrícola.   

Assim, programas de transferência de renda apoiaram a agricultura familiar havendo uma 

aproximação com as políticas sociais para a redução da pobreza e da desigualdade no meio rural 

especialmente no semiárido do Nordeste, muitas vezes como na maioria dos casos várias políticas foram 

implantadas sem planejamento de forma hierárquica sem consulta aos moradores locais e as carências, 

hídricas, humanas e sociais de determinado lugar. 
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As políticas sociais e assistenciais acabaram tendo repercussões sobre o desenvolvimento rural sob 
um viés que não é dá inclusão produtiva ou pela ativação do mercado de trabalho. Nas ultimas 
décadas, as áreas rurais mais empobrecidas do Brasil conheceram melhorias inegáveis em seus 
indicadores convencionais de desenvolvimento (incremento de renda, por exemplo) que, talvez, não 
teriam alcançadas apenas por meio de ações agrícolas e agrárias. (GRISA & SCHNEIDER, 2015.p. 
36). 

Temos, portanto, o estado como articulador dessas ações políticas em que o desenvolvimento se dá 

com ações econômicas e políticas, mas sem tensões sociais, com aliança entre Estado e sociedade, em uma 

economia neoliberal. Nesta perspectiva, os estabelecimentos de menor porte econômico familiar na região 

semiárida em sua maioria se não forem atendidos por políticas públicas sociais não conseguem sobreviver 

com a renda  agrícola da terra. Neste sentido, Silva & Costa, 2014 ressalta que o Nordeste é tido como uma 

chaga nacional, impregnada pela miséria partilhada por todos os nordestinos como uma tatuagem em meio a 

um Brasil com maior desenvolvimento econômico. 

Nesta concepção, tem-se uma reprodução de uma imagem determinante da região Nordeste em que 

a população deve está impregnada as condições naturais que o clima semiárido oferece e viver nos limites da 

sobrevivência em que a pobreza seria uma regra sem nenhuma transformação social. “Dos cerca de 1,7 

milhão de estabelecimentos no Semiárido, mas de 1 milhão são minifúndios com menos de 5 hectares. Além 

do que, no geral, esses minifúndios estão concentrados nas piores terras da região” (SILVA, 2014.p.906). A 

reforma agrária assentou várias famílias em locais em terras em que a produção não dava para a 

manutenção da família com a agricultura produzida, pois, várias famílias foram assentadas em terras inférteis 

e sem a família dispor de tecnologias hídricas para a produção e sua manutenção. 

Assim, em respeito a toda uma luta pela sobrevivência engendrada pelos pequenos agricultores do 
Semiárido nordestino é que se resolveu enfileirar com aqueles que contestam a grande novidade do 
Censo Agropecuário de 2006. Na ânsia de dar destaque à agricultura familiar, o Censo mais 
escondeu do que mostrou a respeito da realidade do campo, ocultando cada vez mais a diversidade 
dos estabelecimentos rurais de menor porte econômico no plano regional. (SILVA, 2014, p. 900)  

 Silva (2014) destaca essa maquiagem descaradamente oficializada pelo Estado brasileiro em que os 

estabelecimentos rurais de até cinco hectares no semiárido não comportavam a estatística do senso, pois, a 

maioria desses não dispunha de boa produtividade muito menos de políticas publicas sociais de apoio à 

agricultura familiar, ou seja, muitos de fato eram atendidos por políticas de desenvolvimento rural, mas a 

imensa maioria dos agricultores não conseguia financiamento para investir em suas propriedades. “Dadas as 

condições sociais e edafoclimáticas da região semiárida do Nordeste, uma considerável parte dos pequenos 

estabelecimentos rurais ali situados é inviável à atividade agrícola”. (SILVA, 2014, p. 901). 

Ademais, em outras realidades, permanecem estruturas arcaicas revelando regionalizações que 

diferem das supracitadas. Ao passo que a modernização restringe-se aos grandes latifúndios (ARAÚJO, 

1995), subsistem com grandes dificuldades de sobrevivência os pequenos agricultores. Araújo (1995) destaca 

as zonas cacaueiras, canavieiras e o sertão semiárido como áreas historicamente resistentes à 
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modernização, permanecendo sob velhas estruturas socioeconômicas e políticas resultantes principalmente 

da concentração fundiária. A resultante é a persistência da pobreza nessas localidades rurais, a qual, 

atualmente, com os programas assistenciais sociais, bem como o crédito direto ao pequeno produtor tem sido 

atenuada. 

A Região em questão também se exprime em diversidade cultural e de recursos ambientais. 

Costumes, sotaques, valores, vestimentas, alimentação, atividade econômica e seus históricos são os mais 

diversos nesta parte do território brasileiro, são peculiaridades refletidas e combinadas em vários grupos 

sociais, compreendendo a construção de variadas regionalidades. 

Midiaticamente, a região Nordeste é vista como uma região problema em que o semiárido é apontado 

como sinônimo de atraso e pouco desenvolvimento socioeconômico. A maioria das reportagens mostra o 

drama da seca e ou estiagem prolongada que afeta quase toda a região. Mesmo com a irregularidade pluvial, 

a região possui umas das maiores biodiversidades do mundo. A ocorrência de menor precipitação não pode 

ser motivo de calamidades, como muitas vezes é midiatizado. As ações gestoras de políticas sociais devem 

ocorrer para que as populações possam ter acesso igualitário à água. O semiárido é uma das regiões mais 

secas do mundo, mas que concentra alta densidade populacional. 

As secas são vistas pela população, como o principal obstáculo ao crescimento e à melhoria do bem 
estar dos habitantes desta região, provocando grandes desequilíbrios econômicos, sociais e 
ambientais, atingindo, principalmente, os habitantes dispersos da zona rural. [...] No Semiárido, na 
ótica dos recursos hídricos, a vulnerabilidade da região tem sido, desde muito, atribuída às secas. 
Embora não deva ser assumida como causa única e exclusiva da pobreza regional, essa 
anormalidade climática certamente muito contribui para a fragilidade econômica regional (FARIAS, 
2010, p. 01). 

O semiárido é caracterizado por deficiência hídrica e secas periódicas. Dada à instabilidade climática, 

a região possui características decorrentes desta como a existência de solos rasos e alcalinos e, alta 

insolação. Conhecer e ter um novo olhar para a região é importante para compreender as condições de vida 

dos moradores locais. Não se deve erroneamente olhar para a região Nordeste como se as causas naturais 

determinassem o estilo de vida dos habitantes locais, principalmente dos moradores do semiárido. 

Desta forma, temos nos entornos das áreas do São Francisco, grandes investimentos do setor 

agropecuário alimentados pelas águas do referido rio. Várias empresas instaladas produzem para o 

abastecimento interno e também para exportação. Outro fato é a produção de vinho de boa qualidade 

produzido em plena área semiárida nordestina. Além disso, a própria agricultura familiar respira aliviada com 

as águas do “Velho Chico”, este que é o rio da integração nacional que vai dar suporte para aliviar a tensão 

hídrica de boa parte da população semiárida. 

Mesmo assim há uma imensa maioria da população semiárida que necessita de investimentos 

públicos, sobretudo em recursos hídricos para se manter produzindo no campo e para o consumo residencial. 
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Desta forma há a necessidade de analisar se as políticas públicas atendem as demandas locais ou precisam 

de mais investimentos para suprir a carência, sobretudo hídrica. 

Ainda com baixas precipitações é possível garantir a sobrevivência digna das populações residentes 

no semiárido, bastaria aumentar a capacidade de armazenamento de água dos reservatórios como as 

cisternas de placas. Muitas delas não suportam os grandes períodos de estiagem ou não suportam a 

quantidade de residentes na casa durante o período. Além disso, as cisternas calçadões (50 mil litros de 

água) não garantem a produção agrícola familiar por um longo período e a própria manutenção familiar. O 

discurso e a política econômica que existe no Nordeste para Silva (2014) é “o discurso que sustenta as velhas 

e novas oligarquias locais, sem agregar nada de novo à discussão da problemática do Semiárido”. 

Permanecendo os interesses lucrativos ao sistema capitalista dessas famílias. 

Ainda assim, há grupos de estabelecimentos rurais que produzem para o autoconsumo e para os 

mercados informais e institucionais. 

São típicos desse grupo ás experiências com agricultura orgânica, ou agroecológica como preferem 
ser identificadas, que às vezes passam a ser a principal atividade produtiva do lote, seja pela 
assistência técnica específica que recebem, seja pela facilidade de acesso a recursos para 
financiamento da experiência. Isso justifica o tratamento aqui como experiência isolada, por ser, em 
geral, realizada numa pequena área de cada lote. (SILVA, 2014 p. 921) 

Esses mercados alternativos expressam a vitória de anos dos movimentos sociais em busca de um 

desenvolvimento local para as famílias de assentamentos ou comunidades que se auto afirmam e são 

referencias para as demais com respeito a meio ambiente, com seus produtos situados no entorno das 

cidades pequenas e médias. 

MERCADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR AGROECOLÓGICA DE ALAGOA NOVA-PB 

O município de Alagoa Nova-PB é um dos pioneiros na produção e no comércio de produtos 

agroecológicos na Paraíba. Várias instituições de ensino vêm ao município em busca de novos 

conhecimentos com os agricultores que adotaram essas práticas há mais de doze anos inclusive com a 

criação da feira agroecológica local e outras feiras tais como as de Campina Grande-PB e Esperança-PB. 

Essas conquistas surgem com o apoio da Ecoborborema, uma associação de produtores agroecológicos do 

compartimento da Borborema na Paraíba e da ASP-TA, prestando assistência técnica, além do Polo Sindical 

da Borborema, composto por quatorze sindicatos que tem em uma de suas linhas de atuação a produção 

agroecológica.  

No entanto, as feiras agroecológicas não suprem toda a produção agroecológica, o que vem 

favorecendo a prática de intermediação da produção para mercados maiores como as redes atacadistas de 

alimentos. Empresas de produção agropecuária como a Hortaliças Sempre Verde, que surgiu no início da 
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década de 2000, atuam subsidiando a produção agroecológica de agricultores locais para suprir a demanda 

de orgânicos de grandes redes atacadistas. 

Esta empresa destina sua produção para os supermercados locais e restaurantes da Paraíba, assim 

como em redes de supermercados do Rio Grande do Norte e de Pernambuco. A Empresa produz de forma 

convencional e a parte orgânica é comprada da produção de agricultores familiares agroecológicos locais. 

Mantendo uma dinâmica regional de hortifrutigranjeiros. 

A produção em larga escala agrícola tomou impulso a partir de 1960, com a Revolução Verde, 

impulsionando a utilização de produtos químicos na agricultura, objetivando acelerar a produtividade. Nesse 

contexto, a abordagem agroecológica surge como importante perspectiva analítica para o entendimento das 

práticas agrícolas atuais, correlacionada a temas como segurança alimentar e nutricional, direito humano à 

alimentação e soberania alimentar, presentes na pauta das discussões realizadas no âmbito das práticas 

sustentáveis. Esta prática agrícola representa uma alternativa para o agricultor familiar trabalhar em um 

projeto coletivo, como em um assentamento rural ou unidade familiar. Assim, é possível ampliar o sentido 

restrito dado a agroecologia como apenas uma maneira de produzir alimentos limpos, pois esta passa a 

incorporar dimensões políticas, econômicas, sociais e ambientais (GUZMÁN, 2002). E com isso atingir 

mercados consumidores.  

Os mercados, no bom plural, são um fenômeno sociológico que se caracteriza como um processo de 
interação social que mobiliza atores e agentes que possuem interesses em trocar e intercambiar 
bens, produtos e mercadorias. Os mercados existem na medida em que essas interações sociais 
ocorrem. Portanto, os mercados podem e efetivamente são construídos por indivíduos e grupos 
sociais, tais como os agricultores familiares. (MARQUES, et al 2016.p. 11) 

No entanto, as ações provenientes do mercado varejista atuam na produção agrícola agroecológica, 

através da empresa Hortaliças Sempre Verde, enfraquecendo a coletividade conquistada pela agricultura 

familiar agroecológica. Desta forma, a necessidade de mapear os agricultores da produção familiar 

agroecológica é fundamental para entender essas práticas.    

O papel da Agroecologia de acordo com Leff (2002) é reafirmar a prática agrícola local dando ênfase 

a sustentabilidade da Agricultura Familiar nos aspectos sociais, ambientais, econômicos e políticos, 

aumentando a renda local com ênfase na redução da pobreza rural através da Agroecologia, configurando o 

desenvolvimento destes agricultores a partir dessas práticas. Desta forma, compreendendo o território como 

relações de poder (Castro, 2010), entendendo essas relações no espaço rural entre a empresa e os 

agricultores familiares continuamente, percebe-se, a reestruturação das atividades agrícolas da empresa e 

suas espacialidades nos centros urbanos, assim como também as territorialidades conquistadas com as 

feiras agroecológicas pela Agricultura Familiar. 

Neste sentido, o território é compreendido como as relações de poder estabelecidas no espaço 

concreto por um grupo social, (Castro, 2010). Essas relações são feitas tanto pela Hortaliças Sempre Verde 
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quanto pelos agricultores familiares agroecológicos. Já as territorialidades se estabelecem pelo exercício de 

poder dos agricultores familiares e suas organizações sociais no espaço concreto, a região agreste da 

Paraíba, com a comercialização de seus produtos semanalmente em diversas cidades. Desta forma, as 

organizações sociais dos agricultores familiares agroecológicos, as associações regionais e locais, a 

Ecoborborema, o Polo Sindical da Borborema e a Organização não Governamental ASPTA atuam no 

dinamismo econômico da agricultura familiar agroecológica nesses espaços.  

A agricultura brasileira produz para abastecer o mercado interno, mas, sobretudo para atender a 

demanda externa de alimentos. O Brasil é um dos maiores produtores de gêneros alimentícios atendendo 

majoritariamente a exportação. Já a produção agrícola familiar produz para o consumo familiar e parte para o 

mercado interno e em regiões espalhadas de maior fertilidade pelo país. Com a modernização da agricultura 

Camargo (2010), afirma que esse processo só conseguiu atingir uma parcela dos produtores, sacrificando e 

marginalizando os que ficaram de fora desse processo. O Estado assegurou o acesso à mecanização e aos 

insumos modernos, mas, a maioria dos agricultores familiares ficaram à margem desse processo produtivo. 

A modernização agrícola adotada no Brasil, sobretudo a partir do uso de adubos químicos para uma 

maior produtividade com a Revolução Verde nos primórdios de 1960, sustentam o modelo de 

desenvolvimento agrícola ambientalmente predatório e socialmente excludente cujas raízes remontam aos 

nossos primórdios coloniais (Petersen, 2013). Esse modelo reafirmou o agronegócio presente no setor 

industrial, agrário e financeiro, não eliminando as marcas nefastas do passado que mantem o amparo a 

grande propriedade. 

A modernização atenderá somente a agricultores com interesses e características muito particulares 
e que podem responder à concepção do trabalho agrícola por ela estipulada. Sendo assim, as 
trajetórias modernizantes retiram dos agricultores o controle do conhecimento associado ao seu 
próprio trabalho, criando um mecanismo que expropria o saber-fazer das comunidades rurais e 
transferindo esse poder para os agentes exógenos dos mercados. A dependência tecnológica 
converte-se assim em dependência cultural, imobilizando as capacidades autônomas de inovação 
local. (PETERSEN, 2013.p. 80) 

Apesar dos aspectos exógenos que retira o conhecimento do agricultor local e o coloca dependente 

das práticas tecnologias modernizantes, há outro marco importante para a categoria em que de acordo com 

Schneider (2010), a agricultura familiar no Brasil a partir dos anos 1990, sofre influência de políticas 

governamentais para um dinamismo de mercado, sobretudo, de um maior desenvolvimento local. Essa 

categoria ganhou força na década citada através de pressões populares e possuíam várias nomenclaturas 

em anos anteriores; 

Por certo, tanto a agricultura familiar como os agricultores que hoje são assim denominados sempre 
existiram, e não se trata de uma novidade. Mas é mister reconhecer que foi na primeira metade da 
década de 1990 que esta noção se firmou como uma categoria política, sendo em seguida 
assimilada por estudiosos e por formuladores de políticas, o que lhe confere atualmente uma 
extraordinária legitimidade a tal ponto de se constituir como referência em oposição a outras noções 
igualmente pode- rosas, como a de agronegócio, por exemplo. (Schneider, 2010. p. 215) 
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Essa categoria política se organizou através de entidades civis como os sindicatos ligados aos 

trabalhadores rurais que lutaram pela questão fundiária, crédito, segurança alimentar, legitimação das 

populações tradicionais, etc., diante da inércia que vinha o Brasil. Mesmo assim, crescia paralelamente 

incentivos estatais a agricultura patronal. 

Nesta perspectiva, Oliveira (2007) ressalta que o modo capitalista de produção implantar-se-ia de 

forma plena na agricultura, tal qual se implantou na indústria. Contudo, as relações não capitalistas de 

produção permanecem dialeticamente ligadas ao avanço do capitalismo, recriando as formas de 

sobrevivência e trabalho da agricultura familiar. 

Na região Nordeste brasileira de acordo com Araújo, (2000.p.177) “a questão fundiária é mais 

dramática e vem se agravando”. O Nordeste ainda perdura resquícios da concentração de terras e de renda e 

vem aumentando na medida em que cada vez mais as grandes corporações agroindustriais se instalam nas 

áreas próximas da produção dos agricultores familiares.  

Isso vem afirmar que as políticas estatais favorecem a agricultura patronal e aumenta a concentração 

de riquezas. Para Andrade (1998), “há grande concentração da propriedade da terra em mãos de 

latifundiários”. Opondo-se a esta lógica capitalista surge as produções familiares agroecológicas que tenta 

afirma-se como alternativa a agricultura patronal. 

Carvalho (2007), ressalta que a Agroecologia assume um papel de fundamental importância para a 

agricultura familiar se reafirmar e manter-se produzindo para o núcleo familiar e o mercado, constituindo-se 

como um fator significativo para o desenvolvimento sócio- territorial. Nesta perspectiva, o decreto presidencial 

publicado no ano de 2012 pelo Governo Federal, estabelece a comercialização e o mercado para a produção 

agroecológica visando fortalecer e ampliar o consumo de produtos orgânicos e de base agroecológica com 

ênfase nos circuitos curtos de comercialização (locais e regionais), mercados institucionais e compras 

governamentais. 

Nesta perspectiva, Altieri (2012) ressalta que o conceito de Agroecologia quer sistematizar todos os 

esforços em produzir um modelo tecnológico abrangente, que seja socialmente justo, economicamente viável 

e ecologicamente sustentável, um modelo que seja o embrião de um novo jeito de relacionamento com a 

natureza, onde se protege a vida toda, estabelecendo uma ética ecológica que implica no abandono de uma 

moral utilitarista e individualista e que postula a aceitação do princípio do destino universal dos bens da 

criação e a promoção da justiça e da solidariedade como valores indispensáveis. Basta saber se essas ações 

e relações estão presentes nas áreas a serem analisadas ou permanece no discurso político.   

A Agroecologia integra e articula conhecimentos de diferentes ciências, assim como o saber 

popular, permitindo tanto a compreensão, análise e crítica do atual modelo do desenvolvimento e de 

agricultura industrial, como o desenho de novas estratégias para o desenvolvimento rural e de estilos de 

agriculturas sustentáveis, desde uma abordagem transdisciplinar e holística. (CAPORAL, 2006. p. 5). 
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A empresa Hortaliças Sempre Verde atua no ramo da produção e comercialização alimentícia 

convencional e orgânica, tendo a Agricultura Familiar de base agroecológica como fornecedor principal. Desta 

forma, esses agricultores agroecológicos sofrem a interferência da empresa para escoar sua produção 

agrícola. Esta tende a desarticular a coletividade e organizações sociais representadas por sindicatos e 

associações da agricultura familiar, através da constituição de mercados em parcerias com os supermercados 

para o destino da produção agroecológica.  

Apesar da toda a mecanização agrícola que adentrou no campo para os agricultores, a concentração 

de recursos financeiros para o agronegócio gera a reconcentração de terras no país, com a agronegócio 

lançando suas estratégias e táticas sobre a produção agrícola familiar. Essa ação é perceptível na empresa 

de hortifrutigranjeiros que a pesquisa busca analisar, o que impede uma maior ascensão produtiva e de 

mercado dos agricultores familiares agroecológicos.  

Oliveira (2007) afirma que a terra sob o capitalismo tem que ser entendida como renda capitalizada, 

dessa forma, o capital tende a subordinar a produção da agricultura familiar. Com isso o agricultor, tende a 

vender suas mercadorias aos atravessadores, por preços abaixo do mercado. A Agroecologia tem seu 

potencial agrícola nos municípios citados apesar de proporcionalmente menor, é significativamente 

importante, alterando aspectos da saúde, do bem-estar social, e da renda das famílias envolvidas com essa 

prática agrícola.  

A Agricultura Familiar há tempos é motivo de luta para a permanência do agricultor familiar na terra, 

esta é responsável pelo sustento de cada núcleo familiar, através da produção de excedentes cultivados. As 

resistências dos agricultores familiares durante séculos de batalhas aos agricultores patronais pauta-se no 

princípio da apropriação legal da terra para produção familiar e consequentemente pela sobrevivência de 

suas gerações, além de uma melhor qualidade de vida e permanência na área rural, apesar das heranças 

coloniais concentrarem extensões de terras. Neste sentido, as práticas da agricultura extensiva com auxílio 

do Estado atuam para a permanência de um modelo agrário excludente para a imensa população rural.  

De acordo com Leff (2002, p.41) “a Agroecologia tem capacidade de promover um desenvolvimento 

equânime e sustentável, com estratégias de desenvolvimento pautadas na justiça social, combinando este 

conhecimento com elementos da ciência agrícola moderna”. Já o modelo patronal revela-se cada vez mais 

responsável pela desigual distribuição de alimentos, agravando problemas como a fome, a desnutrição e a 

destruição da natureza.  

Apesar da introdução de agrotóxicos por grandes empresas na área rural, e até mesmo pela 

agricultura familiar com o incentivo dos órgãos estatais, vários agricultores descobriram na Agroecologia uma 

fonte de renda para a melhoria da qualidade de vida. Na Paraíba a produção agroecológica mostra-se como 

importante ferramenta para o desenvolvimento rural local. Há mais de dez anos existem diversas feiras 
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agroecológicas que se figura como uma importante ferramenta para o escoamento e desenvolvimento da 

agricultura familiar. 

As possibilidades de sobrevivência e reprodução social dos agricultores familiares enquanto 
produtores de alimentos, fibras e matérias primas depende, fundamentalmente, de sua capacidade 
de inserção em um ambiente em que sejam capazes de inovar (progresso técnico), adquirir um 
domínio relativo sobre os mercados e desenvolver formas de gestão e planejamento da propriedade. 
Outro ponto de consenso entre os autores desta abordagem é o fato de que, em geral, analisam um 
tipo de agricultura familiar mais “capitalizada”, com acesso aos mercados e às tecnologias mais 
modernas, não raro, localizada nas regiões dinâmicas das economias rurais. (Schneider, 2010. P. 
225) 

O município de Alagoa Nova – PB desponta como importante atrativo comercial de produção 

agroecologia, apesar das práticas agrícolas patronais dominarem a maioria da produção agrícola. As 

divergências dessas culturas agrícolas existentes nas localidades são importantes para entender os caminhos 

da construção de um modelo agrícola socialmente sustentável, compreendendo a atuação das instituições de 

apoio à agricultura familiar, como a Ecoborborema, o Polo Sindical da Borborema, a ASP-TA e associações 

locais para o escoamento produtivo e maior qualidade de vida local.  

Apesar do apoio destas instituições a produção agroecológica vários agricultores agroecológicos 

desfilaram-se de algumas delas, justamente por ir de encontro aos seus princípios políticos ao manterem 

vínculos com a Empresa Hortaliças Sempre Verde, que enfraquece as práticas agrícolas da agricultura  

agroecológica conquistadas pelos mercados das feiras locais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O rural e as ruralidades no Brasil ainda são fortes em suas tradições, em seus aspectos, em suas 

formas e em seus aspectos indenitários e culturais. Persiste um rural interiorano que mesmo na 

contemporaneidade resiste aos aspectos modernos do campo que cada dia tenta homogeneizar a agricultura. 

A cultura agrícola de agricultores de grande porte atua para um campo mais tecnológico e com mais insumos 

agrícolas.  

O apoio estatal a partir da década da Revolução Verde trouxe uma maior dependência da agricultura 

familiar, sobretudo, a partir dos transgênicos, com uma lógica capitalista excludente para a maioria dos 

agricultores familiares do campo que diariamente são explorados e expropriados. No Nordeste brasileiro, 

especialmente no semiárido, apesar dos últimos anos de políticas públicas para a agricultura familiar, há 

inúmeros estabelecimentos rurais com menos de cinco hectares que são explorados em relação à mão-de-

obra, pois a terra que possuem não produz o suficiente para o sustento familiar. 

A imagem do Nordeste é retratada por estes fatos em que as secas e estiagens prolongadas 

determinassem o modo de viver dos nordestinos. Para amenizar essas situações há a necessidade de 

investimentos em políticas sociais hídricas para que, independente da renda do tamanho da terra possa 
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subsidiar a produção em meio a um mercado capitalista cada vez excludente para a agricultura familiar. 

Contudo, as organizações sociais fortalecem as identidades desses grupos de agricultores que tenta se 

afirmar na logica competitiva da agricultura capitalista. 

REFERÊNCIAS 

ARAÚJO, T. Bacelar de. Nordeste, nordestes: que nordeste? Desigualdades regionais e desenvolvimento, 
p. 125-56, 1995.

FARIAS, Maysa Porto; VIEIRA, Crisólogo; ALMEIDA, Hermes Alves. Caracterização climática da 
microrregião do Cariri Oriental. I Workshop Internacional Sobre Água no Semiárido Brasileiro. Campina 
Grande. 2013. 

CAMARGO, Regina Aparecida Leite de. Agricultura Familiar e ruralidade em Ouro Fino-MG. Tese de 
Doutorado- Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Agrícola- Campinas, SP. 2010. 
CASTRO, I. E. et( al.  Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro, Bertrand. 2010. 

CAPORAL, Francisco Roberto. COSTABEBER, José Antônio e PAULUS, Gervásio. Agroecologia Matriz 
disciplinar ou novo paradigma para o desenvolvimento rural sustentável. Brasília (DF) Abril de 2006. 

GRISA, Catia: SCHNEIDER, Sergio. Três gerações de Políticas Públicas para a Agricultura Familiar e formas 
de intervenção entre sociedade e Estado no Brasil. Rev. Econ. Sociol. Rural [online]. 2014, vol.52. Acesso 
em Jan. 2017. 

GUZMÁN, Eduardo Sevilla. A perspectiva sociológica em Agroecologia: uma sistematização de seus métodos 
e técnicas. Revista de Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável. Porto Alegre, v.3, n.1, 
jan./mar.2002. p. 18-28. 

AQUINO, Joacir Rufino de: SCHNEIDER, Sergio. O Pronaf e o desenvolvimento rural brasileiro: avanços, 
contradições e desafios para o futuro. Políticas Públicas de Desenvolvimento. Rev. Edit. indb. 2015. 

LEFF, Henrique. Agroecologia e Saber Natural. Agroecologia e Desenvolvimento rural Sustentável, Porto 
Alegre, v.3, n.1, jan./mar.2002. 

OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino. Modo de produção capitalista, agricultura e reforma agrária. FFLC: São 
Paulo, 2007. 

_____. “As contradições do campo brasileiro: mitos e verdades”. Barbárie e Modernidade. As 
transformações no campo e o agronegócio no Brasil. São Paulo, USP. 2004. Mimeo.  

MARQUES, Flavia Charão, CONTERATO Marcelo Antônio e SCHNEIDER, Sergio. Construção de 
Mercados e Agricultura Familiar: Desafios para o Desenvolvimento Rural. Porto Alegre: Editora da 
UFRGS, 2016. 

PETERSON, Paulo. Agroecologia e a Superação do Paradigma da Modernização. In: Agroecologia : 
práticas, mercados e políticas para uma nova agricultura. Org. Niederle P. A.; Almeida, L.; e Vezzani, F. 
M,.  Curitiba : Kairós, 2013. 393 p. 

PRADO JR., Caio. Dialética do conhecimento. - 6.ed.- São Paulo: 1980. Brasiliense. 

603



Anais do III Seminário Regional Comércio, Consumo e Cultura nas Cidades. ISSN: 2318-048X. http://srccc.com.br. 

RUIZ, Eliziane Nicolodi Francescato. Et al. Imagens de uma ruralidade: Elementos do substrato social de 
constituição de um cotidiano. In: Revista Iluminuras. Porto Alegre. v. 17, n. 41, p.44-79, jan/jun, 2016. 

SCHNEIDER, Sergio. Situando o desenvolvimento rural no Brasil: o contexto e as questões em debate. IN: 
Revista de Economia Política, vol. 30, nº 3 (119), pp. 511-531, julho-setembro/2010. 

SILVA, Roberto Marinho Alves da. Entre o Combate à Seca e a Convivência com o Semiárido: transições 
paradigmáticas e sustentabilidade do desenvolvimento. Tese de Doutorado. Centro de Desenvolvimento 
Sustentável. Universidade de Brasília. 2006. 298p. 

WANDERLEY, Maria de Nazareth Baudel. A sociologia rural na América Latina: produção de 
conhecimento e compromisso com a sociedade. Disponível em: http://www.alasru.org/wp-
content/uploads/2011/06/Nazareth-Wanderlei.pdf. 

604

http://www.alasru.org/wp-content/uploads/2011/06/Nazareth-Wanderlei.pdf
http://www.alasru.org/wp-content/uploads/2011/06/Nazareth-Wanderlei.pdf


1 Prof.ª. Drª. da Universidade Estadual do Ceará, e-mail: camilageo@hotmail.com 

CONSUMO PRODUTIVO AGRÍCOLA E ECONOMIA URBANA 

NO OESTE BAIANO  

AGRICULTURAL PRODUCTION CONSUMPTION IN WEST BAHIA

Camila Dutra dos Santos1 

RESUMO 

A economia urbana deve ser compreendida de forma ampla, incluindo as mudanças no campo e na cidade. A difusão do 
agronegócio no Oeste Baiano, a partir dos anos 1980, implicou num maior e mais especializado consumo produtivo 
agrícola, com base na demanda de insumos e serviços modernos para atender às empresas e fazendas produtoras de 
commodities agrícolas, sobretudo da soja.  Com isto, algumas cidades do espaço urbano regional do Oeste Baiano, 
sobretudo aquelas próximas às áreas de produção agrícola moderna, incorporaram um número expressivo de 
estabelecimentos comerciais de insumos e prestadoras de serviços que surgiram ou se incrementaram para atender as 
novas demandas produtivas do agronegócio em expansão. Para o entendimento do papel central dos espaços urbanos no 
avanço do agronegócio no Oeste Baiano, é preciso compreender, portanto, a relação campo-cidade e a importância que a 
difusão do consumo produtivo agrícola tem na economia urbana da região.  

Palavras-chave: Agronegócio; Relação Campo-Cidade; Consumo Produtivo Agrícola; Economia Urbana; Oeste Baiano. 

1. INTRODUÇÃO

O atual período histórico é marcado para M. Santos (1996) por uma unicidade da técnica, 

uma convergência dos momentos e uma unicidade do motor da vida social, sendo este a própria 

universalização da mais-valia. A técnica, a ciência e a informação tornam-se, portanto, essenciais à 

coordenação desse novo regime de acumulação. Em resposta a essas transformações gerais da 

sociedade, o espaço toma a forma de “meio técnico-científico-informacional” (M. SANTOS, 2005). 

É imposto pelo capitalismo, que este sistema técnico seja predominante em todos os lugares 

na atualidade e sirva de base material da globalização. Dessa forma, a agropecuária não fugiu a este 

processo. O progresso técnico da agricultura vem se realizando, exatamente, no intuito de reduzir o 
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tempo do ciclo produtivo e permitir que o lucro chegue mais rápido. A difusão de um novo modelo de 

produção globalizada no território brasileiro, pós-1970, promoveu um reajustamento social, econômico 

e político no campo e na cidade e induziu uma atividade agropecuária intensiva em capital, ciência, 

tecnologia e informação, chamada por M. Santos (2000) de “agricultura científica”.  

Essa nova formatação entre produção e consumo na agricultura moderna passa a demandar 

novos mecanismos que tenham a capacidade de dar conta da circulação do produto agrícola. Na 

agricultura este processo se materializa na emergência de um mercado de bens e serviços necessários 

à realização dessa agricultura modernizada, ou seja, um terciário especializado para atender as 

demandas da agricultura moderna, como consequência o “consumo produtivo agrícola” (M. SANTOS, 

1996, 2000, 2005; ELIAS, 2003; ELIAS e PEQUENO, 2010; C. SANTOS, 2010) se alarga com os 

investimentos na produção agrícola de caráter industrial. 

Elias (2003, 2006) constatou que as exigências do campo moderno produzem novas 

demandas de comércio e serviços nas cidades, pois a modernização da agricultura requer a utilização 

de máquinas, implementos, adubos, defensivos, sementes selecionadas, serviços técnicos baseados 

no conhecimento científico, crédito rural, etc. A economia urbana deve ser compreendida, portanto, de 

forma ampla, incluindo as mudanças no campo e na cidade. Na opinião de Endlich (1998, p.83): 

Paradoxalmente, à medida que se reduziu a população rural, ampliaram-se as relações entre 
o campo e a cidade. Neste novo quadro, os agricultores passaram a provocar, para a
satisfação de suas necessidades, um aumento do consumo consuntivo e para o 
desenvolvimento as atividades agropecuárias, um aumento do consumo produtivo rural. 

Esse processo provoca alterações na dinâmica populacional e incremento da economia 

urbana, resultando na reestruturação dos espaços urbanos. Vemos, então, nas áreas de difusão do 

agronegócio, as cidades mais próximas serem adaptadas para atender às demandas desse consumo 

produtivo em expansão mediado pelo crescimento e espacialização de atividades terciárias associadas 

à produção agrícola (ELIAS, 2003, 2006).  

Esse processo está ligado a outro, o da multiplicação do número de cidades locais e o 

aumento da importância dessas, sobretudo quando próximas às áreas de agricultura moderna, o que 

exige considerarmos a proposta de M. Santos (2005) de analisarmos as “regiões agrícolas e regiões 

urbanas”, e não mais “regiões rurais” e “cidades”. Para esse autor, hoje “as regiões agrícolas (e não 

rurais) contêm cidades; as regiões urbanas contêm atividades rurais” (M. SANTOS, 2005, p. 73). 

Portanto, em ambas convivem áreas urbanas e rurais sendo que “o que distinguirá a região urbana e a 

região agrícola não será mais a especialização funcional, mas a quantidade, a densidade e a 

multidimensão das relações mantidas sobre o espaço respectivo” (M. SANTOS, 2005, p.74). 

O Oeste Baiano, uma dessas “regiões agrícolas”, incorporadas à expansão da agricultura 

capitalista e moderna desde os anos 1980 se insere nas várias áreas do Brasil nas quais, segundo 
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Elias (2006), a urbanização se deve diretamente à consecução desse agronegócio globalizado. Quanto 

mais modernizada, mais a agricultura torna-se exigente quanto ao consumo produtivo necessário a sua 

realização e é na cidade que esta irá suprir tal demanda. No caso do Oeste Baiano, existem duas 

cidades, uma mais que a outra, Luís Eduardo Magalhães e Barreiras, e alguns núcleos urbanos 

menores que dão suporte a esse mercado de insumos agrícolas, atendendo um raio de influência de 

cidades que, algumas vezes, extrapola a própria região. O objetivo desse artigo é, portanto, discutir as 

redefinições na economia urbana regional que respondem às demandas provenientes do campo 

moderno e aparecem como consequência da difusão do consumo produtivo agrícola no Oeste Baiano.  

2. INCORPORAÇÃO DO OESTE BAIANO À FRONTEIRA AGRÍCOLA MODERNA

Desde os anos de 1960, a expansão da soja no território brasileiro conta com o apoio de 

políticas públicas dos governos e países interessados. Dos anos de 1960 aos anos de 1980, foi criada 

uma série de programas desenvolvimentistas, cujo objetivo principal era dar suporte e efetivar a 

ocupação do Brasil Central. Dentro dessa lógica, podemos destacar algumas políticas: o Programa de 

Distribuição de Terras e Desenvolvimento Agroindustrial (Proterra - 1967), o Programa de Integração 

Nacional (PIN - 1970), o Programa de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Prodoeste - 1971), o 

Programa para o Desenvolvimento dos Cerrados (Polocentro - 1975), o Programa de Desenvolvimento 

do Cerrado (Prodecer - 1979), o Programa de Financiamento de Equipamentos de Irrigação (Profir - 

1982), dentre outras.  

Aproveitando-se dos incentivos do Estado, dos baixos preços das terras e da ampliação dos 

sistemas técnicos e de infraestruturas do final da década de 1970, muitos agricultores, sobretudo 

paranaenses, catarinenses e gaúchos (mas também brasileiros de outros estados) dirigiram-se em 

massa para o Cerrado, a nova fronteira agrícola à época. Parte dessa leva de produtores, 

acompanhada de seus familiares, direcionou-se para o Oeste Baiano. Esses produtores venderam 

suas propriedades no Sul e resolveram “tentar a sorte” nessa região, investindo seu capital em 

maquinários e enormes extensões de terras nos cerrados nordestinos, aparentemente “desocupadas”, 

vendendo parte destas para outros fazendeiros que chegaram posteriormente. O Oeste Baiano, 

polarizado pelas cidades de Barreiras e Luís Eduardo Magalhães, estende seu raio de influência ao Sul 

do Maranhão, Sul do Piauí, assim como partes do Leste do Tocantins e até mesmo do Goiás. 
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Figura 1 – Mapa de localização do Oeste Baiano. 

Fonte: Organização de Camila Dutra, Projeto Cartográfico de Wellington Lira Moreira, 2015. Base de dados: 

IBGE, 2010. 

Os agricultores e grupos empresariais que chegaram ao Oeste Baiano, a partir de 1980, já 

tinham níveis superiores de tecnologia. Alguns já eram até mesmo agrônomos e técnicos agrícolas de 

formação, e os outros, mesmo não sendo formados, eram experientes proprietários de terras. Esses 

produtores introduziram o cultivo moderno da soja e implantaram perímetros irrigados e projetos 

agroindustriais na região, baseados principalmente no aporte técnico e de capital público1 e privado. A 

mecanização, a utilização de insumos para correção do solo e as práticas de irrigação, incorporadas 

pelos agrônomos sulistas, aos poucos foram se tornando comuns no Oeste Baiano, e hoje são 

predominantes.  

Essa região tem experimentado um processo de ocupação comandado por agentes 

econômicos extrarregionais e tem recebido capitais predominantemente não nordestinos. Lá estão 

1 O amparo de políticas de crédito e de incentivos fiscais das instituições públicas do Banco do Brasil, o Banco do Nordeste 
e o Banco de Desenvolvimento da Bahia (DESENBANCO) foram cruciais nessa fase. 
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instaladas plantas industriais das principais empresas esmagadoras de soja – como as multinacionais 

Cargill e Bunge; escritórios das empresas ADM, Amaggi & Louis Dreyfus e Multigrain – tradings 

comercializadoras de grãos –; além de cooperativas agrícolas e de uma variedade de empresas de 

comércio e de serviços que atendem ao “consumo produtivo agrícola” (M. SANTOS, 1996, 2005, 2006; 

ELIAS, 2003; ELIAS, 2006; C. SANTOS, 2010) em expansão. 

Com a difusão do agronegócio, os lugares incorporados são submetidos às mudanças nas 

suas formas e conteúdos. Elias (2006) constatou que ao mesmo tempo em que ocorrem as 

transformações no campo, provenientes da reestruturação produtiva da agropecuária, se processam 

mudanças também nas cidades próximas, como alterações nos seus padrões demográficos, além de 

uma reorganização do espaço urbano-regional. Temos, portanto, “um avanço da fronteira agrícola 

acompanhado do avanço da fronteira urbana” (FREDERICO, 2010, p. 59). E como diria Bernardes 

(2009, p.31), “o novo urbano da fronteira da agricultura moderna é constituído por cidades funcionais 

às novas exigências do campo”. 

As transformações ocorridas nas últimas quatro décadas no Oeste Baiano, associadas à 

difusão do agronegócio, promoveram profundas mudanças na região, como aumento do êxodo rural; 

crescimento populacional; expansão da economia urbano-regional; alterações no mercado de trabalho, 

inclusive o surgimento de uma nova cidade do agronegócio, Luís Eduardo Magalhães, que nasceu da 

necessidade técnica da agricultura científica e da disputa política entre sulistas (principalmente 

gaúchos) e nordestinos.  

A economia urbana das cidades que fazem parte do Oeste Baiano, em muitos aspectos, se 

associa diretamente à difusão do agronegócio na região. O consumo produtivo agrícola atua como um 

fator de integração regional, uma vez que as cidades que se destacam no comércio e prestação de 

serviços, voltados às demandas do agronegócio, servem de referência à dinâmica econômica regional. 

A cidade de Luís Eduardo Magalhães, por exemplo, é um importante polo de recepção de fluxos 

relacionados à venda de ferramentas, insumos, maquinários e serviços especializados para a produção 

agrícola. Outros centros, em menor proporção, são Balsas (MA), Uruçuí (PI), Bom Jesus (PI) e Pedro 

Afonso (TO), que também atuam nesse tipo de comércio.  

3. CONSUMO PRODUTIVO AGRÍCOLA: BREVE CONCEITUAÇÃO

O conceito de consumo produtivo em Marx (1982) está associado diretamente à relação 

capital – trabalho. Em sua obra encontramos a referência a este conceito, quando o autor apresenta, 

na discussão dos meios de produção, como esse tipo de consumo se integra de maneira mais direta e 

imediata à reprodução do capital. Esse autor constatou que a produção era também imediatamente 
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consumo, primeiro porque o indivíduo, ao produzir desenvolvendo suas faculdades, também as gasta, 

as consome no ato de produção. Segundo, porque produzir é consumir os meios de produção 

utilizados e gastos.  

Para Marx (Ibid., p. 8), “à produção, enquanto é imediatamente idêntica ao consumo, o 

consumo, enquanto coincide imediatamente com a produção, chamam de consumo produtivo”. E esta 

produção, idêntica ao consumo, se torna a segunda produção, pois nasce do aniquilamento (consumo) 

do produto da primeira. Assim, podemos ver que esta forma particular de consumo, o consumo 

produtivo, em consequência da sua natureza produtiva, mantém, portanto, relações diretas com o 

processo de produção e circulação do capital. 

Podemos concluir a partir do pensamento de Marx, que todo processo de produção é também 

processo de consumo. Se a produção se realiza para o mercado e dentro de uma lógica mercantil 

capitalista, todo processo de produção enseja o seu próprio consumo produtivo. Daqui só poderíamos 

tirar como exceção o consumo conspícuo (de luxo) e o consumo consultivo (da força de trabalho), já 

que a força de trabalho é uma mercadoria também produzida e reproduzida, como as demais 

mercadorias, e que não deixa de também ser um insumo indispensável para a atividade produtiva em 

geral.  

E o que se consome na produção? Na produção se consome trabalho morto (matérias-

primas, prédios, localizações, máquinas, equipamentos etc.) e se consome trabalho vivo – força de 

trabalho. Assim produção é consumo e é consumo produtivo. Hoje a produção consome também 

conhecimento e técnica em estado produto. O consumo produtivo, dentro do novo regime de 

acumulação que se apresenta a sociedade, refere-se diretamente à incorporação de técnica, ciência e 

informação na produção.  

 De acordo com Elias (2003, p.188), diferentemente do “consumo consuntivo” que se esgota 

em si mesmo, que tem objetivos imediatos, que não se direciona às atividades produtivas, o “consumo 

produtivo” refere-se a um conjunto de bens e serviços voltado à produção de novos bens e serviços. O 

primeiro tipo de consumo, mesmo de forma ampliada, não promove uma modificação qualitativa na 

composição do urbano, porque se baseia na demanda e nos estratos de renda. Já para o caso do 

consumo produtivo, este resulta da produção para nela inserir-se novamente, convertendo-se em 

meios de produção e de subsistência que voltam a entrar na reprodução ora de mercadorias, ora da 

própria força de trabalho.  

Na Geografia, Milton Santos introduziu o conceito de consumo produtivo referindo-se, entre 

outros, ao campo moderno. Elias (2003, 2006), prosseguindo nessa linha de estudos, investigou a 

difusão do “consumo produtivo agrícola”. As exigências do campo modernizado produzem novas 

demandas de comércio e serviços nas cidades, pois a modernização da agricultura requer a utilização 
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de máquinas, implementos, adubos, defensivos, sementes selecionadas, serviços técnicos baseados 

no conhecimento científico, isto é consumo produtivo.  

É a indústria que passa a fabricar esses fatores de maior produtividade para o campo. Dessa 

forma, parte da produção agropecuária torna-se cada vez mais dependente da indústria, numa relação 

intrínseca com a tecnologia e o capital, que tentam forjar as condições necessárias à produção 

agrícola, chamada por M. Santos (2000, p. 88) de agricultura científica, a qual “é exigente de ciência, 

técnica e informação, levando ao aumento exponencial das quantidades produzidas em relação às 

superfícies plantadas”.  

É preciso destacar que o consumo produtivo não inclui apenas os produtos materiais 

(insumos, máquinas e ferramentas), mas também abrange os serviços (armazenagem, construção, 

infraestrutura, comunicação, distribuição) e o trabalho imaterial (qualificação de mão de obra, pesquisa 

e desenvolvimento, assistência técnica) etc. As mercadorias que compõem o consumo produtivo 

aparecem tanto como insumos – feitos “capital” – quanto como produto e renda.  

O consumo produtivo abrange, portanto, elementos que formam o capital, sendo eles 

mesmos bens produzidos e, portanto, não são desejados em si mesmos, senão pelo valor dos bens 

finais que são capazes de produzir. “Os insumos são transformados em produto, através da „função de 

produção‟, que determina a quantidade de produto a ser gerado, dadas as quantidades de terra, 

trabalho e capital”. (BELLUZZO, 1980, p.63). 

Num período em que a produção se torna, cada vez mais, intensiva em capital, tecnologia e 

ciência e a indústria se desconcentra, o terciário ganha evidência no desenvolvimento destas etapas da 

produção. Esse passa a dar respostas ao consumo produtivo em expansão, e exerce importante papel 

de tornar consumível a mercadoria, isto é, colocá-la no mercado (VARGAS, 2001). Isto mostra que o 

desafio do modo de produção capitalista não é somente produzir, mas fazer com que a produção 

circule, afinal, mercadoria parada não enseja lucro.  

4. DIFUSÃO DO AGRONEGÓCIO E RELAÇÕES CAMPO-CIDADE

A difusão do agronegócio, com rebatimentos tanto no espaço rural quanto no espaço urbano, 

assume atualmente formas por demais intricadas, tornando questionáveis as tradicionais classificações 

espaciais, sobretudo a separação entre campo e cidade para muitos casos. A atual complexidade da 

rede urbana brasileira também é outro fato que torna impraticável o uso tão-somente de tipologias 

clássicas para qualificar os espaços hodiernos, cobrando urgentemente uma superação da dicotomia 
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campo-cidade2 requerendo, pois, um esforço metodológico em outro patamar, como já destacaram 

alguns autores, entre os quais Carlos (2004) e Sobarzo (2006). 

Assim sendo, é imprescindível ultrapassar essa visão de oposição, pois campo e cidade 

formam uma unidade contraditória, que evidencia uma espécie de cooperação na divisão social e 

territorial do trabalho entre esses dois espaços (CARLOS, 2004). Ademais, a relação campo-cidade 

não é unilateral, isto é, não é, por exemplo, a cidade dominando o campo ou vice-versa, ou alguma 

tendência de desaparecimento de um ou de outro. Pelo contrário, trata-se de um movimento dialético e 

complexo. A questão principal a ser destacada é, por conseguinte, que campo e cidade estão 

articulados em uma relação de complementariedade e, juntos, constituem uma totalidade, sendo 

preservadas suas especificidades, como observa Rua (2005). 

A expansão da urbanização e incremento da economia urbana, em áreas de difusão do 

agronegócio, adquire um padrão competitivo, empreendedor, ajustado aos interesses capitalistas e, 

portanto, atrativa aos agentes hegemônicos das redes agroindustriais. A lógica dominante agora, 

portanto, é da “urbanização corporativa” e da “cidade corporativa” (M. SANTOS, 2005), isto é, 

empreendidas sob o comando dos interesses das grandes firmas. Esse tipo de urbanização é comum 

nas áreas de expansão do agronegócio – direcionada por interesses de holdings hegemônicas das 

redes agroindustriais (ELIAS, 2003). 

De acordo com M. Santos (2005, p.56), “a cidade torna-se o lócus da regulação do que se faz 

no campo”. Ou seja, é na cidade onde o capital agroindustrial encontrará alicerces para sua plena 

realização, como a mão de obra especializada, o mercado consumidor, os comerciantes (de produtos e 

insumos), os agentes governamentais, os centros de ensino e pesquisa e todos os demais produtos e 

serviços necessários à produção agrícola e agroindustrial (C. SANTOS, 2010). Com a difusão do 

agronegócio, as velhas relações campo-cidade são reforçadas e surgem outras novas. 

Na realidade, com a modernização da agricultura e a instalação de uma produção 
corporativa, assim como de uma circulação, distribuição e informação corporativas, a 
demanda cumprida pelas cidades acaba sendo majoritariamente reclamada pelas empresas, 
ou em todo caso tal demanda é privilegiada no estabelecimento dos planos regionais. (M. 
SANTOS; SILVEIRA, 2011, p. 280). 

Para compreender as dinâmicas socioespaciais das áreas de expansão do agronegócio, nos 

parece inevitável uma análise dos processos econômicos partindo da cidade, assim como a apreensão 

do fato urbano sob o olhar econômico. Camagni (2005) nos oferece uma visão esclarecedora da cidade 

2O uso que fazemos da expressão “campo-cidade” em vez de “cidade-campo” toma como referência nosso nível de 
aproximação com os estudos agrários. Reconhecemos a existência e importância dessa segunda dimensão analítica, 
trabalhada, por exemplo, por Sposito (2006) no texto “A questão cidade-campo: perspectivas a partir da cidade”. No 
entanto, como nosso intuito aqui é enfocar as relações estabelecidas entre campo e cidade e entre o rural e o urbano, 
baseado na reestruturação produtiva da agropecuária e na difusão do agronegócio, a primeira opção metodológica 
contempla melhor esse objetivo.  
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a partir da economia e participa da ideia de que a Economia urbana tem o privilégio de analisar o 

processo econômico em movimento em seu espaço de referência, o espaço urbano. Concordamos 

com a análise desse autor quando ele considera a cidade enquanto categoria econômico-espacial. 

Dentro da economia urbana, as atividades terciárias tornam-se, na atualidade, importantes 

aos novos sistemas técnicos por, muitas vezes, precederem à produção material propriamente dita, e 

sem elas, inúmeras atividades primárias não poderiam se realizar, não com a carga necessária de 

técnica, ciência e informação exigida hoje aos novos sistemas de objetos e sistemas de ações (Santos, 

1996). E, possuindo o terciário uma lógica tipicamente urbana (PRONI; SILVA; OLIVEIRA, 2005), é na 

cidade aonde irão se concentrar os estabelecimentos comerciais e de serviços mais representativos 

deste consumo produtivo agrícola em expansão. 

A extensão da urbanização se processou no Oeste Baiano, portanto, a partir dos anos de 

1980, década essa que marca exatamente o início da expansão do agronegócio na região. Com a 

expansão dessa atividade econômica as necessidades de consumo da agricultura moderna aumentam 

a importância econômica e demográfica dos centros urbanos (M. SANTOS, 1996, 2005). Foi por 

Barreiras, núcleo antigo surgido ainda no período colonial e principal cidade do Oeste Baiano, que se 

iniciou a difusão do agronegócio da soja no Nordeste, ficando essa cidade responsável por uma nova 

dinâmica, expansão e diversificação das atividades econômicas da sua região de influência, sob a 

liderança das empresas do agronegócio. 

O desenvolvimento urbano no Oeste Baiano envolve a existência de importantes vínculos 

entre a produção de soja, realizada pelos produtores agrícolas nas áreas rurais e, o beneficiamento e 

processamento desse produto nas agroindústrias instaladas nas duas principais cidades da região – 

Barreiras e Luís Eduardo Magalhães –, fortemente vinculadas às suas zonas rurais, evidenciando o 

estreitamento da relação campo-cidade. Tais vínculos entre produtores e agroindústrias se manifestam 

de diferentes formas: através da aquisição de insumos pelos produtores, grande parte fornecida pelas 

agroindústrias; do acesso ao crédito agrícola, intermediado por estas empresas junto aos bancos; das 

novas normas, regras e regulações resultantes de um padrão tecnológico adotado por agroindústrias; 

do sistema de transporte operado por elas, que leva os insumos e traz os grãos dos produtores, etc. 

Esse contexto é o mesmo para o algodão, o milho e o café produzidos na região. 

No Oeste Baiano é muito comum encontrarmos empresários rurais que têm seus negócios 

expandidos para atividades consideradas tipicamente urbanas, como o transporte (companhias 

transportadoras), os serviços (postos de gasolina, armazenagem, corretoras, consultorias, 

empreendimentos imobiliários etc.) e a indústria (principalmente aquela ligada ao beneficiamento 

agrícola). Além disso, muitas empresas agrícolas localizam-se na própria zona rural dos municípios, e 

grande parte dos empresários e trabalhadores alterna sua permanência entre trabalho no campo e 
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residências na cidade. A dependência de toda a região em relação ao setor primário torna as cidades, 

dessa fronteira agrícola, vulneráveis às sucessivas crises da agropecuária. 

No Oeste Baiano, a economia urbana das cidades envolvidas é direta ou indiretamente 

atingida pela difusão do consumo produtivo agrícola, a partir do crescimento do número de 

estabelecimentos vendedores de insumos e prestadores de serviços agrícolas. É um reflexo da própria 

dinâmica da agricultura capitalista, afinal os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços 

sediados nas cidades facilitam a gestão do campo como uma empresa, que pode ser comandada da 

cidade (C. SANTOS, 2010). 

5. O COMÉRCIO DE INSUMO AGRÍCOLAS NO OESTE BAIANO

O Oeste Baiano se destaca pela maior concentração, no Nordeste, das representações das 

principais empresas mundiais de comercialização de grãos e das concessionárias das principais 

indústrias mundiais de máquinas, equipamentos e insumos agrícolas. Os municípios de Barreiras e 

Luís Eduardo Magalhães se sobressem na região por conter revendedores autorizados das marcas 

John Deere, Valtra, Agrale, Semeato, Ford, Muller, New Holland, Case IH e Massey Ferguson. Cabe 

destacar que as empresas que revendem os produtos desses fabricantes, além de oferecerem 

assistência técnica e profissional aos seus principais clientes (os grandes produtores agrícolas), 

responsáveis pelo dinamismo nos ramos de veículos, máquinas, fertilizantes, também atuam no 

segmento financeiro oferecendo linhas de créditos para a compra financiada de seus próprios produtos. 

Segundo Elias (2006, 2011, 2012) o comércio de insumos agrícolas em Luís Eduardo 

Magalhães chega a impressionar qualquer visitante. Apesar de ser uma cidade menor que Barreiras e 

apresentar um terciário mais modesto que esta, a difusão do consumo produtivo agrícola parece 

superar o da cidade mais importante da região. Perfilando-se ao longo da BR-242, comércios que 

negociam produtos agrícolas modernos existem numa quantidade tão elevada que melhor exemplo não 

poderia existir para situar Luís Eduardo Magalhães, definitivamente, conforme afirma a autora desde 

sua pesquisa sobre a região, como uma “cidade do agronegócio”. Na Figura 1 podemos observar como 

essa cidade é pulverizada pelo comércio associado ao consumo produtivo agrícola. 
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Figura 1 – Distribuição espacial dos estabelecimentos comerciais do consumo produtivo 

agrícola em Luís Eduardo Magalhães/BA em 2015 

Fonte: Organização: Camila Dutra, a partir de intervenção sobre imagem do Google Earth. 

São perceptíveis as estreitas relações desenvolvidas pelo comércio e a agricultura moderna 

em Barreiras e Luís Eduardo Magalhães, pois as evidências estão em todas as partes. A produção 

agroexportadora, que impõe novas marcas ao espaço agrário dessa região faz o mesmo com os 

elementos que redefinem o espaço urbano. Não é possível ficar indiferente aos fluxos (caminhões, 

pessoas, mercadorias), objetos (casas comerciais), comunicações (publicidade), entre outros, voltados 

para as demandas do campo. 

A principal porta de entrada da cidade de Barreiras, o seu aeroporto, já traz como “boas-

vindas” um painel publicitário de uma empresa do ramo de insumos agrícolas. Dessa forma, é nítido 

que, nos casos onde o campo sofre um forte impulso dos investimentos de natureza capitalista, ele 

acaba ganhando mais força para modificar sensivelmente o movimento da cidade, designando a ela 

uma nova diversidade de produtos e funções. Um exemplo é a utilização da soja enquanto medida de 

valor, muitas vezes compra-se de tudo com o valor que ela representa no mercado de commodities, 

inclusive lotes, apartamentos, veículos, entre outros. Os preços e os prazos estabelecidos para 

pagamento também tomam como referência o período da safra. 

O apelo ao consumo produtivo agrícola é muito grande na região. Não apenas em Luís 

Eduardo Magalhães, onde as principais revendas de máquinas e implementos agrícolas do país têm 

representações, mas também nos outros municípios próximos, onde as filiais dessas empresas se 

localizam. Essas lojas apresentam o que há de mais moderno no mercado agrícola em termo de 
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máquinas e insumos. A combinação de diferentes tecnologias vem sendo utilizada como estratégica 

para ampliar a produtividade nas lavouras mecanizadas e os resultados chegam ao Oeste Baiano 

através da venda de modernos equipamentos. Nessa região e possível encontrarmos o que há de mais 

moderno, e oneroso, no mundo das máquinas e equipamentos agrícolas. 

A Agrosul, maior revendedora John Deere do país, possui matriz instalada em Luís Eduardo 

Magalhães. Essa concessionária, por exemplo, vende praticamente a metade das máquinas e 

implementos utilizados no Oeste Baiano tendo lançado, na Bahia Farm Show de 2011, sua 

colheitadeira de algodão 7760, de 507 cv (US$ 650 mil dólares), que conta com uma nova tecnologia 

revolucionária do sistema de colheita, pois enfarda o produto enquanto colhe e o entrega em fardos 

redondos, prontos para serem transportados. Uma máquina como essa, além de eliminar 1 trator, 1 

transborder e 2 prensas, elimina também trabalhadores, vários, de 5 a 6 deles. 

Figura 2 – Luís Eduardo Magalhães (BA). Empresas do consumo produtivo agrícola: Agrosul 

à esquerda e Lavobrás à direita. 

Fonte: Camila Dutra, 2014. 

Devido ao grande potencial agrícola da região, além de máquinas e equipamentos agrícolas, 

o comércio do Oeste Baiano é destaque também no fornecimento de insumos químicos e biológicos.

Esses produtos, assim como os grãos, têm seus preços definidos nas bolsas de valores. As lojas desse 

ramo vendem tanto para as tradings, quanto para os fazendeiros (pequenos, médios e grandes), 

revendedores e também para o mercado externo. Representam marcas internacionais como BASF, 

Bayer, Syngenta, Yara, etc. Além da venda dos produtos, essas empresas fornecem serviços de 

assistência técnica, experimentos e projetos. A Galvani, instalada em Luís Eduardo Magalhães/BA, é a 

maior fábrica de fertilizantes do Nordeste e fornece produtos para o Tocantins, Piauí, Maranhão, bem 

como para todo o Oeste Baiano. 

Todo o Bamapito, região agrícola situada entre os estados da Bahia, Maranhão, Piauí e 

Tocantins, tem o Oeste Baiano, principalmente o município de Luís Eduardo Magalhães, como uma 
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referência para o comércio de máquinas, equipamentos e insumos agrícolas. Devido a isso, é 

frequente o fluxo de empresários, representantes e revendedores que vêm a essa cidade e à Barreiras 

para comprar esses tipos de produtos. Também é comum encontrarmos em outras cidades do 

Bamapito, como Bom Jesus (PI), Uruçuí (PI) e Dianópolis (TO), filiais de empresas comerciais do ramo 

agrícola, com matriz em Luís Eduardo Magalhães e/ou em Barreiras. Essas trocas comerciais 

evidenciam o nível estreito de relações, criadas e intensificadas pelo agronegócio, entre essas cidades. 

A melhor vitrine da difusão do consumo produtivo agrícola do Oeste Baiano tem sido os 

eventos que promovem o agronegócio da região, sejam feiras agropecuárias, dias de campo, eventos 

de premiações, etc. Em Luís Eduardo Magalhães acontece anualmente a Bahia Farm Show, maior 

exposição do agronegócio da região Nordeste. Em 2008, essa iniciativa substituiu a franquia da 

Agrishow, lançada em 2004 nessa cidade. O evento é considerado, no ramo agrícola, como “a feira de 

tecnologia agrícola e de negócios que mais cresce no Brasil”, ou ainda “a maior do Nordeste”. 

Posicionada entre as três maiores mostras do gênero, a feira ocupa o segundo lugar em vendas por 

visitantes em eventos de agronegócio no Brasil, ficando atrás apenas da pioneira Agrishow. 

Na Bahia Farm Show é possível encontrar uma série de máquinas agrícolas similares 

àquelas vistas nos mercados europeus e norte-americanos simplesmente porque são as mesmas, 

principalmente em se tratando de equipamentos de grande porte: tratores, plantadeiras, colheitadeiras 

e pulverizadores. Muitos produtores estão preferindo adquirir máquinas agrícolas na Bahia FarmShow 

do que na Agrishow de Ribeirão Preto (SP). Existem muitos negócios que, iniciados em Ribeirão Preto, 

são concluídos na feira de Luís Eduardo Magalhães. 

Figura 3 – Entrada da IX Bahia Farm Show. Luís Eduardo Magalhães/BA 

Fonte: Camila Dutra, 2013. 
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A concentração desse tipo de estabelecimento em algumas cidades do Oeste Baiano, como 

em Barreiras, em menor grau, e em Luís Eduardo Magalhães, com maior destaque, tem modificado a 

paisagem urbana desses lugares e alterado, em alguns aspectos, o próprio modo de vida dos seus 

moradores. Contudo observamos que a difusão do agronegócio tem impactado a economia urbana não 

apenas das cidades mais importantes do Oeste Baiano, mas, em menor proporção, tem atingido 

também outras aglomerações urbanas da região, como Povoados e Distritos.  

A modernização agrícola no Oeste Baiano tem proporcionado tanto o desenvolvimento de 

cidades já existentes, quanto o surgimento de novas aglomerações, redefinindo assim a ocupação do 

espaço e a rede urbana regional, afinal, como afirma Frederico (2010, p.66), “o novo urbano dos fronts 

agrícolas é composto por cidades funcionais às exigências produtivas do campo moderno”. Além de 

Barreiras e, posteriormente, Luís Eduardo Magalhães, que se tornaram centros fornecedores de 

serviços e comércios que atendem às atividades produtivas agrícolas, vemos também a emergência de 

núcleos urbanos, de menor dimensão, que se formam e se ampliam para dar apoio ao agronegócio.  

O melhor exemplo de que o impacto causado pela difusão do agronegócio tem sido 

observado não apenas nas sedes urbanas das principais cidades do Oeste Baiano, mas também em 

algumas Vilas e Distritos da zona rural, é o caso dos Distritos de Roda Velha, em São Desidério, e de 

Vila Rosário, em Correntina. Nesses espaços ocorre a produção moderna dos grãos propriamente dita, 

mas também emerge aí um mercado de insumos agrícolas a partir da instalação de filiais de lojas de 

Luís Eduardo Magalhães e Barreiras. Nesses núcleos urbanos existem revendas de máquinas e 

implementos agrícolas, tais como: John Deere, Valtra, Case, Massey-Ferguson, Agrale e vários 

comércios de insumos agrícolas. Há ainda promessas de futuras instalações de uma concessionária da 

New Holland.  

Segundo Santos Filho (1989), com a lavoura mecanizada esses núcleos urbanos passam a 

desempenhar um duplo papel: base de apoio à transformação do campo e constituição de um mercado 

de trabalho acessível aos capitais que vão se agrupando em torno da soja e, aqui acrescentamos, das 

outras commodities agrícolas produzidas na região. No entanto, os lucros provenientes do comércio 

pujante de insumos agrícolas no Oeste Baiano é concentrado e direcionado, como todo o resto dos 

dividendos provenientes da difusão do agronegócio, para as mãos de um número reduzido de 

empresários. 

A “seletividade espacial” (SANTOS, 1996, 2005, 2006) promovida pela difusão do 

agronegócio incide no processo de urbanização da região, com base em um processo de 

modernização excludente e agravamento do círculo vicioso da “pobreza urbana” (M. SANTOS, 1978). 

O rápido processo de urbanização de algumas cidades do Oeste Baiano tem essa influência, se 

caracterizando pelo crescimento urbano desordenado, por uma modernização desigual de suas áreas 

618



Anais do III Seminário Regional Comércio, Consumo e Cultura nas Cidades. ISSN: 2318-048X. http://srccc.com.br. 

e equipamentos urbanos e pela intensificação da segregação espacial e da violência urbana (C. 

SANTOS, 2016). 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fica evidente que uma das muitas formas que o agronegócio encontrou, portanto, para se 

reproduzir, de modo mais perfeito, foi o alargamento das possibilidades contidas no consumo produtivo 

agrícola, que se tornou cada vez mais complexo, moderno, diversificado e especializado. A 

organização espacial se redefine, em muitos momentos, para melhor atender a tais exigências da 

produção, e os rebatimentos serão manifestos tanto na cidade quanto no campo.  

A modernização e ampliação das empresas, que compõem as redes agroindustriais que 

tangenciam o Oeste Baiano, têm resultado em uma maior e mais especializada demanda de consumo 

produtivo agrícola na região, refletindo-se, consequentemente, na urbanização e na economia urbana. 

Com isso, tem-se difundido no Oeste Baiano um número expressivo de empresas vendedoras de 

insumos e prestadoras de serviços que surgem, ou se incrementam, para atender às demandas dos 

empresários agrícolas à medida que eles capitalizam e tecnificam suas lavouras.  

A concentração das atividades voltadas para o campo moderno, em apenas algumas cidades 

da região, como Barreiras e Luís Eduardo Magalhães, ou em algumas parcelas menores do espaço 

urbano-regional, tem promovido disparidades econômicas e políticas entre os municípios da região, e 

dentro deles também. Esse quadro é agravado pela incapacidade do Estado de resolver os problemas 

comuns de regiões cujo crescimento não obedece às fronteiras. O resultado é o aumento das 

desigualdades socioespaciais, bem como o surgimento de novos problemas na região. 

Cabe destacar que as cidades do Oeste Baiano, tornaram-se polos, não apenas para a 

expansão do agronegócio e crescimento da economia urbana regional, mas também para uma 

economia da pobreza. Ao lado de plantações de grãos mecanizadas e altamente produtivas, 

encontram-se centros urbanos que crescem desordenadamente, sem infraestrutura adequada, isentos 

de saneamento básico, com escassez de postos de trabalho, com educação e saúde precárias, e 

inúmeras outras deficiências, ao mesmo tempo em que apresenta grandes enclaves urbanos 

destinados a uma pequena parcela da população com maior poder aquisitivo. 
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DESCENTRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS E DE SERVIÇOS 
EM CIDADES MÉDIAS: UMA ANÁLISE DA AVENIDA DR. ARIMATRÉA 

MONTE E SILVA EM SOBRAL-CE 

Francisco Ielos Faustino Pereira1 
Virgínia Célia Cavalcante de Holanda2 

RESUMO 

O artigo ora apresentado analisa o processo de descentralização das atividades comerciais e de serviços 

em cidades médias, tendo como objeto empírico de investigação a Avenida Dr. Arimathéa Monte e Silva 
(popularmente chamada de Avenida do Contorno), situada na cidade de Sobral, Ceará. Esse centro urbano 
vem passando, nas últimas décadas, por um intenso processo de reestruturação de seu espaço com a 

descentralização das atividades terciárias para territórios além-centro, com busca seletiva pelas vias de 
saída da cidade. Na intenção de compreender os fatores que movem esse processo em Sobral, optamos 
por trabalhar com as definições de: centro e centralidade; reestruturação urbana; descentralização; 

dentre outros. No que consiste a metodologia utilizada, realizamos: levantamento bibliográfico acerca 
das definições mencionadas; leituras de trabalhos que abordam a cidade de Sobral e; trabalho de campo, 
com levantamento de dados em diversas instituições, observações diretas e registro fotográfico, 

realização de entrevistas com a gestão municipal e  associações ligadas as atividades terciárias e 
aplicação de questionários junto aos proprietários de estabelecimentos comerciais e de prestadoras de 

serviços localizados na Avenida em destaque. Os resultados evidenciam que a descentralização das 
atividades comerciais e de serviço ainda está em curso na cidade de Sobral, com tendência a uma 
dinâmica cada vez mais intensa. 

PALAVRAS-CHAVE: Descentralização; Cidades Médias; Sobral. 

INTRODUÇÃO 

No presente, a paisagem das cidades médias exibe atributos semelhantes a dos grandes 

centros urbanos, sendo expressivo: a expansão do perímetro territorial urbano, o adensamento 

1 Prof. Me. da Escola Estadual de Educação Profissional Francisca Neilyta Carneiro Albuquerque. ilosf@hotmail.com 
2 Prof.ª Drª. da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). virginiaholand@hotmail.com   
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populacional distante do núcleo central, a presença de modernos equipamentos de mobilidade urbana e 

a descentralização de atividades terciárias. A cidade de Sobral, situada no noroeste cearense, a 235 km 

de Fortaleza, capital do estado, é um exemplo dessa realidade urbana. 

Figura 1 – Localização da Cidade Média de Sobral-CE 
Fonte: Prefeitura Municipal de Sobral/IBGE 

Nos últimos anos, em decorrência da expansão da cidade, da especulação imobiliária e de outros 

fatores, a população que chega a Sobral vem buscando alocar-se em espaços além-centro tradicional. 

Nesse processo, esses habitantes possuem demandas por serviços nas proximidades do local de 

moradia, resultando numa realocação das atividades terciárias. 

Notadamente, a atividade terciária, em sua totalidade, tem aumentado em diversas localidades 

distantes da área central de Sobral. No entanto, é perceptível que aqueles comércios e serviços mais 

modernos vêm se concentrando em espaços seletivos, com destaque para as vias de saída da cidade. 

Tais locais estão apresentando uma dinâmica diferenciada, se comparado a outros espaços da cidade. 

Posto isso, o estudo em tela tem como objetivo principal compreender o processo de 

descentralização das atividades comerciais e de serviços em cidades médias, a partir da análise da 

Avenida Doutor Arimathéa Monte e Silva (popularmente chamada de Avenida do Contorno), importante 

via de saída da cidade de Sobral em direção aos municípios de Meruoca, Massapê e Alcântaras. 
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Para alcançarmos o objetivo proposto, inicialmente, foi efetivado o levantamento bibliográfico de 

dados e informações gerais em livros, monografias, dissertações, teses, revistas científicas, entre outros. 

Posteriormente, foram realizadas leituras de trabalhos de autores que pesquisam o espaço urbano, tendo 

como cerne de preocupação as cidades médias, dentre eles, podemos destacar: Sposito (2007); Corrêa 

(2007) e; Holanda e Amora (2011). Paralelo a isso, efetivamos discussões de temas necessários e 

complementares para a compreensão do processo de descentralização nos centros urbanos, tais como: 

centro e centralidade; descentralização; reestruturação urbana e; outros. Dentre os diversos autores 

clássicos e contemporâneos que nos debruçamos para a compreensão desses temas, podemos elencar: 

Corrêa (1989); Duarte (1974); Sposito (1991); Cordeiro (1978); Villaça (1998); Reis (2007) e; Souza 

(2009). 

No que concerne aos procedimentos de caráter operacional, realizamos coleta de dados em 

diversas instituições, entre elas: a Prefeitura Municipal de Sobral, Junta Comercial do Estado do Ceará 

(JUCEC), Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE) e Câmara de Dirigentes Lojista 

(CDL). De posse do material colhido nessas instituições, efetivamos a análise das informações, sendo 

possível pensar um perfil das atividades terciárias em Sobral, no que consistem à: quantidade, 

localização e dimensões dos empreendimentos comerciais e de serviços formalizados na cidade nos 

últimos vinte anos. 

O trabalho de campo para a captura de dados primários foi dividido em três momentos: 1) 

observações diretas e registro fotográfico; 2) realização de entrevista e; 3) aplicação de questionários. 

As observações diretas e os registros fotográficos, que objetivam um melhor conhecimento da dinâmica 

da área de estudo, ocorreram em nosso cotidiano, como morador da cidade. Já no que concerne a 

realização de entrevista, essa teve como foco compreender as principais estratégias utilizadas pelo poder 

público para incentivar o crescimento da atividade comercial e de serviços em Sobral. Para tal objetivo, 

capturamos os depoimentos da gestão pública municipal e de associações ligadas a esses setores, a 

exemplo da Câmara de Dirigentes Lojista (CDL) e Associação Comercial e Industrial de Sobral (ACIS). 

Aplicamos questionários junto aos proprietários ou gerentes de estabelecimentos comerciais e 

de prestadoras de serviços situadas na Avenida Doutor Arimathéa Monte e Silva. Com a utilização dessa 

ferramenta obtivemos informações como: atividades predominantes na via em estudo, perfil dos 

empreendedores que buscam as áreas além-centro para seus investimentos, estratégias de mercado 

(marketing) utilizadas pelos investidores na busca de novos consumidores, perfil (poder aquisitivo) dos 

consumidores dos serviços oferecidos, entre outras. Após isso, reunimos os dados e efetiv amos a 

tabulação e, por conseguinte, a construção de gráficos e tabelas, na intenção de uma melhor 

interpretação das transformações ocorridas no espaço urbano de Sobral nos últimos vinte anos.  
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Figura 2 – Esquema da organização comercial varejista 
Fonte: Adaptado de BERRY (1968) 

O ESTUDO DA DESCENTRALIZAÇÃO NA GEOGRAFIA URBANA 

Na literatura geográfica, verificamos que a discussão sobre a descentralização não é uma 

preocupação nova, no entanto é mais recente do que as discussões acerca da centralização (CORRÊA, 

1989). As primeiras formulações teóricas referentes à temática em tela d atam do início do século XX, e 

estão relacionadas ao intenso crescimento e às transformações ocorridas em diversas cidades dos 

Estados Unidos (CORRÊA, 2000; REIS, 2007; SOUZA, 2009).  

Numa análise da pesquisa realizada por Reis (2007), constatamos que o autor divide as 

interpretações a respeito da descentralização em dois períodos: o primeiro se inicia na década de 1920 

e se estende até a primeira metade da década de 1970 e, o segundo compreende a última metade da 

década de 1970 até o presente. 

No primeiro período, a descentralização se caracteriza principalmente pelo surgimento de 

diversos núcleos secundários, mas, apesar disso, o Central Business District (CBD) não perde a sua 

condição de centro mais importante da cidade. Dentre as teorias mais significativ as desse período, 

relacionadas a esse assunto, podemos destacar as realizadas por Brian Berry, em 1968.  

Berry (1968), baseado na Teoria dos Lugares Centrais de Walter Christaller (1933), demonstrou 

um novo modelo para o entendimento da organização das ativ idades terciárias no espaço intraurbano. 
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Considerando o esquema do autor, a organização do comércio se estabelecia da seguinte 

forma: Centros Planejados ou Espontâneos, em que se percebe uma hierarquia de centros; Eixos 

Comerciais e Áreas Especializadas. 

No modelo de Berry (1968) é notório o intenso processo de descentralização das atividades 

comerciais pelo qual passaram as cidades após 1945, porém o esquema deixa claro que o CBD ainda 

era o centro mais importante em relação aos outros centros da estrutura comercial da cidade. Ao tratar 

desse assunto, Reis (2007, p. 16) destaca que: 

Este modelo serve [...] como registro de uma fase da história da cidade moderna em que o 
processo de descentralização, embora transformasse profundamente a estrutura urbana, não 
colocava em xeque o papel dominante do CBD como o mais importante centro da metrópole, 

o único que aninha toda a gama de funções de comércio e serviços mais especializados,
sendo, os demais centros, núcleos dotados de uma estrutura funcional mais limitada e 
submetida ao CBD. 

O esquema estruturado por Brian Berry é na realidade o resultado do crescimento demográfico 

nas cidades, da descentralização das atividades comerciais, da maior facilidade de mobilidade das 

pessoas para consumir, além de diversos outros processos que transformaram densamente a estrutura 

comercial das cidades (SOUZA, 2009; CARVALHO, 2007).  

No Brasil, embora o processo de descentralização tenha se iniciado na década de 1940, 

quando, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, Copacabana já se destacava como um subcentro, os 

estudos sobre tal processo só vieram a ocorrer de fato após os anos de 1970, sendo uma das 

contribuições mais expressiva a de Duarte (1974) que, assim como Brian Berry e outros estudiosos 

estrangeiros, tiveram por base a Teoria dos Lugares Centrais de Christaller para elucidar a distribuição 

das atividades comercias no interior da cidade já mencionada.  

Nesse primeiro período e, mais especificamente na fase compreendida após Segunda Guerra 

Mundial até a década de 1970, verificou-se que os estudos de Geografia Urbana sobre a temática da 

descentralização estavam voltados principalmente para a busca de padrões de  localização e da forma 

espacial das atividades comerciais varejista no interior da cidade. Além disso, esses estudos 

apresentavam uma característica da estrutura da cidade, como foi visto, constituída de um núcleo 

principal, o CBD, que sempre se posicionava como o centro comercial mais importante entre todos os 

centros da cidade. 
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A partir da segunda metade da década de 1970, com a influência do materialismo histórico e 

da dialética marxista sobre os estudos da cidade 3, inicia-se uma nova forma de pensar a 

descentralização. Silva (2013, p.10) complementa essa informação ao relatar que:  

Vários estudos começam a questionar a ideia da existência de uma hierarquia de centros na 
organização interna da cidade, sempre com o CBD figurando como o centro mais importa nte 
seja pelo fato de possuir maior diversidade funcional e volume de negócios seja por polarizar  

uma área mais extensa que outros centros. Esses estudos começam a mostrar o surgimento 
e a consolidação de novos centros, que não podem ser classificados como subcentros, pois 
acumulam muitas das atividades e funções que antes pertenciam exclusivamente ao CBD. 

Nos anos de 1980, houve, na literatura da geografia urbana e econômica estadunidense, um 

significativo destaque para as pesquisas pertinentes à distribuição das atividades econômicas no interior 

da metrópole. Nelas é perceptível que a ideia de Metrópole Monocêntrica, em que o CBD é o centro mais 

importante num conjunto de centro, é suplantada pela de Metrópole Policêntrica. No texto de Berry e Kim 

(1993, p. 01), podemos interpretar a tendência a essa superação quando os autores mencionam que 

“this urban form was at its zenith by World War II, but since has been eroded by suburbanization,  

decentralization, and dispersion4”. 

Sobre a Metrópole Policêntrica, Fuji e Hartshorn (1996 apud REIS, 2007, p. 28) definem como 

sendo: 

[...] uma estrutura urbana que, além do CBD, é dotada de um (ou mais) núcleos(s)  
secundário(s) com funções e serviços típicos do CBD. Além disso, este(s) núcleo(s)  
secundário(s) equivalente(s) ao CBD caracterizam-se pela coesão de pelo menos duas ou 
mais funções especializadas, por exemplo, o comércio varejista e os escritórios de serviços. 

Posto isto, as reflexões acerca da descentralização, nesse segundo período, apontam para 

uma nova forma de organização interna da cidade, em que surge um ou mais centros secundários com 

importância igual ao CBD, característica basilar da cidade policêntrica. 

Nos estudos de Reis (2007), notamos que esse processo foi denominado de desdobramento, 

porém o autor alerta que tal expressão foi aplicada, inicialmente, por Cordeiro (1978, p. 98) ao 

desenvolver uma pesquisa minuciosa sobre o centro de São Paulo. Para ela, esse processo “constitui 

um fenômeno de descentralização funcional”, como o que gerou, exemplifica a autora, o centro 

expandido da Paulista. 

3 Essa influência se inicia a partir, principalmente, dos estudos de Manuel Castells, Henri Lefebvre e David Harvey que, na 
teoria marxista, se destacam entre os maiores pensadores da cidade. 
4 Esta forma urbana que teve seu ápice por volta da Segunda Guerra Mundial, desde então tem sido corroída pela 

suburbanização, descentralização e dispersão (Tradução nossa). 
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Fonte: IBGE, 2010 
Elaboração: PEREIRA, F. I. F. (2015) 

Dessa maneira, o desdobramento é um tipo específico de descentralização, ou seja, “uma 

forma de descentralização com transbordamento”, que se diferencia do subcentro pela não contiguidade 

(CORDEIRO, 1978, p. 98). A essa forma não contígua foi atribuído o nome de centro expandido.  

O PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS E DE 
SERVIÇOS EM SOBRAL/CE 

Procuramos na pesquisa realizar um levantamento de dados que possibilite revelar um pouco 

da Sobral do presente, para, assim, podermos trilhar um percurso em direção à compreensão da força e 

da expansão da atividade comercial e de serviço na cidade em d estaque. 

Posto isso, podemos ressaltar de imediato o quadro demográfico do município nas últimas 

décadas. Com base nos dados adquiridos junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

a população de Sobral passou de 127.489 habitantes, em 1991, para 155.276, em 2000, e para 188.233, 

em 2010, correspondendo a um de crescimento de 47,7%. 

Os dados indicam, ainda, que dos 188.233 habitantes de Sobral, 86,6% residem em espaços 

urbanos. De acordo com as informações contidas no Plano de Desenvolvimento Industrial (PDI), esse 

fator pode ser atribuído à atividade industrial que requer uma grande quantidade de mão de obra.  

Sobre a economia sobralense, é importante salientar que – baseada na produção industrial, no 

comércio e na prestação de serviços – ela se desponta como uma das maiores do estado do Ceará, 

sendo a maior do interior cearense, polarizando um vasto território. Esse fenômeno teve impulso na 

década 1990, tendo como um dos condicionadores a presença de uma elite política mais conectada com 

o empreendedorismo, que se destacou pela utilização de um discurso modernizador, entre as suas

premissas estava a busca por investimentos exógenos, sem perder de vista o fortalecimento dos 

investidores locais5. 

Tabela 1 – Produto Interno Bruto das Cidades Médias Cearenses 

Municípios PIB (R$ mil) 

Sobral 1.964.743 

Juazeiro do Norte 1.595.504 
Crato 726.944 

Iguatu 602.302 

5 São trabalhos que refletiram sobre essas premissas com viés diferentes: MONIÉ, Frédéric. Reestruturação Produtiva, 
desconcentração industrial e desenvolvimento local: Modernização, taylorização do território e políticas públicas 
inovadoras no município de Sobral, Ceará. 2001. Relatório de pesquisa. Mimiografado; b) LOURENÇO, M. S. M. Trabalho 

Pleno: construção do desenvolvimento local. Sobral: Edições UVA, 2003. 
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Fonte: IBGE, 2010 

Elaboração: PEREIRA, F. I. F (2015) 
 

Fonte: IBGE, 2010 
Elaboração: PEREIRA, F. I. F. (2015) 

 

 
Num comparativo do PIB de Sobral com a da capital do estado cearense, notamos que 

Fortaleza apresenta um PIB dezesseis vezes superior ao de Sobral. Todavia, é importante enfatizar que 

Fortaleza é detentora de mais de 40% do PIB total do estado.  

 

Tabela 2 – PIB (R$) de Sobral comparado com os de Fortaleza, do Ceará e do Brasil 

Municípios, Estado e País PIB (R$ mil) 

Sobral 1.964.743 
Fortaleza 31.789.186 

Ceará 74.949.000 
Brasil 3.674.000.000 

   

 

No que se refere à renda per capita, Sobral exibiu nos últimos vinte anos uma das maiores 

médias de crescimento do estado do Ceará. Conforme os números evidenciados pelo Atlas de 

Desenvolvimento Humano (2013), o rendimento per capita de Sobral, no ano de 2010, foi de R$ 448,89, 

valor significativo quando confrontado com o de outros municípios do noroeste cearense, como, por 

exemplo, Coreaú e Santa Quitéria. Contudo, bem distante da cifra apresentada por São Caetano do Sul, 

município do estado de São Paulo e, que tem a maior renda por indivíduo. 

 
 

Tabela 3 – Evolução da Renda Per Capita (R$) de Sobral e Outros Municípios  

Município 1991 2000 2010 Crescimento no Período (%) 

Sobral/CE 198,63 299,41 448,89 125,99 

Coreaú/CE 114,08 126,82 210,65 84,65 
Sta. Quitéria/CE 87,41 160,84 238,84 173,24 

S. Caetano do Sul/SP 1.107,53 1.639,93 2.043,74 84,53 
 

 

Em relação às finanças, é válido enfatizar a receita municipal, entendida como sendo o conjunto 

de recursos financeiros que entram nos cofres públicos oriundos de diversas fontes. Ao analisarmos os 

dados pertinentes a essa questão, constatamos que a receita total do município nos últimos anos 

apresentou um acréscimo significativo, sendo de R$ 97,6 milhões, em 2001, alcançando R$ 374,5 

milhões, em 2011. No que tange aos gastos municipais, houve um aumento representativo, passando 

de 91,7 milhões, em 2001, para 365,1 milhões, em 2011. O gráfico 1 mostra essa evolução da receita e 

das despesas do município. 
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Fonte: Tribunal de Contas do Município (TCM) / IPECE (Perfil Básico Municipal). 
Elaboração: PEREIRA, F. I. F. (2015) 

Gráfico 1 – Receita e Despesa Municipal de Sobral/CE (R$ Milhões) 

       

Buscamos, também, realizar uma caracterização dos serviços ligados à saúde e à educação 

da cidade em estudo, visto que esses atendem centenas de pessoas oriundas do noroeste cearense e 

até mesmo de outros estados, o que denota uma dinâmica diferenciada em seu espaço intraurbano, 

quando comparado às cidades do seu entorno. 

O serviço de saúde, atualmente, é composto por sete hospitais de médio e grande porte, quais 

sejam: Santa Casa de Misericórdia, Hospital do Coração, Hospital Dr. Estevam, Hospital Mista Dr. Tomaz 

Correa Aragão, Hospital Unimed (privado), Policlínica Bernardo Félix da Silva e o Hospital Regional 

Norte, considerado o maior hospital do interior do Nordeste. Além desses equipamentos, podemos 

contabilizar ainda 33 Centros de Saúde/Unidade Básica; 14 Unidades de Apoio Diagnose e Terapia 

(SADT Isolado) quatro farmácias públicas, entre outras instituições que somados, totalizam 185 

estabelecimentos de saúde. O sistema de saúde de Sobral foi um dos primeiros a adotar o Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e o Programa Saúde da Família (PSF).  

A Santa Casa de Misericórdia e o Hospital Regional Norte se constituem, hoje, como as 

principais referências para toda a zona norte do Ceará. Juntos a duas unidades hospitalares somam 759 

leitos para uso do SUS e atendimento em diferentes especialidades. O Hospital Regional Norte, 

inaugurado recentemente, tem capacidade para realizar 1.300 internações por mês, segundo 

informações da Secretária da Saúde do Estado. A força desse serviço repercute no consumo, ajudando 

a dinamizar a atividade comercial, conforme argumenta o presidente da Câmara de Dirigentes Lojista 

(CDL) de Sobral, Deocleciano da Frota: 
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Fonte: SEDUC, 2013 
Elaboração: PEREIRA, F. I. F. (2015) 

[Com o hospital regional] vai aumentar o fluxo de pessoas circulando em Sobral, vindas de 
todos os municípios da região. [...] com maior fluxo de pessoas, teremos maior movimento nos 
transportes das cidades que vão levar mais gente para almoçar nos restaurantes, comprar  
sapatos e eletrodomésticos nas lojas, gerando mais renda6. 

No âmbito educacional, os dados capturados junto à Secretaria da Educação do Estado do 

Ceará (SEDUC) revelam que Sobral conta com 102 estabelecimentos de educação básica (público e 

privado), equipados com bibliotecas e/ou salas de informáticas. A quantidade total de alunos 

matriculados nessa escala de ensino no município é de 62.101. O ensino infantil abrange 15,34% do total 

de alunos registrados, o fundamental possui 50,35%, o ensino médio conta com 20,15%, a educação 

profissional perfaz 2,15%, a educação especial compreende 0,04% e a educação de jovens e adultos 

(EJA) 11,97%. 

Tabela 4 – Alunos Matriculados no Ensino Básico de Educação em Sobral/CE em 2013 

Modalidade Quantidade % 

Ensino Infantil 9.525 15,34 

Ensino Fundamental 31.270 50,35 
Ensino Médio 12.510 20,15 

Educação Profissional 1.337 2,15 
Educação Especial 27 0,04 

Educação de Jovens e Adultos 7.432 11,97 
Total de Alunos 62.101 100 

No que se refere ao ensino superior, a cidade é contemplada com três instituições de ensino 

público – Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará (IFCE) e um campus da Universidade Federal do Ceará (UFC) – que oferecem 

diversos cursos de graduação e pós-graduação.  Na esfera particular é crescente o número de 

faculdades e institutos de ensino presencial e à distância.  

Com base no PDI de Sobral, notamos que do total de alunos matriculados no ensino superior 

em Sobral, 50,1% estão registrados na rede estadual, 7,2% na federal e 42,7% na rede particular. É 

importante comentar que na cidade há estudantes provenientes de diversos municípios do noroeste 

cearense e também de outras localidades do Brasil, tal movimentação ajuda na expansão do comércio. 

A atividade industrial também tem auxiliado na transformação da paisagem urbana de Sobral 

e na reorganização do comércio e do serviço, visto que a partir da década de 1990, o número de 

6 Entrevista concedida à Assessoria de Comunicação da Secretária da Saúde do Estado do Ceará. D isponível em: 
<http://www.saude.ce.gov.br/index.php/noticias/45707-governador-inaugura-dia-18-o-maior-hospital-no-interior-do-ceara>. 

Acesso em 14 de Janeiro de 2015. 

631

http://srccc.com.br/
http://www.saude.ce.gov.br/index.php/noticias/45707-governador-inaugura-dia-18-o-maior-hospital-no-interior-do-ceara


Fonte: IPECE (Perfil Básico Municipal), 2014 

Elaboração: PEREIRA, 2015 

Fonte: IPECE (Perfil Básico Municipal), 2014 

Elaboração: PEREIRA, 2015 

empregos gerados pela indústria cresceu consideravelmente. Nesse período, o princip al destaque foi a 

implantação da indústria calçadista gaúcha Grendene, em 1993.  

Na análise da quantidade de empresas industriais em Sobral no ano de 2012, notamos que 

das 483 indústrias, 82,81% pertenciam ao ramo de transformação, acompanhadas pela indústr ia da 

construção civil, com 13,66%. Já as indústrias dos ramos de extrativa mineral e utilidade pública 

contabilizam 3,53%. No estado do Ceará, o total de indústrias no mesmo ano era de 30.324.   

No que concerne ao número de empregados, o setor industrial apresentou em 2013 um efetivo 

de 25.451 funcionários, o que corresponde a 50,41% da quantidade total de empregos formais em Sobral, 

essa predominância do emprego industrial contraria a realidade das cidades médias cearenses de Crato 

e Juazeiro do Norte, onde se apresenta o predomínio do emprego formal na atividade de comércio e de 

serviço. 

Tabela 5 – Total de Empregos Formais em Sobral em 2013 

Setor Núm. de Empregados % 

Industrial 25.451 50,41 

Comercial 9.042 17,91 
Serviços 13.057 25,86 

Adm. Pública 2.905 5,75 
Agropecuária 34 0,07 

Total 50.489 100 

Na análise por ramo de atividade, notamos que a indústria de transformação abarcou 92,28% 

do total de empregos formais. Esse percentual se deve em grande parte à participação da empresa 

calçadista Grendene, que se consolidou como a maior empregadora privad a do Ceará.  Em relação ao 

percentual de ocupações nos outros ramos, a indústria da construção civil contou com 5,34%, as 

indústrias de extrativo mineral e a de utilidade pública quantificaram 2,38%. A tabela a seguir mostra o 

total de empregos na indústria por ramo de atividade no período de 2007 a 2013 em Sobral. 

Tabela 6 – Total de Empregos Formais na Indústria por Ramo de Atividade  

Ano Total 
Ind. 

Transformação 
Ind. Const. 

Civil 
Ind. Util. 
Pública 

Ind. Ext. 
Mineral 

2007 20.669 19.958 263 345 103 

2008 18.148 16.748 953 335 112 

2010 23.995 21.992 1.515 328 160 

2011 21.610 19.712 1.398 330 170 

2012 23.725 21.603 1.618 323 181 

2013 25.451 23.485 1.360 364 242 
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Os setores de saúde, educação e a atividade industrial foram destacados em nosso estudo 

pelo fato de ajudarem a estimular a expansão das atividades comerciais e de serviços na cidade de 

Sobral, constatação que aparece nos depoimentos dos representantes da CDL de Sobral e da 

Associação Comercial e Industrial de Sobral (ACIS). Além desses três fatores, os entrevistados 

destacaram, ainda, a administração de Cid Ferreira Gomes, considerada por eles como sinônimo de 

empreendedorismo, pelos programas e parcerias criados em suas duas gestões como prefeito de Sobral 

(1996-2000 e 2001-2004). Vejamos alguns trechos dos depoimentos: 

 

[...] Sobral foi favorecida por já ser um polo regional de talvez aí umas dez cidades mais 
próximas menores, mas de uma forma mais ampla quarenta cidades, ela pega toda a região 
da Ibiapaba, região do Camocim, Santa Quitéria... Embora exista uma divisão, existem cidades 
melhores, mas Sobral termina centralizando, principalmente, por via das instituições de ensino 

superior e pela saúde, que nós temos a Santa Casa como referência da região. Agora com 
esse Hospital Regional, com o tempo eu acho que também vai ter esse efeito. Então, Sobral,  
por ter essas duas coisas que atraem muito, termina se favorecendo ainda mais, eu acho que 

ela cresceu bem mais por causa disso. Além disso, a Grendene chegou aqui em 1996 [1993],  
ela hoje tem mais de 20 mil, 22 mil funcionários. Então, tanto as pessoas vêm todo dia, como 
algumas se mudam pra cá, e isso terminou inchando um pouco a cidade... É um 

desenvolvimento, assim, no entender de nós [...], do comércio, que se dividido esse 
desenvolvimento industrial seria melhor para todo mundo, mas Sobral recebeu a maior  
indústria e centralizou muita coisa, né? Porque as outras são muito pequenas. Além disso, nós 
tivemos a sorte de ter um bom administrador municipal, que conseguiu organizar a cidade de 

forma que ela facilite a implantação [...] de novas empresas com benefícios, embora os 
benefícios ainda não sejam tão bons quanto o comércio queria (Representante da Associação 
Comercial e Industrial de Sobral – ACIS. Entrevista cedida em Março de 2014).   

 
 
[...] um dos elementos que aumentou muito o movimento de Sobral foi a administração Cid 

Gomes e a inauguração da Grendene. O prefeito Cid Gomes abriu uma época de 
desenvolvimento em Sobral. Ele inaugurou grandes obras, desenvolveu o comércio, talvez ele 
tenha sido o prefeito que mais esteve ao lado da CDL... A Grendene tem, vamos pegar no 
pico, 23 mil funcionários, [que] circulam na cidade, compram na cidade e desenvolvem a 

cidade, mesmo que os 23 mil não sejam residentes em Sobral, mas é um fator muito importante 
para o desenvolvimento (Representante da Câmara de Dirigentes Lojistas de Sobral.  
Entrevista cedida em Março de 2014). 

 
 

Após essas falas, passamos para a análise das atividades de comércios e serviços de Sobral. 

Numa averiguação dos dados encaminhados pela Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC), 

referentes ao registro de estabelecimentos comerciais em sua totalidade na cidade de Sobral, notamos 

que o bairro Centro ainda responde pela maior parcela desses empreendimentos, ou seja, 64,0%. 

Contudo, é válido ressaltar que a alocação de comércios em localidades além-centro tem 

aumentado significativamente nos últimos dezoito anos, com destaque para os seguintes bairros: Alto do 

Cristo, Campo dos Velhos, Junco, Padre Ibiapina e Sinhá Saboia. Hoje, esses cinco bairros apresentam 
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18,8% do total de pontos comerciais, quantidade superior à exibida pelos demais trinta e um bairros da 

cidade, que unidos contam com 17,2% dos estabelecimentos.  

Quando analisamos somente as informações concernentes às atividades comerciais de maior 

porte, a exemplo de supermercados, concessionárias de veículos e farmácias, observamos que, assim 

como o comércio em sua totalidade, há uma tendência desses estabelecimentos na busca pelas 

localidades além-centro. Nesse aspecto, o Centro apresentou 66,9% dos referidos empreendimentos. Já 

os bairros Junco, Campo dos Velhos e Sinhá Saboia, que foram os que mais se sobressaíram na 

amostragem, possuindo 15,1% dos estabelecimentos. Os outros 18,0% dos empreendimentos 

comerciais se distribuem entre os demais trinta e três bairros.  

Já os bairros Alto do Cristo e Padre Ibiapina mostraram um significativo destaque, quando 

verificamos o registro de pequenos comércios, provavelmente justificados pela intensificação da política 

fiscal implementada pela gestão municipal, que desde 1996 visa registrar todas as atividades comerciais, 

independente do seu porte. Podemos inferir, ainda, que nesses bairros há um predomínio de comércios 

de consumo cotidiano7. 

No que se refere às atividades de serviços, notamos, a partir dos dados capturados junto a 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE/IBGE (2010), que eles também estão mais 

concentrados no Centro (61,0%), mas, assim como se verificou em relação ao comércio, há também uma 

dispersão em direção a outros bairros da cidade, com destaque para o Junco (7,1%), Campo dos Velhos 

(5,3%) e Sinhá Saboia (3,2%). 

Vale frisar que esses espaços vêm sendo alvo não somente das ações da iniciativa privada, 

mas da aliança desta com o poder público local e/ou estadual8. A atuação deste último se mostra 

perceptível nesses lugares por meio da instalação de infraestrutura (como distribuição da rede elétrica e 

hidráulica, alargamento de ruas e avenidas, entre outros) e, também, mediante a instalação de grandes 

equipamentos (a exemplo de hospitais, escolas, etc .). 

Tais aspectos vêm incorporando nesses espaços uma dinâmica diferenciada, se comparada a 

outros bairros da cidade. 

A ATIVIDADE COMERCIAL E DE SERVIÇO NA AVENIDA DR. ARIMATHÉA MONTE E 
SILVA 

7 Comércio cotidiano é aquele de consumo básico diário e que, normalmente, apresenta-se disperso pelo território, como 
exemplo, podemos citar: padarias, frigoríficos e mercearias (DUARTE, 1974; CONTEL, 2010).  
8 Com a vinda desses novos atores privados, geralmente, o governo local, ao invés de elaborar projetos que busquem a 
melhoria da sociedade como um todo, acaba por investir parte dos recursos humanos e financeiros da cidade em 

infraestruturas necessárias para a implantação desses novos equipamentos “mais modernos” (CONTEL, 2010, p. 31).  
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Fonte: Pesquisa Direta, 2014 

Elaboração: PEREIRA, F. I. F. (2015) 

Sancionada pela Lei Municipal 025/81, a Avenida Doutor José Arimathéa Monte e Silva 

(conhecida popularmente como Avenida do Contorno) tem cerca de 1.400 metros de extensão. Apesar 

do seu maior trecho (aproximadamente 850 metros) cruzar todo o Bairro Campo dos Velhos (no sentido 

leste/oeste), ela se inicia no Bairro Centro, no entroncamento da Rua Coronel Joaquim Lopes com a Rua 

Jornalista Deolindo Barreto, e termina no Junco, no cruzamento da Rua Antônio Araújo Vasconcelos com 

a Avenida Cleto Ferreira da Ponte. 

Na Avenida Doutor Arimathéa Monte e Silva, bem como em suas proximidades, há órgãos 

públicos que atendem a cidade e a região noroeste do estado, tais como: Centro de Convenções de 

Sobral (Inácio Gomes Parente), a Secretaria da Tecnologia e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura 

Municipal de Sobral, a Sede Conselho Regional dos Corretores de Imóveis (CRECI), a Delegacia 

Regional 24 Horas, uma agência da Caixa Econômica Federal, uma escola municipal de ensino 

fundamental, o maior parque público da cidade com espaço de lazer, entre outros.  

Quanto à pesquisa direta efetivada na via em estudo, constatamos que há o predomínio das 

seguintes atividades: saúde e estética, com os salões de belezas e academias; materiais para a 

construção, com as lojas de material para a construção civil; alimentícios e bebidas, com mercadinhos e 

supermercados; assistência técnica, com os serviços de assistência técnica em informática e 

refrigeração; cursos, com os centros de formação de condutores (autoescolas) e; imobiliárias, com os 

escritórios de corretores de imóveis. 

Tabela 7 - Atividades Comerciais e de Serviços na Av. Dr. Arimathéa Monte e Silva, Sobral-CE 

Tipo de Atividade (%) 

Alimentícios e Bebidas 7,7 

Armarinhos e Papelarias 3,8 

Assistência Técnica 7,7 

Material de Construção 15,4 

Vestuário 3,8 

Cursos 7,7 

Saúde e Estética 19,3 

Gastronômico 7,7 

Serviços e Produtos Agropecuários 3,8 

Imobiliária 7,7 

Outras Atividades 15,4 

Total 100,0 

Na Avenida Doutor Arimathéa Monte e Silva há também um supermercado de rede vindo de 

Fortaleza, o Super Lagoa, que se destaca pela estrutura e diversificação de produtos e serviços 
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Fig. 3 - Salão de Beleza Unhas e Cia 

Fonte: PEREIRA, F. I. F. (2015). 

Fig. 4 – Salão de Beleza Edineuza 

Fonte: PEREIRA, F. I. F. (2015). 

oferecidos (anexo a este equipamento encontra-se restaurante, lanchonete, academia, agência de 

viagens e caixas eletrônicos). Sobre a presença desses estabelecimentos na via em análise, Holanda 

(2007, p. 154) ressalta que: 

Eles têm se apresentado como um dos ramos que mais vem modificando a paisagem urbana 
de Sobral, posto que criam uma estrutura de centro comercial denominados de open mall.  
“Acompanham” e dinamizam o espraiamento da cidade, no seu sentido norte e oeste em 
direção à Serra da Meruoca. 

Mas, um aspecto que chama a atenção na Doutor Arimathéa Monte e Silva e que a diferencia 

de outras vias é a presença dos salões de beleza. Atualmente, encontram-se nela, em números 

absolutos, sete desses salões (Fik Bella, Salão Jô, Unhas e Cia, Salão Aurea, Edineuza Cabele reiro, 

Beleza das Unhas e Primavera). Não se observa na cidade de Sobral outra localidade que tal situação 

se reproduza. 

Os serviços de cursos, outra atividade de destaque, caracterizam-se pela predominância das 

escolas de formação de condutores (autoescola). No presente, a via abriga seis autoescolas (Shallon, 

Conquista, Sobral, Junior, Citran e Filho), porém é válido enfatizar que essa concentração se deve a 

proximidade com o antigo Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), desativado em 2014.  

No que se refere à situação do local de funcionamento das empresas na Doutor Arimathéa  

Monte e Silva, averiguamos que a maioria (84,6%) realiza suas atividades em imóveis alugados. Em 

relação à quantidade de funcionários, 61,5% dos estabelecimentos apresentam um quadro formado por 

cinco trabalhadores, os que têm acima desse número representam 38,5%. Já sobre o tempo de 
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funcionamento dos empreendimentos, o estudo apontou que 80,8% têm entre um e dez anos de atividade 

e, somente, 19,2% superam uma década de funcionamento. 

Ao tratar do perfil dos empreendedores que buscam essa via de saída da c idade para seus 

investimentos, apuramos que 34,6% têm idade que varia de 18 a 25 anos, 30,8% possuem entre 26 e 

35 anos e outros 34,6% têm mais de 35 anos. No que se refere ao gênero, 57,7% são do sexo masculino. 

Em relação ao nível escolaridade, há o predomínio (69,2%) dos que têm o ensino médio completo, 

seguindo pelos que têm o ensino superior (15,4%). A taxa dos que possuem o ensino fundamental 

completo e dos que iniciaram esse nível de educação somam 15,4%. Diferentemente do verificado em 

outras vias de saída da cidade, na Avenida Doutor Arimathéa Monte e Silva não houve registro de 

proprietários analfabetos. No que concerne à origem, 73,1% dos comerciantes são do próprio município, 

15,4% são de outros municípios do estado (como Fortaleza, Meruoca e Santana do Acaraú), 7,7% de 

outros estados do Nordeste e 3,8% de outras regiões do País. Sobre quais outros ramos de atividades 

eles atuam, apurou-se que 80,8% não têm outras fontes de renda. 

Sobre as estratégias de mercado utilizadas pelas empresas para atrair a clientela, o estudo 

mostrou que 53,8% não elaboram esquemas para seduzir novos consumidores, 15,4% realizam 

promoções, 11,5% distribuem brindes, 3,9% apostam tanto nas promoções quanto na distribuição de 

brindes e 15,4% adotam outras estratégias. 

Com relação ao perfil dos consumidores, a pesquisa apontou que 53,3% da clientela têm um 

poder aquisitivo de até dois salários mínimos, 20,0% ganham até três salários e 26,7% têm um 

rendimento mensal superior a esse valor. Quanto às localizações de origem dos consumidores, a 

investigação mostrou como dados mais repetitivos, as seguintes respostas: de Sobral; Sobral e outros 

municípios circunvizinhos; Sobral e região norte do estado; do Bairro Campo dos Velhos e; do Bairro 

Campo dos Velhos e outros mais próximos. 

A Avenida Doutor Arimathéa Monte e Silva, ou simplesmente “Avenida do Contorno”, é uma 

das principais vias de circulação de veículos e, consequentemente, de pessoas da cidade de Sobral. Ela 

tem uma atividade comercial expressiva não, somente, ao longo do  dia, mas também durante a noite, 

pois os salões de beleza, as autoescolas, o supermercado, restaurantes, lanchonetes e outros 

estabelecimentos permanecem em funcionamento até por volta das 22 horas. Além disso, há de se 

destacar na via a presença do Parque da Cidade, umas das principais áreas de lazer de Sobral.  

CONCLUSÃO 

Na Geografia Urbana, os estudos atinentes à estrutura interna das cidades de escalas menores 

que as grandes metrópoles foram por vários anos relegados a um segundo plano. Por conta disso, 
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compreender o processo de descentralização em cidades médias, no presente, se constitui uma 

empreitada difícil, porém provocante. O passo inicial para a efetivação dessa tarefa é entender como 

esse fenômeno aconteceu nas metrópoles, pois, como bem lembra Souza (2009), foi nesses centros 

urbanos que ele se iniciou. Paralelo a isso, é necessário buscar a compreensão destes complexos 

centros urbanos denominados cidades médias. 

Quando se analisa a descentralização das atividades comerciais numa cidade, torna-se 

necessário perceber que existe uma relação histórica entre esses dois fenômenos, pois como se sabe 

diversas cidades tiveram suas origens ligadas a referida atividade. Em seguida, com o crescimento da 

cidade, a localização do comércio no espaço urbano se torna de fundamental importância para a certeza 

de sua realização plena. No presente, as atividades terciárias de comércios e de serviços têm como 

tendência buscar outras localidades no espaço urbano para atender um número crescente de 

consumidores cada vez mais distantes da área central.    

A cidade média de Sobral/CE tem nas atividades de comércio e de serviços um dos seus 

principais destaques, o que a torna cada vez mais um centro polarizador que influência um vasto território 

no noroeste cearense. A cidade apresenta tal dinamismo ao receber, cotidianamente, fluxos de pessoas 

que buscam satisfazer suas necessidades de consumo. Ela atrai, também, um número crescente de 

investidores de diferentes setores e com diferentes volumes de capital.  

Esses investidores, em particular os de comércios e serviços, como, por exemplo, os de lojas 

de informática, supermercados, restaurantes, clínicas médicas, butiques, rede de farmácias,  

concessionárias de veículos, entre outros, têm buscado locais fora do centro principal para se instalar,  

com preferência pelas vias de saída da cidade, dentre elas a Avenida Doutor José Arimathéa Monte e 

Silva.  

Na análise da referida avenida foi possível perceber como característica comum em relação a 

outras artérias importantes de saída da cidade, a presença de estabelecimentos públicos que atendem 

milhares de pessoas da região noroeste do Ceará, a exemplo das sedes da Delegacia Regional 24 Horas 

e o Centro de Convenções de Sobral, o que de certa forma garante o fluxo de pessoas. Outro aspecto 

importante notado na avenida é a quantidade de estabelecimentos comerciais que estão disponíveis para 

locação e, além disso, algumas residências estão passando ou já passaram por modificações em suas 

fachadas para dar lugar a novos pontos comerciais. Esses aspectos mostram que a atividade comercial 

e de serviço nessas áreas podem se expandir ainda mais e, dessa forma, diversificar os serviços 

oferecidos. 

Portanto, a busca crescente dos novos investidores, em particular os de comércios e serviços, 

por localidades distantes do centro principal, a exemplo da via em análise vem redirecionando os fluxos 

que, há alguns anos, dirigiam-se ao centro tradicional da cidade. 
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Esse dinamismo pelo qual as atividades econômicas têm passado em Sob ral, que levam a 

ampliação do comércio e do serviço para áreas que vão além do centro consolidado, se justifica pela 

força do emprego formal apresentado na cidade, pelas políticas públicas de atração de investimentos, 

pelos programas sociais que ajudam na composição da renda, etc.  

Esta pesquisa não conclui as reflexões sobre a descentralização das atividades comerciais e 

de serviços em cidades médias. Na realidade, ela apenas dá suporte para uma possibilidade de debate 

na intenção de que outros estudos sobre a temática em tela venham a ser efetivados. 
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RESUMO 

O presente trabalho visa analisar a microcefalia comercial urbana em Dom Macedo Costa/BA, assim como destacar quais 
motivos levam significativa parcela de sua população a utilizar dos bens e serviços existentes na cidade de Santo Antônio 
de Jesus/BA, ocasionando a “fuga” de recursos financeiros de uma cidade para outra. Para o desenvolvimento do estudo 
proposto nesta pesquisa, utilizamos como metodologia a aplicação de questionários à população, a realização de pesquisa 

com gestores municipais e a coleta e análise de dados do IBGE e SEI/Bahia. 

Palavras-chaves: Microcefalia Urbana. Centralidade. Comércios e Serviços. 

INTRODUÇÃO 

Este estudo visa analisar o processo de microcefalia urbana do comércio de Dom Macedo 

Costa, situado no recôncavo baiano. Entretanto, antes de começar esta discussão, devemos esclarecer 

o que é microcefalia comercial urbana. Portanto, vale salientar que a palavra microcefalia vem do grego

“Mikros”, que significa “pequeno”, e Kephale, significa “cabeça”; assim sendo, a microcefalia comercial 

representa uma restrita concentração das atividades comerciais e dos serviços no núcleo central de 

pequenas cidades, como é o caso da cidade objeto deste estudo.  

Em contrapartida a isso, a macrocefalia comercial urbana simboliza uma significativa e 

representativa concentração da atividade comercial em cidades centrais, as “cabeças” da atividade 

1 Artigo desenvolvido no âmbito do Grupo de Pesquisa “A Cidade e o Urbano”.  
2 Discente da Universidade do Estado da Bahia – Campus V, e-mail: lana_tami13@hotmail.com   
3 Discente da Universidade do Estado da Bahia – Campus V. e-mail: flavia.sdj@hotmail.com 
4 Discente da Universidade do Estado da Bahia – Campus V, e-mail: joaocanciodmc@hotmail.com .   
5 Profº. Dr. da Universidade do Estado da Bahia e Instituto Federal da Bahia, e-mail: joil80cruz@gmail.com 
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produtiva na divisão territorial do trabalho. Isto se trata da concentração da atividade de comé rcio e 

serviços urbanos em uma determinada cidade que monopoliza uma dada região. Um exemplo disso 

ocorre na cidade de Santo Antônio de Jesus/BA, localizada no recôncavo baiano, que, apesar de não 

fazer parte de uma região metropolitana, torna-se centro de uma microrregião que, de certo modo, 

monopoliza a oferta de bens e serviços em detrimento das cidades circunvizinhas, carentes de um 

maior dinamismo comercial. Desse modo, as cidades centrais e até periféricas que têm um fluxo 

comercial forte, como é o caso de Santo Antônio de Jesus, utilizam-se cada vez mais de mecanismos, 

a fim de multiplicar os lucros, que é o objetivo do capitalismo. Para isso, as empresas precisam ter 

capacidade de resistência, inovação e seguir as tendências, fixando -se no território, com lucratividade. 

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é compreender a relação de dependência, bem como 

destacar os motivos que levam parcela da população a buscar melhores ofertas de bens e serviços na 

cidade de Santo Antônio de Jesus, favorecendo a “fuga” de recursos financeiros de uma cidade para 

outra, principalmente quando o maior empregador é o próprio município, o qual deixa de ter 

significativo retorno através dos impostos. 

Desta forma, o presente estudo justifica-se pela importância teórica enquanto compreensão de 

um objeto, derivado de uma pesquisa acadêmica, e como oportunidade de utilizá-la conforme resposta 

aos questionamentos levantados a partir de uma realidade observada no cotidiano da cidade. Procura-

se, assim, deixar disponíveis informações sobre a dinâmica do comércio e dos serviços de Dom 

Macedo Costa, que poderão ser utilizadas tanto pela população local quanto por órgãos públicos, 

visando contribuir para a compreensão deste problema que vem afetando a dinâmica socioespacial, 

econômica e política local ao longo das últimas décadas.  

Com base no texto de PINTAUDI (1999), sabe-se que o comércio é uma atividade econômica 

que consiste na troca de bens, produtos ou serviços por moeda de troca, com fins lucrativos. Desse 

modo, torna-se necessário apontar que as formas de comércio e serviços são, acima de tudo, formas 

sociais, pois elas são estruturadas e desenvolvidas pela sociedade, a qual acrescenta um valor ao 

espaço, levando à formação de lugares hegemônicos e centrais, como é o caso d e Santo Antônio de 

Jesus, e lugares não hegemônicos como é o caso de Dom Macedo Costa.  

Sobre tal centralidade, pode-se fazer uso dos estudos de Christaller, por meio da Teoria dos 

Lugares Centrais (1933), a qual, pautada no comércio, serviços e consumo, ap onta que o 

desenvolvimento ou o não desenvolvimento não é algo que se dá por acaso, mas por meio da oferta de 

comércios/bens e serviços, estando os mesmos articulados no espaço. Para Corrêa (1982), esta teoria 

“é importante porque ela trata da organização espacial da distribuição de bens e serviços, portanto, de 

um aspecto da produção e de sua projeção espacial”.  
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Como metodologia utilizada para a elaboração deste trabalho, foi realizada breve revisão 

teórica a respeito da temática estudada, assim como pesquisas no site do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) e da SEI (Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia). Além 

disso, foram aplicados 20 (vinte) questionários a pessoas que realizam deslocamentos constantes de 

Dom Macedo Costa a Santo Antônio de Jesus, por motivos de estudos, trabalhos ou compras. Ainda, 

foi realizada entrevista com a gestora municipal Débora Martins Fonseca, que até o presente momento 

é secretária municipal.  

Para um melhor desenvolvimento deste estudo, decidimos estruturar o trabalho em três partes. 

Na primeira, iniciamos uma breve revisão teórica a respeito da Teoria das Localidades Centrais, de 

Waltter Christaller, tendo como intuito explicar a fuga de recursos da cidade de Dom Macedo Costa 

para Santo Antônio de Jesus. Na segunda parte, fizemos uma breve caracterização do município de 

Dom Macedo Costa. Por fim, na terceira parte, foi feita a análise e exposição dos dados levantados na 

pesquisa de campo, procurando, assim, comprovar a existência de uma microcefalia comercial urbana 

do comércio macedense em relação ao dinamismo da atividade comercial existente na cidade de Santo 

Antônio de Jesus (macrocefalia urbana). 

A TEORIA DAS LOCALIDADES CENTRAIS: UMA ANÁLISE DA MICROCEFALIA DO 

COMÉRCIO DE DOM MACEDO COSTA – BAHIA 

Este artigo fundamenta-se no estudo da cidade por meio da dinâmica da atividade do 

comércio e serviço, por compreender que é quase impossível dissociar a dinâmica comercial de um 

espaço urbano do modo de vida e da estrutura da cidade. Assim, o estudo e análise do comércio 

nessas cidades nos permite compreender a estruturação do espaço urbano e seu modo de vida. 

Portanto, sobre tal perspectiva, Pintaudi (1999, p. 145) aponta que  

[...] As formas comerciais são, antes de mais nada, formas sociais; são as 
relações sociais que produzem as formas que, ao mesmo tempo, ensejam 
relações sociais. Analisar as formas comerciais, que são formas espaciais 

históricas, permite-nos a verificação das diferenças presentes no conjunto 
urbano, o entendimento das distinções que se delineiam entre espaços 
sociais. [...] (PINTAUDI, 1999, p. 145). 

Como esse estudo tem como meta analisar a relação existente entre a dinâmica do comércio 

e serviços entre as cidades de Dom Macedo Costa e Santo Antônio de Jesus, é de fundamental 

importância a utilização da Teoria das Localidades Centrais, de Christaller,  abordada por Corrêa 

(1982), porque a mesma trata a centralidade espacial na distribuição de bens e serviços, permitindo 
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compreender as relações espaciais, além do porquê de a cidade de Dom Macedo Costa se constituir, 

no nosso entender, como uma microcefalia comercial urbana, ou seja, uma área de mercado 

espacialmente limitado diante do poder e influência exercidos pelo dinamismo comercial da cidade de 

Santo Antônio de Jesus. Isso leva à hierarquização entre essas cidades, e é até mesmo o ponto de 

partida para o desenvolvimento do que chamamos de “macrocefalia comercial urbana” desta cidade em 

relação a outras cidades circundantes, uma vez que, segundo Christaller, as cidades se desenvolviam 

dentro de uma lógica articulada, seguindo a teoria dos lugares centrais e, justamente nesses lugares 

centros, é que se desenvolvia uma rede urbana de comércio e serviços que se articulava entre si, 

gerando toda uma movimentação nesses espaços.  

Segundo Corrêa (1982), as pequenas cidades têm seus produtos, salários e até mesmo sua 

população drenados para os grandes centros de distribuição econômica, o que possibilita a 

acumulação capitalista. Desse modo, esse polo de atração acaba concentrando todo o lucro. Porém, 

uma nova realidade surge: algumas áreas, até então periféricas, estão se tornando grandes pontos de 

trocas comerciais e de serviços, porque, na lógica comercial, é preciso ter uma ampliação desses 

espaços a fim de atender os diferentes segmentos sociais e, consequentemente, aumentar seus lucros. 

Um evidente exemplo disso ocorre com a cidade de Santo Antônio de Jesus que, em função do 

dinamismo do seu comércio, exerce papel de centro atrativo que, como um imã, atrai investimentos e 

clientes (moradores dos municípios circundantes), tornando-se, assim, no recôncavo sul baiano, um 

grande concentrador de capital.  

Vale salientar que os produtos e serviços a serem consumidos nos pequenos centros 

circundantes geralmente são adquiridos nos distribuidores existentes neste núcleo central para serem 

comercializados nas cidades menores, como é o caso de Dom Macedo Costa, tornando esses produtos 

mais caros. Assim, na busca de uma maior variedade de preços e produtos, além de melhor qualidade 

nos serviços, a população desse município é atraída pelo comércio e pelos serviços ofereci dos pela 

cidade de Santo Antônio de Jesus, mesmo tendo de arcar com gastos em transportes e alimentação. 

Portanto, com a oferta e ampliação dos serviços urbanos e a modernização dos sistemas de 

transportes, a cidade de Santo Antônio de Jesus passou a ser um relevante centro comercial na oferta 

de bens e serviços, atraindo número significativo de moradores de outros municípios da sua 

microrregião, oferecendo uma excelente oferta de bens e serviços, bem como tem se constituído em 

um importante polo gerador de empregos, absorvendo considerável número de trabalhadores 

residentes nos municípios do seu entorno, como é o caso de Dom Macedo Costa. Nessa perspectiva, 

podemos fazer uso dos estudos de Peixoto; Erick et al  (2011, p.6) o qual afirma que:  
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[...] é necessário entender que as cidades não vivem isoladas, muito pelo 
contrario, elas se interligam umas com as outras, através dos fluxos de bens, 
serviços e informações proporcionados por intensas redes de transporte e 

comunicações, que conduzem capital e população atraídos por determinadas 
atividades econômicas (PEIXOTO; ERICK et al,  2011, p.6). 

Esta centralidade exercida pelo dinamismo do comércio de Santo Antônio de Jesus tem 

levado a um “esvaziamento” das áreas comerciais dos pequenos municípios , Peixoto; Erick et al  

(2011) aborda que os compradores e comerciantes que, a princípio, vão para Santo Antônio de Jesus 

com o intuito apenas de frequentar a feira acabam sendo atraídos por outros fatores, como preço e 

qualidade, pelo comércio formal local, deixando de realizar as suas compras em suas cidades de 

origem, decidindo-se por realizarem suas compras em Santo Antônio de Jesus. Entretanto, segundo 

Corrêa (1988), a população com menor poder aquisitivo, por possuir uma mobilidade espacial limitada, 

continua a se utilizar dos pequenos centros locais para satisfazerem suas necessidades. Desse modo, 

a hierarquia de Santo Antônio de Jesus, enquanto uma localidade central existe e se configura para 

sustentar e abastecer as necessidades das classes médias e altas. 

Algo importante a ser destacado sobre essa relação de Dom Macedo Costa/Santo Antônio de 

Jesus diz respeito à procura por serviços educacionais. Nos últimos anos, nota-se a busca incessante 

de macedences por uma formação de nível superior ou formação técnica, o que faz com que eles 

vivenciem uma migração pendular diária ou venham a fixar residência temporariamente na cidade de 

Santo Antônio de Jesus, em função da universidade, faculdade, cursos técnicos ou trabalho.  

A oferta dos serviços de saúde é outro fator que tem levado a um maior dinamismo de SAJ, 

visto que, na cidade de Dom Macedo Costa, não existe sequer uma clínica, apresentando apenas um 

micro laboratório, um posto de saúde e duas farmácias. Assim, a população depende e muito dos 

serviços de saúde desse centro regional, principalmente por ser a cidade onde está instalado o 

Hospital Regional. 

Outro fator que colabora para a manutenção de tal estado de dependência entre as duas 

cidades ocorre em função da feira que, como bem aponta PEIXOTO; ERICK et al (2011), é responsável 

por dois vetores de atração para SAJ: primeiro, aqueles que vão para consumir e, segundo, aqueles 

que vão para vender isso, porque a cidade de Dom Macedo Costa não conta com uma feira, a não ser 

a feira de barganha (troca e venda) de gados aos domingos em uma comunidade localizada na área 

rural do município. Desse modo, por não existir ao menos uma feira onde a população possa 

comercializar e comprar seus produtos, os indivíduos acabam indo para a cidade de SAJ, tornando a 

cidade de Dom Macedo Costa pouco movimentada aos finais de semana. Sobre a feira, PEIXOTO; 

ERICK et al (2011) nos diz: 
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Dentre essas atividades econômicas, as feiras se caracterizam como 
importante fator de atração dentro da economia informal, visto que diversas 
pessoas têm essa atividade como única forma de obtenção de renda, e 

muitas vezes a feira local não atende as necessidades de determinado 
indivíduo, obrigando, assim, este a se deslocar pra outra cidade (PEIXOTO; 
ERICK et al,  2011, p.6). 

Com essa realidade aqui apresentada, a cidade de Dom Macedo Costa só tende a perder 

recursos, pois não tem como criar receitas e recursos próprios por meio dos impostos advindos do 

comércio, como ocorre com SAJ, que a cada dia reforça a sua macrocefalia comercial urbana, 

exercendo uma hegemonia sobre as outras cidades, atraindo cada vez mais os habitantes das cidades 

vizinhas, proporcionando “um enfraquecimento dos centros urbanos menores, na medida em que a 

população passa a utilizar os aparatos santo-antonienses em detrimento aos equipamentos de sua 

cidade (PEIXOTO; ERICK et al,  2011, p.6)”. Em contrapartida, cada vez mais Dom Macedo Costa 

passa a ser dependente dos repasses de verbas dos governos federal e estadual.  

O MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA NO CONTEXTO DO RECÔNCAVO BAIANO 

Dom Macedo Costa está situado no recôncavo baiano (FIG. 01), recebendo forte influência 

da Mesorregião Metropolitana de Salvador e da Microrregião de Santo Antônio de Jesus, centros que 

exercem grande influência nesse município devido a maio r oferta e variedade de bens e serviços. O 

município de Dom Macedo Costa, segundo os dados do Instituto Brasileiros de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2010), apresenta uma área territorial de apenas 84,761 km², possuindo coordenadas de latitude 

12º 58’ 35’’ Sul e longitude 39º 8’ 56’’ Oeste. Por ser uma das menores cidades do recôncavo, recebeu 

a denominação de a “princesinha do Recôncavo”.  

Figura 01 - Localização dos municípios de Dom Macedo Costa e  Santo Antônio de Jesus 

Elaboração: Autores com base em dados do IBGE. 
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O município possuiu 53 anos de emancipação política e é classificado como uma cidade de 

pequeno porte, com uma população estimada em aproximadamente 3.874 habitantes, uma vez que 

vem perdendo parte de sua população por não oferecer condiçõ es necessárias à sua permanência. 

Assim, diversas pessoas se deslocam diariamente ou migram permanentemente para outros lugares, 

como é o caso da cidade de Santo Antônio de Jesus, na busca por emprego, serviços de saúde ou 

educação de nível superior ou até mesmo técnico.  

Vale ressaltar que o município de Dom Macedo Costa vem registrando um forte processo de 

migração de jovens que vão em busca de empregos em outras cidades como Salvador, Santo Antônio 

de Jesus e na ilha de Itaparica, entre outros e, devido a melhores condições de vida, acabam ficando 

nesses municípios. Dom Macedo Costa apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 

0,632 segundo o censo (2010) do IBGE.  

O município faz limites com São Felipe (do qual se desmembrou), Conceição do Alme ida e 

Santo Antônio de Jesus. Dom Macedo está às margens da BR 101, ficando a uma distância de 19,9 km 

da cidade de Santo Antônio de Jesus, sendo gastos 22 minutos no percurso entre uma cidade e outra.  

A sua economia depende muito da prefeitura, maior geradora de empregos local, e possuindo 

uma atividade agropecuária e industrial muito carente em investimentos. O comércio encontra-se 

instalado em uma única via no centro a Rua Cônego José Lourenço, assim como nos outros núcleos 

urbanos.  

A INFLUÊNCIA DO COMÉRCIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS SOBRE A DINÂMICA 

COMERCIAL DE DOM MACEDO COSTA.  

Ao entrevistar a secretária da prefeitura municipal de Dom Macedo Costa sobre a 

microcefalia comercial da cidade, ela nos informou que Santo Antônio de Jesus, por estar próximo ao 

município e por representar um polo comercial, acaba por levar a uma concorrência desleal, desigual 

para com a cidade, isso porque Santo Antônio de Jesus oferece uma maior variedade de bens e 

serviços, assim como de preços e promoções, sem contar nas  oportunidades de emprego.  

Sobre estabelecimentos como os mercados, a secretária nos informou que, por ser uma 

cidade pequena e com pouca variedade de produtos, “os comerciantes suprem seus mercados 

comprando fora e tem um gasto para ir comprar em outras cidades”. Dessa forma, a cidade acaba 

tendo prejuízo, porque a população deixa de adquirir produtos em Dom Macedo Costa e vão adquiri -

los em Santo Antônio de Jesus, o que acaba resultando em menor arrecadação de impostos para o 

município. Essa drenagem financeira pode ser percebida constantemente no município, basta 
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sentarmos no ponto das vans e observar a quantidade de pessoas em transito para Santo Antônio de 

Jesus diariamente.  

Segundo a secretária municipal, a prefeitura tem buscado meios de controlar e ssa 

migração pendular, assim como a fuga de recursos de Dom Macedo Costa. Entre essas iniciativas 

podemos destacar uma parceria com o Banco do Nordeste a fim de investir no comércio, assim como 

a busca por órgãos de qualificação para trazer cursos profissionalizantes em logística, com o intuito de 

dinamizar e ampliar o comércio.  

No entanto, o que se percebe é que todas as iniciativas da prefeitura até o presente momento 

não saíram do papel, sem contar que a atual gestão nada fez para impedir que a feira municipal 

entrasse em decadência, chegando ao ponto de ser extinta. Ou melhor, a prefeitura colaborou para 

isto, ao suprimir o caminhão que transportava os comerciantes rurais e suas mercadorias para a feira 

da cidade.  

No município não existe associação comercial e muito menos um órgão público ou privado 

que possam representar os comerciantes locais, visando buscar meios, para o desenvolvimento 

comercial, o incentivo e a valorização de tais comércios. Por esse motivo, o comércio macedense, só 

tende a perder consumidores para as cidades vizinhas. 

Como estamos trabalhando com o comércio da cidade de Dom Macedo Costa, torna-se 

necessário explicitar quais são os tipos de estabelecimentos comerciais oferecidos pela cidade. Dentre 

eles podemos destacar: armarinho, mercadinho, farmácia, posto de gasolina, pousada, mercearia, 

açougue, bar, lojas de autopeças, salão de beleza, barbearia, material de construção, lan house, 

funerária, loja de confecção, casa de móveis, padaria, laboratório, restaurante, lanchonete, oficina entre 

outros tipos de estabelecimentos comerciais. Na tabela abaixo (TABELA 01), podemos observar como 

estão distribuídos esses estabelecimentos comerciais, ou seja, a quantidade de estabelecimentos que 

podem ser encontrados na cidade: 

Em se tratando do Produto Interno Bruto (PIB) do município de Dom Macedo Costa, podemos 

perceber, de acordo com o IBGE (2010) que a maior arrecadação do município diz respeito aos 

serviços, assim como no estado da Bahia e no Brasil. Em contrapartida, a segunda maior parcela do 

PIB vem da agropecuária, enquanto na Bahia e no Brasil a segunda parcela do PIB é ocupada pela 

indústria. Isso acontece no município de Dom Macedo, porque o mesmo dispõe de uma restrita 

atividade industrial. 

Ainda se referindo ao Produto Interno Bruto em relação a sua renda per capita, podemos 

observar que o PIB do município, referente aos anos de 2010 a 2013, manteve -se estável, com um 

lentíssimo crescimento, assim como o PIB da Bahia. Assim, a maior arrecadação do PIB do município, 

no ano de 2013, advém do setor de serviços, que corresponde a aproximadamente 75% da renda 
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municipal, destacando-se aquela gerada a partir dos empregos no serviço público, sendo este a maior 

fonte geradora de renda. Os outros 25% da arrecadação advêm da agropecuária, da indústria e, 

participando também desse coeficiente em uma ínfima proporção, a arrecadação de impostos 

municipais diversos.  

TABELA 01 - TIPOS DE ESTABELECIMENTOS 

COMERCIAIS NA CIDADE DE DOM MACEDO COSTA/BA 
QUANTID

ADE 

Armarinho 01 

Mercadinho 08 

Farmácia 02 

Posto de gasolina 01 

Pousada/Hotel 01 

Açougue 03 

Bar 15 

Lojas de autopeças 02 

Salão de beleza 03 

Material de construção 03 

Lan house 01 

Funerária 01 

Loja de confecções 06 

Casa de móveis 01 

Padaria 03 

Laboratório 01 

Restaurante 01 

Lanchonete 07 

Barbearia 04 

Oficina 02 

Boutiques 06 

TOTAL 52 

           Fonte: Autores, com base na pesquisa de campo(2016) 
: 
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Em relação à ocupação da mão de obra por setor, referente aos anos de 2007 a 2013, 

segundo dados do IBGE, a maior parte da população está ocupada no setor de serviços, de modo 

especial no setor público municipal, nas áreas da educação e saúde. Em relação à renda das 20 

pessoas entrevistadas para essa pesquisa, podemos mensurar que, dos entrevistados, 45% vivem com 

um salário mínimo, 25% vivem com dois ou mais salários mínimos, enquanto 30% vivem com meno s 

de um salário mínimo, conforme podemos constatar através do gráfico, constante na figura 02. 

Figura 02: Renda dos Entrevistados 

FONTE: Pesquisa de Campo 

Ao questionar sobre qual cidade os entrevistados mais se identificam,  85% respondeu que se 

identificam mais com a cidade de Dom Macedo Costa “por ser uma cidade pacífica e tranquila”, “boa 

para se viver”, “por ser sua cidade natal, local em que foi criado e que mora”, “por ser a cidade que 

amo”, “pela fácil locomoção”. As falas dos entrevistados nos remetem a um sentimento de 

pertencimento e amor ao lugar. Enquanto isso, 25% dos entrevistados pontuaram, no questionário, que 

se identificam mais com Santo Antônio de Jesus; quando questionadas o porquê, responderam que 

isso se dá devido a maior facilidade e acesso a serviços básicos, além de sua dinâmica comercial, 

relatando que essa cidade possui “uma maior oferta de bens e serviços” e “mais atrativos para os 

jovens”, o que não é oferecido pelo comércio de Dom Macedo Costa, o q ual ainda se apresenta muito 

carente. 

Outra pergunta que fizemos foi se o entrevistado moraria em Santo Antônio de Jesus. 70% 

dos entrevistados responderam que “sim”, enquanto 30% responderam que “não”, que não sentem 

vontade de morar em Santo Antônio de Jesus. Quando interrogados o porquê morariam em Santo 

Antônio de Jesus, os que responderam positivamente afirmaram que devido ao gasto com transporte, 

maior oportunidade profissional e proximidade com o trabalho, entre outros fatores.  

Os 30% que disseram que não morariam em Santo Antônio de Jesus justificaram suas 

respostas apontando os seguintes motivos: “não conheço ninguém a não ser do trabalho”, “porque a 

30%

10%
45%

15%

Menos de 1 salário

De três a quatro

salários
Um salário

Dois salários

Acima de cinco

salários
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cidade é muito violenta”, “porque me identifico com a cidade de Dom Macedo e já tenho minha casa” e 

“porque sempre morei aqui com minha família”. Desse modo, percebe-se que os motivos estão ligados 

à identidade e ao pertencimento, ao apego com a cidade, assim como por reconhecer que a cidade de 

Santo Antônio de Jesus é perigosa e violenta, chegando a ser comparada com a cidade de Salvador. 

Ao perguntar qual é a melhor definição para o comércio de Dom Macedo Costa (FIG. 03), 

95% dos entrevistados responderam que o comércio de Dom Macedo Costa é insuficiente para a 

demanda da população, isso porque “faltam muitas coisas”, “apresenta pouca variedade de produtos”, 

“precisa de algumas fábricas”, “não tem coisas que agradam - inclusive trabalho”, “apresenta um fraco 

movimento”, “não abarca as necessidades da população”, “porque não acha tudo que procura aqui”, 

“porque muitos tipos de bens e serviços não são encontrados aqui”, entre outras respostas. Pode -se 

perceber que a maioria das respostas está diretamente associada à ausência de bens e serviços a ser 

ofertada à população pelo comércio local. Apenas 5% (uma pessoa) apontou que “é suficiente para 

aqueles que são aposentados, isso porque fica mais próximo, não precisando se deslocar para outras 

áreas mais distantes”.  

Figura 03: Melhor definição para o Comércio de Dom Macedo Costa 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Sabendo que o comércio de Dom Macedo Costa não é suficiente para abastecer a toda  

população, procurou-se saber qual o tipo de bens e serviços mais procurados em Santo Antônio de 

Jesus. Assim, após a tabulação dos dados, vimos que entre as atividades mais procuradas destacam-

se: os serviços de saúde (35%), educação (35%) e, logo após, com 20%, atividades laborais (emprego) 

(FIG. 04).  

: 
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Figura 04: Serviços Procurados – Santo Antônio de Jesus 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Já em relação aos bens, destacam-se a procura nos 

setores de vestuário (65%), alimentação (23%) e eletrodomésticos (12%), nos quais as pessoas 

entrevistadas afirmaram que se deslocam para esta cidade em busca desses bens, uma vez que o 

dinamismo do comercio local favorece e proporciona uma maior variedade de produtos e preços (FIG.  

05). 

Figura 05: Bens Procurados – Santo Antônio de Jesus 

Fonte: Pesquisa de Campo 

De acordo com a aplicação dos questionários, como podemos ver na figura 06, a maioria dos 

moradores entrevistados de Dom Macedo Costa se deslocam para Santo Antônio de Jesus entre 4 e 8 

vezes por semana (55%), sendo que este deslocamento decorre da necessidade de trabalho ou 

estudo. Já 35% dos entrevistados responderam realizar esse percurso de 1 a 4 v ezes por semana, 

geralmente os que vão para Santo Antônio de Jesus na busca de serviços, como clínico hospitalar 

(exames diversos e odontológicos), ou vão simplesmente realizar compras no comércio local.   
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Figura 06: Roteiro 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

Em relação aos gastos com transporte, constatou-se que, entre os entrevistados, 45% 

gastam mais de R$ 5,00 por dia, com o custeio de passagens, enquanto 35% gastam R$ 5,00 (FIG.  

07). Vale ressaltar que esses últimos são trabalhadores, os quais têm parte de  suas passagens 

custeadas pela prefeitura. Em relação aos 20% restantes, estes não pagam passagem, pois são 

estudantes que têm todo o custeio de suas passagens absorvidas pela prefeitura, visto que existe uma 

verba disponibilizada para o custeio integral dos custos de passagens dos estudantes que estão 

matriculados em curso superior ou técnico na cidade de Santo Antônio de Jesus.  

Figura 07: Gastos com Transportes 

FONTE: Pesquisa de Campo. 

Ao questionar sobre os gastos na cidade de Dom Macedo Costa e de Santo Antônio de Jesus 

(FIG. 08 e FIG. 09), as respostas nos mostram que os gastos são semelhantes em ambas às cidades, 

ou seja, 75% dos entrevistados afirmam que gastam, tanto em Santo Antônio de Jesus como em Dom 

Macedo Costa, menos de um salário mínimo. Apenas 25% responderam que gastam de um a dois 

salários mínimos em Dom Macedo Costa e em Santo Antônio de Jesus; isso acontece porque a maior 

parte da população, segundo dados do IBGE, vive com apenas um salário mínimo.  

Desse modo, pode-se constatar que outro fator importante para impactar a economia e a 

atividade comercial, com a fuga de divisas de Dom Macedo Costa para Santo Antônio de Jesus, é que 

aqueles que trabalham no comércio e no serviço público (maior empregador local) terminam por 
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consumir bens e serviços em SAJ, mesmo morando em Dom Macedo Costa, sendo este mais um fator 

amplificador do processo de microcefalia comercial urbana local.  

Figura 08:Média de Gastos Mensais – Santo Antônio de Jesus 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

Figura 09: Média de Gastos Mensais – Dom Macedo Costa 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

Sobre as diferenças existentes entre as duas cidades, os entrevistados destacaram que 

Santo Antônio de Jesus é uma cidade, mais desenvolvido do que Dom Macedo Costa, o qual precisa 

ainda muito para se desenvolver. O que foi bastante pontuado pelos entrevistados é o fato de Dom 

Macedo Costa ser mais tranquilo como lugar de moradia, enquanto que Santo Antônio de Jesus é uma 

cidade mais populosa e mais violenta, no entanto, com maior oportunidade de  emprego e geração de 

renda, oferecendo, em função da sua dinâmica comercial, uma maior variedade de bens e serviços. 

Isso pode ser visto a partir das análises dos seguintes relatos, dos entrevistados: “SAJ apresenta uma 

maior variedade de bens e serviços, no entanto Dom Macedo Costa é mais tranquilo para se morar”. 

Ainda nessa perspectiva, alguns dos entrevistados nos chamaram a atenção por trazerem esse 

diferencial, mais voltado para o comércio, como podemos observar no relato abaixo:  

O comércio é o maior diferencial, pois o comércio de SAJ é muito maior do que o de DMC, 

sem levar em consideração a área central que são absolutamente diferentes. SAJ tem um 
fluxo de pessoas e movimentação do capital muito maior que em DMC, e isso gera uma 
certa influência que SAJ exerce sobre DMC e municípios menores, havendo uma 
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macrocefalia em relação a saj e uma microcefalia em relação a DMC e cidades do entorno 
(ENTREVISTADO 01, REALIZADA EM SETEMBRO DE 2016). 

Entre as diferenças mais consideradas pelos entrevistados, pode-se destacar a circulação e 

produção, o comércio, o atendimento médico, os serviços comerciais, o fluxo e a mobilidade entre 

outros fatores, como a oportunidade de emprego, destacada na fala a seguir de uma moradora da 

cidade de Dom Macedo Costa e estudante do curso de Geografia da UNEB, Campus V - Santo Antônio 

de Jesus: 

Dom Macedo Costa é uma cidade pequena e que não dispõe de muitos recursos, dentre eles 
emprego, já Santo Antônio de Jesus é maior e oferta um número maior de serviços para a 

população, tanto local, quanto para quem vem de fora (ENTREVISTADA 02, REALIZADA 
EM SETEMBRO DE 2016). 

De acordo com o que foi respondido em relação às diferenças entre Dom Macedo Costa e 

Santo Antônio de Jesus, podemos chegar a conclusão de que todos os entrevistados consideram a 

cidade de SAJ mais desenvolvida economicamente do que a cidade de Dom Macedo Costa, seja em 

relação à oferta de serviços nos diferentes setores do comércio, saúde, lazer, serviços bancários, 

educação, e outros, bem como em proporcionar uma maior e melhor oferta de trabalho qualificado, que 

acaba gerando uma centralidade e concentração, atraindo recursos e direcionando investimentos em 

detrimento dos municípios menores do seu entorno.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que a cidade de Dom Macedo Costa apresenta um centro urbano 

economicamente pequeno e restrito, caracterizando uma microcefalia comercial urbana, sendo que, por 

não haver investimentos na oferta de bens e serviços locais, acaba por proporcionar a fuga, tanto de 

pessoas (clientes) quanto de recursos financeiros, visto que os  indivíduos que se deslocam 

diariamente ou com certa frequência semanal acabam por consumir em outras cidades, como ocorre 

com Santo Antônio de Jesus, visto que ela apresenta uma maior variedade de produtos, preços e 

melhores formas de pagamentos. 

Desse modo, a Teoria de Christaller nos permite compreender essa relação de dependência 

e dominação, ou seja, nos permite entender como ocorre a relação entre Santo Antônio de Jesus  e 

Dom Macedo Costa. Assim, esse estudo nos possibilitou perceber que Santo Antônio de Jesus 

representa um polo central, polo este  que supre as necessidades de bens e serviços não encontrados 

em Dom Macedo Costa, como é o caso dos serviços na área de saúd e (médico, odonto – hospitalar), 

os mais procurados pela população de Dom Macedo Costa na cidade vizinha de Santo Antônio de 

Jesus, segundo os resultados obtidos neste estudo. 
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EXPRESSÕES E SIGNIFICADOS DA CENTRALIDADE DO SETOR 

VAREJISTA EM IMPERATRIZ – MA: REFLEXÕES A PARTIR DO 

SEGMENTO DE CONFECÇÕES DO CALÇADÃO 

Lucas Ribeiro da Silva¹ 
Laila Santos Silva² 

Jailson de Macedo Sousa³ 

RESUMO 
O presente estudo buscou compreender as expressões e significados da centralidade econômica desempenhada pelo 
comércio varejista na cidade de Imperatriz. O recorte espacial eleito para este estudo é o Calçadão que é uma área 
tradicional deste segmento comercial, que concentra a maior quantidade de estabelecimentos ligados ao setor varejista. 
Neste contexto, procurou-se refletir sobre os aspectos históricos da urbanização brasileira e os seus desdobramentos na 
região Amazônica, enfatizando nesse cenário o caso específico de Imperatriz. Também procuramos relacionar as formas de 
comércio encontrados no Calçadão com a formação de centralidade conduzida pelo setor terciário na cidade, para então 
caracterizar sua importância regional em virtude do grande número de pessoas oriundas de outros municípios 
circunvizinhos e até mesmo outros estados, como é o caso do Pará e Tocantins, que vem em busca de produtos ligados ao 
segmento de confecções. Como estratégias metodológicas foi adotada a abordagem Marxista que fomentou a discussão 
acerca dos principais elementos da centralização do comércio varejista no Calçadão de Imperatriz, além das técnicas de 
observação simples e entrevista estruturada. 

PALAVRAS-CHAVE: Centralidade; Comércio varejista; Calçadão; Imperatriz. 

PALAVRAS INICIAIS 

Este estudo aborda aspectos essenciais da dinâmica do comércio varejista materializado na 

cidade de Imperatriz - MA. Buscamos compreender como se encontra a estrutura e o funcionamento 

deste segmento, dando um enfoque maior para o setor de confecções, tendo em vista que esse 

desempenha fortes 

expressões no cenário do comércio Imperatrizense. A área escolhida para a realização deste 

estudo foi o Calçadão1, já que esta é uma das áreas de maior concentração deste segmento.  

1 Verificar Mapa 1 – Localização geográfica das áreas de concentração do comércio tradicional de Imperatriz – MA 
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É reconhecido que o comércio varejista se apresenta como uma das principais atividades 

econômicas de Imperatriz, tendo grande importância no contexto municipal e regional, sendo um dos 

principais geradores de emprego e renda para muitas famílias. Por estar se expandindo e se 

consolidando na economia municipal, este segmento tornou-se um grande propulsor de fluxo de 

capitais e de pessoas, colocando Imperatriz em segundo lugar, no ranking das cidades com maior PIB 

do estado Maranhão, apresentando nesse cenário um percentual de 74,92% da economia no ano de 

2010. 

Mapa 1: Localização geográfica das áreas de concentração do comércio tradicional de 

Imperatriz – MA 
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Fonte: SOUSA, 2015. 
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Ao considerar estes aspectos, surgiu a curiosidade de realizar um estudo para entender como 

o comércio varejista tem influenciado na dinâmica urbana de Imperatriz.

Nesta interpretação, foi necessário entender os novos elementos que evidenciam o fenômeno 

urbano no Brasil, que tem sido marcado por intensa diversificação e complexidade das cidades.  

No processo de diversificação e complexidade da urbanização brasileira, há desde a década 

de 1950 um aumento significativo da população urbana em relação às populações rurais, ou seja, o 

ritmo de crescimento da população urbana é superior ao ritmo da população rural. Nesse contexto, 

cabe destacar alguns fatores que contribuíram para esse processo. São eles: O processo de 

industrialização, que motivou a migração para as grandes cidades que passaram a polarizar a 

economia do país; A modernização dos processos produtivos no campo, que passou a absorver cada 

vez menos mão-de-obra e os papeis atribuídos a mídia, que através do rádio e televisão, induziram a 

população do campo a migrar para as cidades. 

Com intenção de alcançar os objetivos propostos para este estudo, foram elaboradas algumas 

questões norteadoras, para melhor compreender o objeto estudado. São elas: Como se apresenta a 

estrutura e dinâmica do segmento varejista considerando a participação do setor de confecções no 

calçadão de Imperatriz? O segmento varejista pautado na comercialização de confecções constitui uma 

centralidade econômica de Imperatriz? Quais são as modalidades de comércio são desenvolvidas no 

calçadão? Que agentes sociais estão inseridos no comércio varejista, em particular, na área do 

Calçadão? 

Este estudo nos orientou a (re)pensar o contexto urbano de Imperatriz, para entender 

elementos fundamentais da sua dinâmica recente, além de fornecer uma direção para a compreensão 

da centralidade do segmento varejista imperatrizense, principalmente no que diz respeito a área do 

Calçadão. Também serviu de estímulos para compreender a função que esta atividade desempenha no 

cenário econômico da cidade. Com isso verifica-se a importância deste estudo, já que possibilitou uma 

análise e compreensão do comércio varejista em Imperatriz. 

2 OBJETIVOS DO ESTUDO 

A fim de responder as indagações apresentadas na problematização deste estudo, foi 

necessário enfatizar os objetivos que serviram de suporte à elaboração deste estudo, já que estes são 

de suma importância para o processo de pesquisa. São eles: 

 Compreender a centralidade do segmento varejista e a sua influência para a economia urbana

de Imperatriz;

 Averiguar quais são as principais modalidades de comércio desenvolvidas no Calçadão;
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 Analisar a estrutura e dinâmica do segmento varejista, considerando a participação do setor de

confecções no Calçadão de Imperatriz - MA;

 Investigar quais são os agentes sociais que estão inseridos neste segmento do comércio

varejista de Imperatriz e os papéis que estes desenvolvem.

3 METODOLOGIA ADOTADA 

Compreendemos que a metodologia nos estudos de natureza científica se constitui mediante a 

adoção de abordagens teóricas, métodos científicos e técnicas de pesquisa que são condizentes aos 

processos de investigação desenvolvidos pelo pesquisador. 

Ao considerar os aspectos supracitados, optamos em utilizar a abordagem de natureza 

qualitativa, por esta propiciar uma melhor análise do problema em questão. Sobre a pesquisa 

qualitativa, Antônio Chizzotti (2003) enfatiza: 

O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que constituem 
objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os significados visíveis e latentes que 
somente são perceptíveis a uma atenção sensível e, após este tirocínio, o autor interpreta e 
traduz em um texto, zelosamente escrito, com perspicácia e competência científicas, os 
significados patentes ou ocultos do seu objeto de pesquisa. (CHIZZOTTI, 2003, p. 221). 

Além disso, buscamos utilizar o método dialético, já que este se propõe a penetrar no mundo 

dos fenômenos por meio de sua ação recíproca, da contradição inerente ao objeto investigado e a 

mudança dialética que ocorre na natureza e na sociedade. A respeito do método dialético, a estudiosa 

Maria Cecília Minayo (2010, p. 23) ressalta que “a dialética trabalha com a valorização das quantidades 

e qualidades, com as contradições que são intrínsecas às ações e realizações humanas e com o 

movimento perene entre parte e todo dos fenômenos”. 

 Com relação às técnicas de pesquisa utilizadas nesta investigação, elegemos a observação 

simples e as entrevistas estruturadas como as principais técnicas trabalhadas. Conforme Antonio 

Carlos Gil (2010, p. 101), a observação simples é “aquela em que o pesquisador, permanece alheio à 

comunidade, grupo ou situação que pretende estudar. Observa de maneira espontânea os fatos que aí 

ocorrem”. Já as entrevistas estruturadas ou padronizadas podem ser definidas de acordo com Marconi 

e Lakatos (2010, p. 83) como “aquelas em que o pesquisador segue um roteiro previamente 

estabelecido. As perguntas feitas ao indivíduo são predeterminadas. Ela se realiza de acordo com um 

formulário elaborado previamente”. 

Estes instrumentos metodológicos foram essenciais para o processo de desenvolvimento desta 

investigação científica, pois possibilitou responder as questões levantadas na problematização do 
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estudo e forneceram as direções adequadas para a compreensão do exercício da centralidade 

conduzida pelo comércio varejista da cidade de Imperatriz. 

4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Os referenciais bibliográficos que foram úteis a este estudo se pautaram, principalmente, nos 

estudos realizados por Becker (1991); (2003); (2005) e ainda pelas contribuições teóricas fornecidas 

por Santos (1996) e Sousa (2009); (2013) e (2015), já que esses estudiosos ajudaram a compreender 

as marcas que tem mobilizado a entender dinâmica urbana da sociedade contemporânea, em 

particular, na cidade de Imperatriz. 

4.1 A urbanização da sociedade contemporânea: complexidade e diversificação 

O processo de urbanização contemporâneo difundido no território brasileiro evidencia marcas e 

características de uma urbanização que se apresenta, ao mesmo tempo, como complexa e 

diversificada. Esta diversificação é resultante de intensas desigualdades e diferenças. Estes são traços 

particulares à formação do espaço regional brasileiro e ao modo como a divisão territorial do trabalho 

têm atuado nas diferentes regiões do país. A este respeito, Santos (1996) destaca: 

A rede urbana brasileira é cada vez mais diferenciada, cada vez mais complexificada. Cada 
cidade e seu campo respondem por relações específicas, próprias às condições novas da 
realização da vida econômica e social do país. A complexa organização territorial e urbana 
do Brasil guarda profundas diferenças entre suas regiões. Em 1980, é a região Sudeste a 
mais urbanizada, com um índice de 82,79%. A menos urbanizada é a região Nordeste, com 
50,44% de urbanos, quando a taxa de urbanização do Brasil era de 65,57%. (SANTOS, 
1996, p. 53-58). 

Estas diferenças regionais da urbanização brasileira encontram estreitas explicações em razão 

do modo como a divisão territorial do trabalho, ou seja, da maneira como as especializações produtivas 

têm manifestado no território brasileiro. Quanto mais especializações produtivas se estabelecerem nas 

regiões brasileiras, mais intenso será o processo de urbanização no Brasil. 

O processo de urbanização contemporâneo no Brasil adquiriu maior visibilidade, sobretudo, 

após a segunda metade do século XX, com a inserção das atividades industriais no Centro-Sul do país 

e as especializações produtivas que irão de irradiar nas distintas regiões brasileiras. A tabela indicada 

a seguir ilustra essa realidade de acordo com cada região brasileira. 

Tabela 1: Evolução Regional da População Urbana Brasileira (1950-2010) - % 

Ano Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

1950 36,2% 31,5% 25,4% 47,5% 29,5% 24,4% 

1960 44,9% 37,4% 33,9% 57,0% 37,1% 34,4% 

1970 55,9% 42,6% 41,8% 72,7% 44,3% 50,7% 

1980 67,6% 50,3% 50,5% 82,8% 62,4% 70,8% 

1991 75,5% 59,0% 60,6% 88,0% 74,1% 81,3% 
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1996 78,4% 62,0% 65,0% 89,0% 77,0% 84,0% 

2000 81,2% 69,9% 69,1% 90,5% 80,9% 86,7% 

2010 84,4% 73,5% 73,1% 92,9% 84,9% 88,8% 

Fonte:BAENINGER (2003). Dados atualizados conforme resultado do censo 2010 
Organização:FERNANDES (2011) 

Nas regiões sul e sudeste o desenvolvimento da indústria foi mais expressivo, permitindo a 

instalação de um sistema moderno de transportes e comunicações, facilitando assim, a ampliação do 

comércio e a expansão da produção. Com isto se intensificaram as relações econômicas permitindo, 

consequentemente o avanço e a consolidação do processo de urbanização no território brasileiro. 

Esse fato se deu graças aos incentivos que essas regiões passaram a receber na década de 

1960, principalmente São Paulo, que passou a ser a maior área produtiva e polarizadora de recursos 

do Brasil, por deter maior disponibilidade de capitais, trabalhadores qualificados e infraestruturas 

adequadas. Sobre estes fatos, Milton Santos (1994) enfatiza: 

No Sul e no Sudeste, onde existe uma rede urbana mais desenvolvida, a interação entre as 
cidades acelera o processo de divisão territorial do trabalho que lhes deu origem e, por sua 
vez, vai permitir o avanço dos índices de urbanização, renovando assim, num círculo 
virtuoso, os impulsos para um novo patamar na divisão internacional do trabalho. (SANTOS, 
1994. p. 60). 

A situação urbana de cada região brasileira, também pode ser explicada através das mudanças 

que ocorreram em função da divisão internacional do trabalho. A organização das atividades 

econômicas tem acarretado diferenciações notáveis entre as regiões brasileiras, visto que, quanto 

maior for a divisão do trabalho em determinada área, maior será a taxa de urbanização ali presente.  

Mais recentemente, todas as regiões do Brasil passaram a vivenciar um notório aumento em 

seu processo de urbanização, mesmo acontecendo em formas e níveis diferentes. Isso se dá graças as 

variadas formas de utilização de técnicas modernas no território brasileiro. Nas décadas de 1960 e 

1970, essas mudanças não são apenas em níveis quantitativas, mas também qualitativas. Nessa 

direção, Milton Santos (2011) comenta: 

As técnicas da produção e da circulação e o uso dos novos meios de transporte e 
informação permitiram a uma boa parte da população brasileira vencer as mesmas 
distâncias em tempo menor e, desse modo, contribuíram para a proliferação de núcleos 
urbanos. Essa nova divisão territorial do trabalho aumenta a necessidade do intercâmbio, 
que agora se dá em espaços mais vastos. Afirma-se uma especialização dos lugares no 
Brasil que, por sua vez, alimenta a especialização do trabalho. (SANTOS, 2011, p. 135-279). 

As especializações produtivas se disseminaram pelo território brasileiro. Nenhuma região do 

país tem escapado às racionalidades impostas pelo capital nesta atual fase. Este processo tem 

implicado em uma reestruturação do país, sendo notória em suas distintas regiões. Esta reestruturação 

expressa as estreitas ligações do país com a atual fase da globalização.  
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Santos (2005, p. 146) nessa direção afirma, “a instantaneidade da informação globalizada 

aproxima os lugares, torna possível uma tomada de conhecimentos imediatas e cria entre esses 

lugares uma relação unitária na escala do mundo”. Para compreendermos este caráter complexo e 

diversificado que tem mobilizado o processo de urbanização no Brasil, é interessante situar as 

especificidades desse fenômeno, considerando a realidade da urbanização amazônica. É sobre estes 

aspectos que iremos discorrer a seguir. 

4.2 Formas e conteúdos da urbanização amazônica 

Desde a década de 1950, a Amazônia brasileira vem sofrendo grandes mudanças em seu 

cenário socioespacial. Estas mudanças foram acarretadas em razão da adoção de várias ações 

socioeconômicas, que até então era considerada como um “espaço vazio”. Nessa direção, Becker 

(1991) comenta: 

Num outro ângulo, situa-se o mito da imagem oficial difundida sobre a fronteira como 
“espaço vazio”, noção que estrategicamente serve de válvula de escape a conflitos sociais 
em áreas densamente povoadas e de campo aberto para investimentos. (BECKER, 1991. p. 
10). 

Nesse sentido, era necessário a inserção da Amazônia no processo de ocupação, visto que o 

Brasil passava por um estreito vínculo com o sistema capitalista global. Esta interação com o mundo 

capitalista permitiu que o território brasileiro vivenciasse grandes mudanças, ocasionadas pelo 

acelerado surgimento de inovações. 

Outro fator determinante para a intensificação da ocupação e povoamento da Amazônia 

brasileira é o fato de ser considerada uma região com grande valor econômico, o que facilitaria a 

reprodução do capital. Sobre estes aspectos, Becker (1982) fala: 

As fronteiras de recursos são definidas como zonas de povoamento novo, em que o território 
virgem é ocupado e tornado produtivo. [...] Em virtude do alto valor de seus recursos naturais 
e do seu despovoamento, esta região é capaz de absorver inovações e atrair efeitos de 
difusão do crescimento. Constitui-se, assim, como uma fronteira de recursos, ou seja, uma 
região de novas oportunidades. (BECKER, 1982, p. 650).  

A ocupação da Amazônia passou a ser uma prioridade durante os governos militares, que 

tinham como objetivo a implantação de uma rede de integração espacial, que visava a modernização 

dopaís e a conexão do território amazônico não somente com os espaços produtivos do Brasil mas 

também ao mundo. A este respeito, Becker (1991) enfatiza: 

A ocupação da Amazônia se torna prioridade máxima após o golpe de 1964, quando, 
fundamentado na doutrina de segurança nacional, o objetivo básico do governo militar torna-
se a implantação de um projeto de modernização nacional, acelerando uma radical 
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reestruturação do país, incluindo a redistribuição territorial de investimento de mão-de-obra, 
sob forte controle social. (BECKER, 1991, p. 12). 

Através desses fatos indicados, notamos que a urbanização da região amazônica foi motivada 

em razão do desenvolvimento de programas e projetos governamentais, com o intuito de integrar a 

região ao resto do país, fazendo com que esta região conhecesse novos padrões de urbanização, 

adquirindo formas e conteúdos atreladas ao processo de reprodução de capital, que permitiram a 

intensificação da ocupação e povoamento da região amazônica e de suas cidades.  

Ao considerar estas transformações socioespaciais ocorridas na Amazônia brasileira a partir de 

1950 é que situamos as particularidades destas alterações na cidade de Imperatriz, uma vez que esta 

cidade encontra-se estabelecida nos limites territoriais da Amazônia Legal brasileira, conforme indica o 

mapa a seguir. 

5 CENTRALIDADE URBANA: revisitando conceitos 

Este espaço é dedicado à compreensão do conceito de “centralidade urbana”, que se 

apresenta como o assunto central deste artigo, ao lado do comércio. Os debates que envolvem esse 

termo estão intimamente ligados às relações econômicas, demográficas, políticas e culturais 

estabelecidas nas cidades. 

Nesta análise, a centralidade urbana se apresenta como um conceito chave que permite a 

compreensão das relações e interações socioespaciais que as cidades estabelecem entre si.  

A cidade em sua forma é vista como uma paisagem que contem muitas marcas deixadas pela 

história. Desse modo, para esta análise é indispensável a associação da cidade com centralidade 

urbana. Assim, Whitacker (2003) enfatiza:  

Não existe cidade sem centralidade por isso, se compreende que a única categoria que pode 
ser utilizada para definir a cidade em todos os tempos é o centro. Mas deve-se procurar 
compreender o conteúdo da centralidade nos diferentes momentos históricos e recortes 
empreendidos para sua apreensão, na perspectiva de se entender como ela se realiza no 
âmbito de diferentes formações sociais. (WHITACKER, 2003, p. 127). 

Este comando pode se manifestar a partir da reunião e concentração de atividades econômicas 

dominantes do lugar central, que em geral, são oferecidos em relação aos demais espaços da região. 

A compreensão de centralidade urbana não pode ser entendida sem a participação do 

consumo, uma vez que esta relação gera um (re)ordenamento das atividades que estavam limitadas 

apenas ao centro principal da cidade. Segundo Beltrão Sposito (2001): 

Essa redefinição da lógica de reestruturação interna das cidades resulta, ainda, de uma 
tendência de concentração econômica de empresas do setor comercial e de serviços, o que 
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leva a uma ampliação dos estabelecimentos de médio e grande porte, ligados muitas vezes 
a empresas de porte nacional e transnacional. (SPOSITO, 2001, p. 236). 

Dessa maneira, podemos considerar que as transformações do comércio e a necessidade de 

consumir os produtos associados às imagens impulsionaram as mudanças no comércio, além da 

“globalização da economia que contribuiu para acelerar as mudanças dos lugares, através da 

“expansão urbana e da explosão do consumo” (SANTOS, 1996, p. 15-6). 

A compreensão da constituição da centralidade urbana requer o entendimento das interações 

espaciais entre os núcleos urbanos. O entendimento destas interações passa pelos significados 

conferidos aos fluxos materiais e imateriais estabelecidos entre eles. Ao considerar o dinamismo 

desses fluxos em Imperatriz, as interações espaciais encontram fortes explicações em razão da 

pujança conferida ao terciário, sobretudo, à força socioeconômica comandada pela atividade comercial 

e a prestação de serviços. Montessoro (2006) nesta direção afirma: 

a centralidade pode ser entendida pelos fluxos estabelecidos nas diversas áreas que 
compõem o tecido urbano, pois é uma justaposição de movimentos que assinalam as 
constantes mudanças no tempo e no espaço em função da localização de atividades 
comerciais e de serviços por toda a cidade, umas com densidade maior que outras, sendo 
comum a cada nova localização das formas espaciais a constituição de nós de circulação e 
articulação entre as pessoas, mercadorias, informações que fazem parte do todo social. 
(MONTESSORO, 2006, p. 65). 

Esses apontamentos sobre a constituição da centralidade urbana contribuíram para expressar 

algumas idéias a respeito da temática, já que estaremos partindo dessas concepções para analisar a 

realidade da cidade de Imperatriz-MA num contexto de relações entre os diversos atores sociais e a 

produção do espaço urbano. Assim sendo, o item a seguir aborda resultados parciais obtidos nesse 

período de pesquisa. 

6 A CIDADE DE IMPERATRIZ E A CONSTITUIÇÃO DE CENTRALIDADE DO 

COMÉRCIO VAREJISTA 

Como optamos por trabalhar aspectos do dinamismo do comércio varejista, e a centralidade 

exercida por este, elegemos nesse contexto as formas tradicionais de comércio, representadas nesse 

caso, pelo segmento de confecções na área que compreende o calçadão2 que se localiza no centro 

tradicional ou principal desta cidade.  

Estas atividades foram instaladas na cidade de Imperatriz desde a década de 1980 e é 

reconhecido que elas passaram a exercer fortes expressões e importância para a economia urbana e 

2 Localização da área de estudo. 
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regional desde então. A este respeito são válidas as contribuições fornecidas através dos estudos de 

Sousa (2013) 

No caso específico de Imperatriz, observa-se desde o inicio da década de 1980 forte 
destaque econômico desta cidade no cenário regional em face da difusão da atividade 
comercial bem como a ofertas de diversos serviços, especialmente, àqueles ligados à 
educação superior, serviços públicos e privados de saúde manifestado por meio da 
ampliação significativa de clínicas especializadas e há que se ressaltar ainda, no período 
recente o avanço do segmento da construção civil, através do aumento de edificações nesta 
cidade. (SOUSA, 2013, p. 15). 

Mapa 4: Localização da área de estudo 

Fonte: ARAÚJO, 2016. 

Para definição do número de estabelecimentos ligados ao setor de confecções, realizamos um 

recorte espacial delimitando a área que corresponde ao calçadão, que é a Av. Getúlio Vargas, que fica 

entre as ruas Simplício Moreira e Sousa Lima, para aplicarmos os roteiros de entrevista. 
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   Foto 1: Imperatriz/MA – Calçadão.   Foto 2: Imperatriz/MA – Calçadão. 
   Fonte: SILVA, 2016.     Fonte: SILVA, 2016.    

A realização das entrevistas se deu em dois momentos distintos. A primeira etapa foi realizada 

entre os dias 20 a 24 de junho de 2016. Na qual a finalidade central foi compreender os motivos que 

levaram os comerciantes a instalarem suas lojas no Calçadão e a analisar o valor que essa área 

comercial representa para os comerciantes.  

A segunda etapa de execução das entrevistas ocorreu nos dias 29e 30do mesmo mês, sendo 

direcionada ao representante da associação dos lojistas do Calçadão, no intuito de entender o papel 

que essa área desempenha na vida desses comerciantes e das pessoas que a frequentam.  

Quadro 1: Imperatriz – Sujeitos da Pesquisa, 2016 

MUNICÍPIO SUJEITOS FINALIDADES DATA 

Imperatriz 

- Lojistas/ Encarregados 
(Gerentes) do setor de confecções 
do Calçadão de Imperatriz (20); 

- Representante da associação 
dos lojistas do Calçadão (01). 

- Compreender a noção de centralidade 
econômica dessa área tradicional de 
comércio varejista e sua 
representatividade para os lojistas e 
clientes que freqüentam essa área. 

- Entender o papel que essa área 
desempenha na vida desses 
comerciantes e das pessoas que a 
frequentam.  

20 a 24/06/2016 

29 e 30/06/2016 

Organização: SILVA, 2016. 

Na área delimitada foram contabilizados 50 estabelecimentos, na qual foram aplicados 30 

roteiros de entrevista. Tais roteiros permitiram a compreensão da centralidade exercida pelo comércio 

varejista (setor de confecções) e constituição de uma centralidade urbana para a cidade de Imperatriz. 

Com relação aos dados colhidos, o roteiro de entrevista apurou que os proprietários dos 

estabelecimentos situados no calçadão estão implantados nesta área há mais de 3 anos, o que mostra 

a representatividade exercida por esse centro comercial. 

Por meio destes roteiros, foi possível perceber ainda os fatores determinantes para estes 

estabelecimentos se concentrarem nessa área. Fora o valor afetivo, que se dá pelo fato deles 
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considerarem uma área central, onde terão clientela garantida, pois ao se falar em compras de 

confecções, a população tem o calçadão como o centro de concentração deste segmento. 

Das respostas dadas pelos comerciantes, 100% afirmam atender clientela de outros municípios 

do Maranhão, tais como Carolina, Açailândia, João Lisboa, etc; e até mesmo de outros estados, como 

é o caso do Tocantins e Pará, o que apenas confirma a influência exercida pelo comércio de Imperatriz, 

às cidades do seu entorno. 

A origem das mercadorias é variada. Do total de 30 lojas que foram aplicados roteiros de 

entrevista, 10% responderam que adquirem suas mercadorias na cidade de São Paulo; 60% dizem 

adquirir em Goiânia e 30% adquirem em Fortaleza. 

Sobre a origem de residência dos proprietários, todos informaram ser do município de 

Imperatriz, o que nos sugere que haja uma concentração do número de estabelecimentos em 

propriedades de famílias mais antigas, que há várias décadas faz parte da sociedade imperatrizense. 

Essa constatação não foge à regra do setor comercial, cuja atividade exige presença mais constante 

do proprietário nas atividades do cotidiano do estabelecimento (PEREIRA & LAMOSO, 2005). 

Nesse sentido, cabe destacar algumas falas de lojistas que foram apreendidas no decorrer das 

entrevistas, e que são de fundamental importância para o processo de entendimento da centralidade 

urbana do comércio varejista no calçadão de Imperatriz-MA: 

“Estou instalada aqui no Calçadão pra mais de três anos e me fixei aqui por 
conta de ter clientela garantida, já que sim, considero aqui uma área central 
de Imperatriz e do comércio varejista, pois se encontra tudo. Trago meus 
produtos de outros estados, tais como São Paulo, Goiás, Ceará, etc. E 
revendo aqui não somente para pessoas da própria cidade de Imperatriz, 
mais também de outras cidades circunvizinhas e até mesmo de outros 
estados, como Tocantins e Pará.” (Lojista 1. Entrevista realizada no dia 
27/06/2016). 

“Meu estabelecimento se encontra aqui no Calçadão pra mais de três anos. 
Tive sucesso de venda, por que aqui o fluxo diário de pessoas é altíssimo e 
com isso consigo ter bons lucros. Minhas mercadorias são oriundas de outros 
estados, como Goiás, Ceará e Paraná. Atendo pessoas de tudo que é lugar, 
pessoas daqui, de cidades próximas e de outros estados. Por isso essa área 
tem um valor inestimável para mim”. (Lojista 2. Entrevista realizada no dia 
28/06/2016). 

“Eu estou aqui tem mais de três anos, pois essa loja é uma continuidade da 
minha família. A origem das minhas mercadorias é bem ampla, pois trago 
produtos do Ceará, São Paulo, Santa Catarina Goiás, além de outros países 
como, a Guiana Francesa. Atendo pessoas diariamente aqui de Imperatriz, 
mais também de outras cidades e estados, como o Pará. Acredito que há 
essa procura pelo Calçadão, por estar no centro da cidade de Imperatriz”. 
(Lojista 3. Entrevista realizada no dia 28/06/2016). 
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“O Calçadão representa uma área econômica de grande importância para a 

cidade de Imperatriz. Já que é um pólo comercial, pois atende muitos 
municípios circunvizinhos e cidades de outros estados como o Pará e 
Tocantins. Além disso, essa área acaba adquirindo uma expressão enorme 
no que se refere a empregabilidade, pois muitas pessoas se deslocam para 
lá em busca de um emprego. O comércio varejista vem somar com o 
crescimento e desenvolvimento de Imperatriz, movimentando assim o PIB da 
cidade. Com isso o Calçadão se torna o oxigênio de Imperatriz. 
(Representante comercial”. Entrevista realizada no dia 29/06/2016). 

Por meio destes relatos fica comprovada a importância do Calçadão para muitas pessoas, não 

somente de Imperatriz mais também para aquelas oriundas de outras cidades e estados, à medida que 

esta área ganha um valor social e econômicode grande representatividade,se configurando como um 

centro tradicional de compras. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O referido estudo se ocupou em abordar a questão da centralidade urbana exercida pela 

cidade de Imperatriz através do comércio varejista (confecções) no calçadão. Pudemos constatar 

desse modo que o comércio varejista tem papel de destaque no contexto urbano e econômico desta 

cidade, ao passo que atende pessoas do centro-sul do Maranhão, do extremo norte do Estado do 

Tocantins e do Sul e Sudeste do Pará. 

Este fato pode de certa forma ser explicado através das políticas regionais que se centralizam 

em Imperatriz e também da força econômica que a cidade exerce através da atividade comercial. A 

interpretação que buscamos fazer acerca desta centralidade comandada pela cidade de Imperatriz só 

adquire explicações contundentes se associarmos ao mesmo tempo a dimensão política às dimensões 

econômica e social. A centralidade nesse sentido não é apenas econômica. 

De acordo com as vozes dos sujeitos investigados pudemos perceber a importância do 

comércio varejista e do Calçadão para a cidade de Imperatriz.É reconhecido que esta área 

desempenha uma múltipla funcionalidade, à medida que engaja grandes empreendimentos de cunho 

varejista e atende uma grande parcela de populações provindas de outras cidades circunvizinhas e até 

mesmo de outros estados, como é o caso do Pará e Tocantins.  

A partir daí fica a nossa preocupação em compartilhar aos interessados, o papel adquirido por 

este segmento comercial e a centralidade do Calçadão como um centro tradicional de comércio, que 

adquire grande valor social e econômico e que expressa amplas expressões para a cidade de 

Imperatriz-MA. 
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FEIRAS LIVRES REGIONAIS: ESTUDO DE CASO A CERCA DAS 

TRANSFORMAÇÕES COMERCIAIS NA FEIRA DE SUMÉ-PB 

Gustavo dos Santos Costa¹ 

Lincoln da Silva Diniz² 
RESUMO 
Historicamente, a Feira Central de Sumé acompanhou diversas transformações econômicas, sociais e políticas que 
refletiram em sua dinâmica interna. A mais recente e impactante delas foi à intervenção do poder público, através do 
processo de relocação da mesma, sendo transferida do centro comercial tradicional para a periferia da cidade. Tal ação 
resultou em diversas modificações, agravando o processo de decadência da respectiva feira livre. A referida feira ainda 
possui um importante papel na economia local e regional, em decorrência de sua própria dinâmica de distribuição da 
produção local e as técnicas arcaicas de transporte e armazenagem que necessita de vasta mão-de-obra, chegando a 
empregar diretamente mais de 700 pessoas na década de 1980. Dessa forma, o respectivo estudo busca fazer uma análise 
da influência desta feira na formação da cidade e no desenvolvimento da economia local e regional. A questão das 
ressignificações do centro comercial também faz parte desta pesquisa. Todavia, as análises abarcarão outras esferas, além 
da econômica, objetivando compreender de que forma ela contribuiu para a produção do centro comercial no imaginário dos 
habitantes. Para viabilizar esta pesquisa, a metodologia utilizada será de cunho qualitativo, onde serão empregadas 
técnicas de pesquisa científica para melhor investigar o caso. 

Palavras-chave: Relocação da feira; Intervenção do Estado; Centro comercial; Ressignificação. 

1 INTRODUÇÃO 

As feiras são formas de comércio que surgiram na Europa ainda na idade média, bem como 

em outras partes do mundo, entretanto, se ressignificaram ao longo do tempo, apropriando-se de 

novas simbologias e intencionalidades, adaptando-se às transformações sociais e culturais. De acordo 

com Galdino Dantas (2008), no Brasil há registros das primeiras feiras em algumas cidades do 

Nordeste, como Feira de Santana e da Vila do Conde na capitania da Bahia; de Goiana e Itabaianinha, 

na capitania de Pernambuco, entre outras, ainda no século XVI. Contudo, as primeiras feiras livres 

brasileiras já possuíam características distintas de sua morfologia de origem e algumas destas 

características, referindo-se a organização, dinâmica e as relações vendedor e cliente permanece até 

os dias atuais, no entanto é fato de que devido ao surgimento constante de novas necessidades de 

consumo, as mesmas foram e são forçadas a se transformarem. 

De acordo com Galdino Dantas (2008), o surgimento das cidades no interior do Nordeste é 

caracterizado por, na maioria dos casos, ter sofrido influências de atividades comerciais. Essas 
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referidas atividades se resumem, basicamente, as feiras livres. Pois fora a principal instituição e mais 

predominante para sediar as relações comerciais no Nordeste Brasileiro entre os séculos XVII e 

metade do século XX. Dessa forma, desenvolveu-se nas aglomerações a função comercial, mesmo 

sendo periódica, e a partir desta função surgem outras, concentrando recursos e capital. Assim, as 

pequenas aglomerações (simples vilas) se classificam como localidades centrais. A partir do momento 

em que essas aglomerações tornam-se o espaço mais adequado para a acumulação do capital, 

estimulam a migração campo-cidade, pois, simultaneamente, cria-se o estereótipo que as melhores 

condições de vida se encontram na cidade.   

Conforme aponta Corrêa (1989), em decorrência do aumento do êxodo rural no interior do 

Nordeste brasileiro, nos últimos cinquenta anos, cujo fator já fora esclarecido no parágrafo anterior, 

algumas localidades centrais no interior do Nordeste tenderam a se desenvolver economicamente, por 

diversas causas. Entre elas às prestações de serviços, incentivos do Estado, surgimento de instituições 

estatais e a criação de reservatórios de água e outros programas governamentais de obras “contra a 

seca” que, estimularam a economia e a divisão social do trabalho. No entanto, os principais 

instrumentos de consumo que marcavam o desenvolvimento não haviam chegado a muitas dessas 

localidades. Assim tinham as formas de comércio tradicional, como as feiras livres, mercearias e 

bodegas como o principal meio para o escoamento dos produtos locais e a distribuição de mercadorias 

de outras localidades (DINIZ, 2011).  

   Por outro lado, após a segunda guerra mundial, em decorrência dos avanços da 

globalização, acompanhado do processo de homogeneização dos gostos e dos costumes que 

adentraram o Brasil e caracterizaram a época, houve um considerado desenvolvimento das novas 

formas de comércio. De acordo com Fonseca (2014), essas novas formas de comércio reforçadas pelo 

discurso da modernidade iniciaram sua expansão nas maiores cidades interiorana do Nordeste a partir 

das últimas três décadas do século XX e, nas menores uma década mais tarde. No entanto, o centro 

comercial destas cidades começou a sediar conflitos territoriais e processos de desterritorialização. 

De acordo com Vilaça (2001), todo espaço urbano está sujeito a conflitos que, já fazem parte 

da essência das cidades. As desavenças entre as tradicionais e as novas formas de comércio, se 

expressaram de diversos modos no espaço urbano das cidades.  No caso específico da sede municipal 

de Sumé1, cidade que, como diversas outras reúne todos os pressupostos que foram levantados 

1Sumé está localizada na parte extrema do Cariri Ocidental Paraibano, próximo a divisa com o estado de Pernambuco, 
como podemos ver na figura 01, entre as coordenadas latitude 7°40 „13‟‟s e longitude 36°52‟ 58‟‟ w, possuindo uma 
extensão territorial de 838,071 km², com uma população entorno de 16.800 habitantes e com Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) de 0,627. A vegetação predominante é a caatinga xerófila, com floresta caducifoliadas. O produto interno do 
município atingiu R$ 66.237,574 mil (IBGE, 2008), distribuídos entre os setores de serviço, agropecuária e indústria. Desde 
o inicio do povoamento, sua feira já exercia influência nas cidades ao seu entorno, desse modo, tornou-se uma
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anteriormente, perpassou por diversas transformações em decorrência da inserção dos novos modos 

de atividades comerciais, enfrentando notáveis modificações na dinâmica de seu centro comercial, 

especificamente no espaço de sua feira, na qual, atualmente, encontra-se em crise. A partir do 

respectivo caso, esta pesquisa, ainda em execução, adentrará na discussão a respeito do notório 

processo de decadência das feiras tradicionais do interior Nordestino e a importância destas feiras para 

as cidades interioranas. 

2 O PAPEL DA FEIRA LIVRE NA FORMAÇÃO GEO-HISTÓRICA DA SEDE 

MUNICIPAL DE SUMÉ 

A cidade de Sumé possui um papel importante na comercialização e no abastecimento na 

Microrregião do Cariri Ocidental no Estado da Paraíba. Enquanto localidade central neste espaço, esta 

cidade foi “beneficiada” pela sua localização, uma vez que esta é cruzada pela BR 412, principal via 

rodoviária de acesso a esta microrregião paraibana. 

No que se refere às origens de Sumé, conforme descreve Joffily (1888), no final do século XIX 

a então Vila de São Tomé (atual cidade de Sumé), era composta por poucas casas, somente uma rua. 

No entanto, era caracterizada por sua função comercial, já que sediava uma feira semanal que reunia 

mercadorias, vendedores e fregueses de diversas localidades vizinhas, não só para estabelecer 

relações comerciais, mas para trocar informações e usufruir dos bens e dos serviços encontrados na 

mesma. Aponta Sílva (2011) que, a população da pequena vila era muito humilde e vivia da agricultura 

e pecuária para subsistência, produzindo pouco excedente, apenas o básico para suprir as 

necessidades. 

Algumas fotografias e relatos encontrados mostram que na Vila de São Tomé, entre os dois 

conjuntos de casas enfileiradas uma ao lado da outra que resumia a paisagem da mesma, havia um 

largo, como podemos ver nas Figuras 1 e 2. Este largo foi um espaço destinado à chamada “Feira 

Central” da localidade. No entanto, este espaço também possuía outras funções, era destinado às 

celebrações religiosas ou outras atividades.  

indispensável fonte de renda para a ainda Vila São Tomé, ressaltando que há moradores que defendam a feira livre como o 
principal mecanismo responsável pelo desenvolvimento de Sumé, porém, não há registros históricos. 
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Figura 1: Registro da Feira central (1930) Figura 2: Representação da configuração da localidade em 
Fonte: Acervo de Soníelson Sílva    1888 (2016)  

Fonte:COSTA, 2016. 

A instalação da primeira mercearia é um marco importante nesta feira, pois expressa o nível de 

cultura urbana que se encontrava na localidade. Porque mesmo as mercearias sendo classificadas 

como tradicionais formas de comércio, ao contrário das feiras livres, elas são fixas e só podem ser 

instaladas quando há um considerável surgimento de novas necessidades de consumo. Segundo 

Sílva, estes comércios nas feiras locais da época, reforçavam o dinamismo comercial, pois para o 

autor: “[...] a mercearia também vendia sabão, velas e outros apetrechos domésticos, não faltando o 

fumo nem o vinho. Tinha ainda o famoso óleo de mutumba cuja propaganda o indicava combater a 

caspa e a queda de cabelo, visto que hidratava, dava brilho e favorecia o crescimento capilar”. (SÍLVA, 

2011, p. 46) 

O referido proprietário do empreendimento, além de empreendedor tinha a função de 

intermediador-atacadista entre os produtores e muitos feirantes, isso ocorreu pelo fato do mesmo 

possuir um caminhão. “o motorista de caminhão tem essencialmente duas funções: pode ser 

exclusivamente transportador, a serviço das casas atacadistas ou pode ser comerciante” (SANTOS, 

2004, p.227). De acordo com Santos (2004), o motorista de caminhão é uma figura importante para o 

pequeno comércio e os pequenos produtores, pois eles se encarregam de intermediar os sujeitos.  

O intermediador, essencialmente, possui uma postura de atacadista, até pelo fato de deter 

capital para investimento, dessa forma, possibilita maior capacidade de estoque para abastecer por 

maior tempo e espaço pequenos comerciantes locais. No caso de Sumé, o Sr. Antonio de França ficou 

conhecido por prestar estes serviços, assim muitos feirantes locais foram intermediados por estes 

sujeitos. Contudo, em decorrência da falta de articulações e de concorrência, os donos de caminhão 

cobravam um pouco caro por seus serviços, refletindo assim nos valores de troca das mercadorias. O 

fato de que as mercadorias comercializadas na feira central possuíam preços superiores comparadas a 
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outras da região2, motivou a população de localidades vizinhas a se deslocarem para outros centros 

comerciais como a cidade de Monteiro3, levando ao enfraquecimento do comercial local. 

Na metade do século XX, ocorreu à emancipação política do Município de Sumé, consequência 

de muitos anos de luta. Com a convocação do primeiro prefeito, surge a “necessidade” da cidade se 

modernizar e adaptar-se ao desenvolvimento, dessa forma, conforme descreve Sílva (2011), após dois 

anos de emancipação política, fundamentada na revolução urbana que ocorreu na cidade de Campina 

Grande entre as ultimas décadas de 1930 e 40, era “preciso planejar” a expansão urbana antes que a 

espontaneidade trouxesse diversos problemas. Com isso, o prefeito da época, Zé Farias enviou: 

[...] para apreciação do legislativo uma relação de propósitos. Uma grande avenida teria 
que margear a rodovia que descia da serra e passava ao largo da velha “Rua Nova”. Ali , 
em uma espécie de bulevar, os prédios públicos deveriam ser abrigados em um aprazível 
corredor arborizado, cujos passeios convergissem para a grande e não menos agradável 
praça.  

Dentro do projeto de planejamento urbano arquitetado para Sumé, como fora descrito 

anteriormente, havia um espaço destinado à feira municipal, já que uns dos pressupostos era 

higienização. Havia a necessidade de fiscalizar e manter o controle sobre as mercadorias. Entretanto, 

além das iniciativas de higienização, “o Mercado Público foi planejado para facilitar o combate e o 

controle [...] das especulações inescrupulosas dos feirantes” (SÍLVA, 2011, p. 86). Dessa forma, um 

dos propósitos do mercado público era adequar e inserir os comerciantes informais no discurso da 

modernidade, fazendo com que a Feira Central se fortalecesse, agora com nova imagem, preços e 

concorrência, porém, com os mesmos ideais (Figura 3). 

2De acordo Corrêa (1989), tratando-se das pequenas e médias localidades centrais, para realizar uma analise da interação 
campo-cidade é necessário considerar, além das comunidades rurais, as menores aglomerações ou pequenas localidades 
centrais.  
3 Enquanto centro de serviços comerciais e educacionais, Monteiro constitui outro importante município paraibano localizado 
na Microrregião do Cariri Ocidental. 
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Figura 3: Registros das primeiras construções da Av. 1º de abril. 

Fonte: Acervo de Soníelson Sílva. 

3 O Perímetro irrigado e o surgimento das novas formas comerciais 

A localização da cidade de Sumé (Figura 4) favoreceu a instalação de algumas instituições, 

como o Departamento de Obras Contra a Seca (DNOCS) e o Departamento de Estradas e Rodagens 

(DER) que, unidos contribuíram para “o sonho do desenvolvimento e modernização que Sumé viveu 

nos anos 70 [...]” (MENDONÇA, 2010, p.21). Este sonho que Mendonça (2010) menciona, refere-se à 

instalação do PIS4 que, proporcionou condições para o desenvolvimento e ampliação da agricultura 

local, dessa forma, a população sumeense viveu o que Mendonça (2010) chamou de miragem, devido 

à falta de planejamento, metodologias arcaicas e a própria filosofia de combate à seca o Perímetro 

Irrigado não era sustentável, muito menos adaptado a problemática do semiárido assim durando muito 

menos do que o tempo previsto, no entanto, é fato de durante esse período houve um significativo 

desenvolvimento econômico e uma explosão no êxodo rural que, resultou na expansão da malha 

urbana.  

4 “O (PIS) [...] Perímetro Irrigado de Sumé, [...] como outros perímetros irrigados, foi criado como parte de um programa de 
governo que visava, de um lado, examinar a viabilidade da irrigação como “solução” para o desenvolvimento da zona 
semiárida, através do fomento à agricultura irrigada; de outro lado, fixar famílias agricultoras nas áreas menos 
desenvolvidas e criar uma classe média rural.” (MENDONÇA, 2010, p.6) 
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Figura 4: Representação do Cariri Ocidental: identificando a centralidade do município de Sumé. 

Fonte: Próprio autor (2016) 

Entre as décadas de 1970 e 90 a Feira de Sumé esteve no seu momento de maior amplitude, 

isso pode ser explicado pelo êxodo rural que, resulta no crescimento da população urbana. Pois, de 

acordo com Lefebvre (2001) o consumo está na essência da sociedade urbana e a mesma se 

caracteriza por possuir maiores necessidades de consumo, desse modo, fomentando o 

desenvolvimento e ampliação das atividades comerciais presentes, atraindo as novas formas de 

comercio. Aponta SANTOS (2004, p. 332) que: 

As cidades locais nascem ou desenvolvem-se como uma resposta as novas 
necessidades, principalmente no domínio do consumo; elas constituem o nível mais 
baixo, o limiar que permite a uma aglomeração satisfazer as demandas gerais mínimas 
de uma população.   

Em consequência do perímetro irrigado, grande parte da zona rural do município de Sumé foi 

tomada pela monocultura do tomate. Em alguns casos o cultivo da banana foi dominante, não 

ocasionando uma diversidade na produção. Tal fato contribuiu para o aumentado da procura por mais 

mercadorias na cidade.  

O aumento gradativo do consumo no Município de Sumé entre as décadas de1970 e final de 

80, permitiu o desenvolvimento de alguns estabelecimentos já existentes e o aparecimento de novas 

formas de comércio. Paralelo ao desenvolvimento econômico do município, a década de 1980 foi 

marcada por uma enorme regressão econômica, sendo denominada, posteriormente, de década 
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perdida devido à crise econômica vivenciada no Brasil neste período (FONSECA, 2014). Dessa forma, 

o município recebeu muita atenção e foi alvo de migrações e investimentos. De acordo com Juvíno

(2011), pequenas mercearias logo se tornaram supermercados e a cidade se enfeitou de restaurantes, 

bares, postos de gasolina, cinema, entre outros serviços.  

Os referidos acontecimentos influenciaram a expansão da Feira de Sumé na década de 80, 

fazendo com que a mesma possuísse uma forte influência na região. Reunindo comerciantes de 

diversas localidades da Paraíba e até do Estado de Pernambuco (NECO, 2013). No entanto, outros 

fatores influenciaram o aumento do desenvolvimento desta feira e, principalmente, o surgimento das 

novas formas de comércio, como assegura Fonseca: 

[...] diz respeito ao surgimento de dois instrumentos que são frutos da indústria de bens 
duráveis e da siderurgia nacional instalada no Brasil ao final dos anos 50 do século XX: os 
eletroeletrônicos e a indústria automobilística. Ambos favoreceram a expansão das [novas 
formas de comércio]. (FONSECA, 2014, p.157) 

A expansão dos automóveis no Cariri Paraibano, de certa forma, foi tardia. Em parte só foi 

possível através do perímetro irrigado que contou com as contribuições do DER (Departamento de 

Estradas e Rodagens) que construiu e ampliou estradas para o trafego dos caminhões que trafegavam 

com mercadorias produzidas nas instalações do Perímetro Irrigado. Por outro lado, contribuiu para a 

expansão da Feira de Sumé, pois diminuía de forma considerável com o tempo mínimo para o 

transporte de mercadorias e pessoas. Assim possibilitava a integração de todas as cidades 

circunvizinhas que, associado aos refrigeradores, facilitava o consumo de produtos mais frágeis e em 

maior quantidade. Por sua vez, a popularização dos eletroeletrônicos teve pontos negativos para as 

feiras livres, pois os mesmo eram recheados de todo um discurso da modernidade, e os programas de 

TV estimulam um consumo preso às formas comerciais mais recentes,servindo de meio para as 

transformações culturais. Para Corrêa, os mercados periódicos como as feiras livres só permanecem 

por valores culturais. Expressa o autor: “Os mercados periódicos [atualmente] existem em razão de 

padrões culturais que persistem em áreas onde as condições econômicas possibilitariam uma 

localização fixa dos comerciantes”. (CORRÊA, 1989, p.36) 

Contudo, os lucros obtidos durante o curto período do perímetro, mesmo sendo satisfatórios 

foram concentrados, é fato de que indiretamente todo o município se beneficiou, porém, de uma 

parcela muito pequena de todo capital que havia circulado. Como relata Mendonça (2010) e Sílva 

(2011), entre as décadas de 1970 e 80 houve alguns saques na feira de Sumé. Estes saques se 

distinguiam das demais atitudes criminosas porque foram realizados por bandos de 20 a 30 pessoas 
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que furtavam apenas comida. Estes possuíam perfil e razão em comum, eram todos agricultores, pais 

de famílias, e “furtavam” porque nos períodos de longa estiagem não havia o mínimo para sobreviver.  

A desigualdade gritante sempre procurou meios para se manifestar na sociedade urbana. De 

acordo com Santos (2004), a desigualdade se expressa nas formas comerciais que indivíduos utilizam 

para consumir as mesmas mercadorias, destacando que a classe baixa, essencialmente, devido às 

condições de pagamentos, preços e cultura utilizam o circuito inferior, pois “[...] as relações que se 

estabelecem entre vendedor e comprador fazem com os preços variar num curto período” (SANTOS, 

2004, p. 248), essa instabilidade intencional dos valores das mercadorias são interessantes para uma 

população relativamente pobre e até a classe média. Assim, no fim do século XX, o espaço comercial 

de Sumé encontrava-se divido entre duas formas comerciais, a dos que se beneficiaram dos vinte anos 

de desenvolvimento “fictício”5 e os que foram excluídos dos benefícios. 

4 PROCESSO DE RELOCAMENTO DA FEIRA CENTRAL DE SUMÉ 

Durante toda a segunda metade do século XX, após a construção do Mercado Público em 

1953, a feira do município de Sumé se consolidou como a principal instituição destinada à distribuição 

de mercadorias do gênero alimentício do município e de sua região de influência. Dessa forma, 

caracterizando todo o espaço no entorno do Mercado Público como área destinada ás relações 

comerciais.A partir daí, construiu de modo gradativo no imaginário da população o Centro Comercial da 

cidade, produzindo o espaço comercial que, de acordo com a demanda, se materializou na instalação 

de lojas, bancos entre outros empreendimentos que em poucas décadas ressignificaram integralmente 

o referido espaço.

O aumento do consumo, consequentemente, resultou no surgimento de outras formas de 

estabelecer relações comerciais, associadas ao desenvolvimento e expansão da feira trouxeram novos 

elementos para a paisagem urbana. Durante os dias de feira a paisagem do centro da cidade era 

marcada por uma intensa heterogeneidade de cores, formas, cheiros e sons. De acordo com Lefebvre 

(2001), esta heterogeneidade está longe de ser algo incomum do espaço urbano, pois “o urbano se 

define como lugar onde as diferenças são conhecidas, reconhecidas e postas à prova” (LEFEBVRE, 

2001, p.90). 

No entanto, a pluralidade de formas, que transformavam as dinâmicas urbanas uma vez por 

semana, acompanhada da falta de planejamento urbano, de responsabilidade do poder público, 

trouxeram alguns transtornos. A área do centro comercial onde a feira se instalava começou a receber 

5 “Iniciado por volta de 1955, em um momento de expansão capitalista, o discurso do desenvolvimento mostrou que não 
passam decorridos mais de trinta anos, de uma ideologia justificadora da internacionalização do capital.” (CORRÊA, 1989, 
p.66) 
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algumas taxações, como: desorganizado, imundo, mal-cheiroso além das críticas à estrutura do 

Mercado Público Municipal que foram disseminadas. Os referidos comentários começaram a 

incomodar o poder público que, logo se apropriou da insatisfação de alguns poucos para tomar 

algumas atitudes impopulares, a principal delas decorre da criação do projeto de “revitalização” do 

Mercado Público Municipal (Neco, 2013). 

No final do século XX, fora desenvolvido o projeto de revitalização da Feira Central de Sumé 

com a justificativa de que o mercado público da época estava com sua estrutura comprometida, 

colocando a população em risco. Mas, a proposta não era de reforma e sim de construção de um novo 

Mercado Público com uma estrutura maior e mais moderna. Porém, o recinto se localizaria na periferia 

da zona urbana de Sumé, a cerca de 400 metros do então Mercado Público. Sua localização 

geográfica era invejada, pois se localizava a margem da avenida 1º de Abril, em frente à única agência 

do Banco do Brasil no município, onde se encontra o metro quadrado mais caro da cidade (Figuras 5 e 

6). 

Cientes das eminentes perdas, muitos os feirantes não concordavam com esta relocação. 

Entretanto, não foram respeitados. Sem alternativa, tiveram que se transferir para o chamado “Mercado 

Novo”. Gradativamente foram se iludindo com o discurso da modernidade e se encantaram com 

estrutura gigantesca do novo Mercado Público, mas não imaginavam os inúmeros problemas que 

viriam logo em seguida. Contudo, de acordo com NECO (2013, p.18), a intervenção do poder público 

estava repleta de intencionalidades, pois: 

[...] a feira está localizada duas quadras acima o que fez a feira perder clientela para os 

mercados formais que ocuparam aquele espaço de melhor localização geográfica e de valor 

cultural inimaginável, e super valorizado economicamente por ser a área de metro quadrado 

mais caro da cidade. 

Figura 5: O “Novo Mercado” Público de Sumé(2015)Figura 6:Representação da relocação da Feira Central 

Fonte:Costa, 2016.    Fonte: Costa, 2016. 
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De acordo com NEWS PB (2017), um dos blogs mais populares de Sumé, a divulgação da 

construção do Shopping em Sumé surgiu em 2010, cuja primeira aparição estava exposta a imagem do 

projeto e algumas considerações sobre os benefícios que o mesmo traria. Em seguida, instalado no 

centro da cidade um enorme outdoor, expondo o slogan da construção: “A modernidade chega ao 

Cariri Paraibano”. A imagem causava espanto nos habitantes mais conservadores, mas para os jovens 

era sinônimo de inovação. Atualmente, as obras deste novo espaço comercial estão próximas da sua 

conclusão previstas para o meio do respectivo ano. Conforme relata o blog Agora (2017), o recito 

possuirá: 

O shopping terá pavimento inferior e superior com 53 lojas no total, 55 vagas para 

estacionamento, duas praças de alimentação, banheiros e dois elevadores. [...] contando 

com o trabalho de 30 homens [...] na construção, [...] fazendo hora-extra para que o 

shopping possa ser entregue aos sumeenses antes do prazo previsto no contrato, que é de 

um ano. (Agora, 2017) 

Figura 7: Término da construção do Shopping de Sumé (2016) 

Fonte: Blog Jr independente (2016) 

5 Algumas Considerações 

As iniciativas de requalificação de feiras livres, nas quais Sumé seguiu, surgiram a partir de 

cobranças de municípios com o propósito de aquecer as relações socioeconômicas de suas 

respectivas feiras que se encontravam em decadência. Entretanto, a Feira de Sumé não se encaixava 

nas premissas que justificavam o projeto de requalificação, pois esta não se encontrava mais em 

ascensão, como na década nas de 1970 a 90. Porém, se mantinha muito ativa. Nas palavras de um 

feirante local: “A gente vendia tudo que trazia”, diz seu João, feirante a mais de trinta anos. O mesmo 
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alega que nunca presenciou, tão pouco ouviu relatos de um momento tão crítico no comércio local 

como atualmente, após a relocação para o novo Mercado Público. 

De fato, o processo de relocação ou revitalização das feiras livres, no qual a Feira de Sumé 

perpassou no início do século XXI foi bem “arquitetado”. Recebeu apoio da principal instituição estatal 

especializada no planejamento comercial de atividades autônomas, o SEBRAE (2012). Assim, 

enriquecendo seu discurso e imagem.  

De acordo com o SEBRAE (2012, p. 9) a revitalização das feiras livres tem como objetivo 

“organizar as feiras e oferecer um ambiente melhor tanto para os feirantes quanto para os clientes”. O 

objetivo resumiu-se em modernizar esses espaços, padronizando as barracas, estabelecendo normas 

de higiene, ofertando cursos aos comerciantes, entre outras diretrizes. 

De acordo com Fonseca (2014), desde a idade média há registro de conflitos entre os 

comerciantes de estabelecimentos fixos e ambulantes ou comerciantes do mercado periódico. 

Basicamente, esses conflitos surgiam do fato que os fixos pagavam impostos diretamente e os 

comerciantes do mercado periódico não. No entanto, de acordo com Santos (2004), o espaço 

comercial dos países subdesenvolvidos se dividiu para além dos que pagam impostos e os que não 

pagam. Mostrando que há dois Circuitos da economia dos países subdesenvolvidos, e os conflitos 

entre comerciantes passam a ser vistos a partir desta perspectiva.  

No caso do Centro comercial de Sumé, constata-se que o processo relocação da tradicional 

feira foi consequência desses conflitos, já que em decorrência de sua centralidade, a esta até o início 

do século XXI se destacava pela popularidade. Mas seu destaque não permitia que as novas formas 

comerciais que comercializavam as mesmas mercadorias não se desenvolvessem na cidade. As novas 

formas de comércio, ao contrário dos feirantes, tinham o apoio do Estado, intermediadas pelo governo 

municipal, e assim, foi possível relocar os feirantes, deixando todo centro comercial livre para as novas 

atividades. Sobre a atuação do Estado, Santos afirma que: 

Os serviços disseminados pelo Estado através do país induzem novas atividades 

montantes (frequentemente modernas) [dessa forma] O Estado modernizador aparece, 

portanto, como uma condição fundamental da criação e do fortalecimento das atividades 

modernas e das formas monopolísticas de atividade. (SANTOS, 2004, p. 280)  

Aponta Vilaça (2001) que, “[...] uma vez que o funcionamento da sociedade urbana 

transforma seletivamente os lugares, aperfeiçoando-os às suas exigências funcionais [...] Criam- se 

Sítios Sociais”. Estes lugares reúnem as melhores condições para desenvolver as atividades 

comerciais, devido o fácil acesso, a concentração de serviços e a circulação de capital e pessoas. No 

entanto, atualmente o mercado cria tendências para o espaço urbano que estão de par com suas 
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intencionalidades, buscando dominar estes espaços com grandes potencialidades. O objetivo é 

concentrar todo o capital e segregar estes espaços, que muitas vezes compreendemos como centros 

comerciais com apoio de iniciativas do Estado, uma vez que: 

O mecanismo de mercado (no caso, o mercado imobiliário) [as filiais de grandes empresas, 

as redes de Supermercados, enfim, as novas formas comerciais] e também o poder 

público, produziram assim um espaço urbano (ou uma cidade) tal que, os mais pobres 

acabaram ficando com as piores localizações, as de pior acessibilidade. (VILAÇA, 2003, 

p.3) 

Lembra Neco (2013) que, alguns meses após a intervenção do poder público era possível 

perceber que a circulação de pessoas na feira encontrava-se em redução gradativa. Decorrido dez 

anos, isso já é nítido, levando à desistência de muitos e a desestímulo dos demais.  

A Feira de Sumé sempre teve importância significativa para o município, inicialmente pelo 

escoamento da produção local, facilitando o autoconsumo na cidade (Corrêa, 1989, p.58), já nas 

últimas três décadas do século XX pela empregabilidade que a mesma oferecia as classes mais 

pobres. De certa forma, ambas estão conectadas, pois fomenta a produção e a empregabilidade no 

campo ou nas pequenas indústrias semi-artesanais. 

Atualmente, nota-se de forma nítida que as novas formas de comércio se expandiram, em 

pouco tempo, para além do centro comercial da cidade. As mesmas, aos poucos estão desenvolvendo 

novas centralidades dentro dos bairros distantes do centro. Com a inauguração do Shopping prevista 

para este ano, há diversas propostas de filiais de grandes redes brasileiras se instalarem no recinto, 

ampliando as ressignificações postas pelos princípios da sociedade urbana, resultando na feira mais 

impopularidades. Tal processo mostra que de fato não fora apenas a relocação da Feira de Sumé, nem 

a chegada do Campus da Universidade Federal de Campina Grande ou a construção do Shopping 

Municipal que está fomentando tantas modificações socioculturais, e sim, as transformações nos 

hábitos de consumo e nas formas de sociabilidade como um todo. 

As novas gerações já não se identificam com a dinâmica e as práticas tradicionais da feira 

supracitada. Mesmo com suas adaptações constantes que buscam acompanhar o processo 

modernizante, pois após a relocação da feira, a mesma se formatou de acordo com as normas exigidas 

pelo sistema capitalista, como o alargamento das vias de acesso; organização do espaço por setores; 

presença de auxiliares de limpeza; fiscalizações por parte da gerência do recinto e da secretaria de 

vigilância sanitária; padronização das barracas; horários de funcionamento; aprimoramento no 

armazenamento de mercadorias; local fixo de carga e descarga de mercadorias; presença de 

estacionamento, guarda de trânsito, entre outras. 
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Contudo, é indispensável salientar que no recinto é simples identificar junção entre as 

manifestações da identidade moderna, vista em sua estrutura, e os aspectos tradicionais que se 

mantêm persistentes nas feiras livres como o tratamento “cordial” entre comerciante e cliente; as 

formas de pagamento e o crédito, algumas expressões técnicas arcaicas de transporte de mercadorias 

e as manifestações culturais, como violeiros e emboladores de coco que, possibilitam heterogeneizar 

de modo artísticos os sons das diversas paisagens da localidade. 
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 MERCADOS PÚBLICOS: UM NOVO TEMPO, UM NOVO USO: 

o Mercado Novo de Mossoró

José Lacerda Alves Felipe¹ 

RESUMO 

Os mercados públicos surgem quando a concentração da população em vilas, povoados e cidades demanda 

consumo de alimentos em quantidade e qualidade, que as feiras não conseguem atender.  No Brasil, os 
mercados públicos, para suprir a população de alimentos, surgem nas últimas décadas do século XIX, cujas 
referências históricas são os mercados construídos no Rio de Janeiro entre os anos de 1841 e 1858. No Rio 

Grande do Norte, o primeiro mercado público foi construído em Mossoró em 1875, passando a funcionar em 
1877. Em Natal, o Mercado Central ou da Cidade Alta é inaugurado em 1892. Mossoró constrói o seu segundo 
mercado público, o Mercado Novo, no bairro do Alto da Conceição, mais precisamente na Avenida Alberto 

Maranhão, quando no bairro e na citada avenida localizaram-se as fábricas de óleo de oiticica e de algodão, as 
moageiras de sal, as oficinas e fundações que faziam manutenção e reparos nos motores e maquinários; das 
algodoeiras, fábricas de óleos e de sabão, das salinas e das moageiras que refinavam o sal.  A localização 

dessas fábricas demandava um contingente de trabalhadores, que povoaram o bairro e suas adjacências, 
criando consumidores que viabilizavam esse centro de comercialização de alimentos. Com as transformações 

na economia do Brasil aliada aos processos de inovação tecnológica e a modernização das atividades 
comerciais, os mercados públicos perderam a sua função, impondo um novo uso para essa forma geográfica. 

PALAVRAS-CHAVE: Mercado; Mossoró; Território. 

1 INTRODUÇÃO 

O trabalho se propõe a entender os processos e estruturas que determinaram novas funções e formas 

geográficas para viabiliza-las. Nesse caso específico, os processos são desencadeados por uma divisão do 

trabalho, que impõe que a cidade de Mossoró beneficie matérias primas de origem agrícola ou do extrativismo, 

que vão ser exportadas para a região sudeste onde serão industrializadas para originar o produto final.  
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Esses processos desencadeiam na cidade novas estruturas que vão, através de novos usos, construir 

formas geográficas para abrigar as funções determinadas por essas dinâmicas. O mercado do Alto da 

Conceição, ou o Mercado Novo, é uma forma geográfica cuja função é de abastecer de alimentos o 

contingente de trabalhadores que passam a residir no bairro  e nas suas imediações. 

A história registra que, a maioria dos mercados públicos, tem suas origens nas antigas feiras, onde as 

pessoas se encontravam para trocar mercadorias, principalmente produtos alimentícios oriundos do campo. Os 

crescimentos das cidades e dos lugares de proximidade do núcleo urbano requisitavam para garantir o 

suprimento de alimentos de uma forma geográfica para cumprir essa função. Os mercados públicos, portanto 

são criados para suprir o abastecimento alimentar das cidades, como cond ição do ordenamento comercial 

urbano europeu implantando com o período moderno . Segundo Silvana Pintaudi “o mercado público foi, desde 

os primórdios do capitalismo, uma forma de centralizar o comércio num determinado lugar” (PINTAUDI, 2006).  

No Brasil, a literatura registra a criação, na cidade do Rio de Janeiro, do primeiro mercado para 

substituir os barracos onde se vendia desordenadamente os produtos alimentícios. Este fato ocorre quando a 

Câmara do Rio de Janeiro aprova, em 1834, a construção no Largo do Paço do Mercado da Candelária, que 

seria inaugurado em 1841. Ainda no Rio de Janeiro, entre os anos de 1855 e 1858, são construídos mais dois 

mercados, o da Praça da Harmonia e o mercado da Glória (GORBERG E FRIDMAN, 2003). Segundo Klécio 

Santos “os três mercados desapareceram do cenário carioca, antes mesmo da virada do século, mas 

inspiraram outras praças de mercado no país” (SANTOS, 2014).  

Figura 1 – Mercado da Candelária, em primeiro plano o chafariz de 1789. 

 Fonte: Marc Ferrez c.(1868). 

No Rio Grande do Norte, os mercados construídos nas cidades de Mossoró e Natal, inspiraram-se no 

modelo arquitetônico dos mercados cariocas. Em Mossoró, uma lei da Intendência Municipal autoriza a 
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construção, em agosto de 1875, do Mercado Público, que passa a funcionar em 12 de julho de 1877. O 

mercado passa ao longo dos anos por várias reformas, principalmente aquelas que ocorreram em 1908 e 

1947. Em dissertação de mestrado, defendida em 2011, na UECE, Edna Couto relata “A partir de 1988, o 

mercado efetuou uma mudança nos produtos comercializados; deixou de vender carnes para abrigar o 

comércio de roupas, calçados, aviamentos e redes” (COUTO, 2011). Segundo a mesma autora, o mercado 

possuía, até aquele momento, 100 comerciantes envolvidos na venda dos referidos produtos.  

Figura 2 – Mercado público de Mossoró em 1930. 

Fonte: Acervo do Museu Municipal de Mossoró. 

Em Natal, o Mercado Central ou da Cidade Alta, é inaugurado em 1892, a sua localização é na antiga 

Praça do Peixe na Avenida Rio Branco. O mercado é reformado em 1901 e em 1967 é destruído por um 

incêndio. No local onde existia o mercado, foi construída a agência central do Banco do Brasil.  

Com o advento do uso do ferro e do vidro nas construções, como  no Mercado Les Halles de Paris, 

construído em 1863, foi criado um modelo arquitetônico que vai influenciar a arquitetura dos mercados públicos 

na Europa, mas, também no Brasil, é o caso dos mercados de São José no Recife em 1875; o Adolpho Lisboa 

em Manaus em 1883 e o São João em São Paulo em 1890 (SANTOS, 2014).  Em Belém, o Mercado Ver-o-

peso (1901), cujo complexo é formado pelo Mercado da Carne e pelo Mercado do Peixe, onde os pavilhões 

seguem o modelo arquitetônico similar à um dos pavilhões do grande Les Halles (MURILHA E SALGADO, 

2011). Esse padrão arquitetônico vai nortear também a construção do Mercado Municipal do Rio de Janeiro 

(1907). 
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Figura 3 – Mercado Municipal do Rio de Janeiro. 

Fonte: Acervo Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. 

Em Mossoró, no inicio da década de 1950, surge um segundo mercado, denominado de Mercado Novo 

ou do Alto da Conceição. Construído para abastecer de alimentos uma população de trabalhadores, que faz do 

bairro do alto da conceição o seu local de moradia, pela proximidade do rio Apodi-Mossoró, como garantia 

d’água para o seu consumo, mas, principalmente, pela proximidade das fábricas  de descaroçar (retirada da 

semente) e prensar as sementes de algodão para obtenção de óleo comestível, e do fruto da oiticica que 

depois de prensado é retirado o óleo o qual era exportado para as indústrias de tintas e fábricas de sabão . 

Essas fábricas já existiam na cidade, mas é na década de 1940 que ocorre as instalações desse tipo de 

indústria no bairro do Alto da Conceição. 

As fábricas e os seus trabalhadores surgem quando o cultivo e o beneficiamento do algodão perde 

força na divisão internacional do trabalho, que havia montado um sistema técnico local/regional, com o objetivo 

de satisfazer um sistema técnico global. Nessa nova ordem econômica, o algodão nordestino não se destina 

mais para a indústria têxtil inglesa, mas para a região Sudeste do Brasil, especificamente Rio de Janeiro e São 

Paulo, onde o processo de industrialização por substituição de importação determina uma nova divisão interna 

do trabalho, cabendo à região Nordeste e ao Rio Grande do Norte, em particular, o papel de criar indústrias 

para beneficiar produtos de origem rural (algodão, agave, carnaúba e oiticica), que seriam exportados como 

matéria-prima para as indústrias localizadas na região Sudeste. 

O marco temporal desse processo, seriam os anos da década de 1930, quando comerciantes ricos, 

que também eram latifundiários, tornam-se industriais, montando fábricas e usinas movidas a vapor, para 
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beneficiar produtos agrícolas, o algodão e o agave-sisal, e aqueles oriundos de extrativismo: a palha de 

carnaúba, para a obtenção da cêra, o fruto da oiticica, para obtenção do óleo. Todos depois de beneficiados  

eram exportados como matéria-prima, para as indústrias do Sudeste. 

2 AS FÁBRICAS (RE)ORGANIZAM A CIDADE 

A dinâmica da sociedade, que passa se concentrar nas cidades, impõe o aproveitamento da semente 

do algodão, que vai ser prensada para a extração do óleo, q ue depois de refinado torna-se óleo comestível 

para o consumo local/regional ou então é exportado como matéria-prima para as fábricas de margarina. O 

restolho ou bôrra que fica das sementes depois de  prensadas é transformado em torta para ração animal, do 

gado bovino principalmente. 

O agave ou sisal, era trinchado no local de cultivo e a sua fibra, era transformado nas fábricas em 

cordas, barbantes e sacarias. A palha de carnaúba depois do corte, eram colocadas ao sol para secar, em 

seguida também eram trinchadas e batidas para retirada do pó, e para obtenção da cera, esse pó passava por 

um processo rudimentar, que adicionava água ao mesmo e era fervida em caldeiras, colocadas para secar, 

onde perdiam a forma liquida e adquiria o formato de blocos, que eram exportados, para o sudeste e o exterior, 

onde era transformada em ceras de lustrar assoalhos, móveis e confecção de discos fonográficos, destinados  

a gravação de músicas para ser tocada em 78 rotações. A semente da oiticica, depois de retirada a sua casca, 

tem a sua amêndoa prensada para extrair o ó leo, que era exportado em tonéis de aço, para fabricação de 

tintas e sabão. 

Na cidade de Mossoró (ver mapa), localizada entre as capitais estaduais de Natal e Fortaleza, as 

unidades industriais de beneficiamento desses produtos em sua grande maioria foram instaladas no Bairro do 

Alto da Conceição e suas adjacências, tendo o rio Apodi-Mossoró nas suas proximidades, para a oferta d'água 

para os vapores e tendo a Avenida Alberto Maranhão, que corta a cidade e o bairro no sentido leste -oeste, 

como os locais de instalação dessas fábricas.  
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Figura 4 – Mapa do Rio Grande do Norte. Localização do município de Mossoró. 

Fonte: Atlas do Rio Grande do Norte (2010). 

Na Avenida Alberto Maranhão, localizavam-se as fábricas; Antônio Ferreira Néo & Cia. (óleo de 

algodão e oiticica); Indústria de óleos São Luis. (Óleo de Algodão e oiticica); Alfredo Fernandes & Cia. 

(algodão). Nesta avenida localizavam-se também as moageiras de sal, que refinavam e ensacavam o sal de 

cozinha. 

O Alto da Conceição também era o território da fábrica de calçados Passarela, da Torrefação Aviação 

(café e milho), da fábrica de móveis Lindomar, Doce Neci e da Fundição do Sr. Sabino Leite. Nas vizinhanças 

do Bairro localizavam-se as fábricas Joaquim Duarte & Cia. (óleos de algodão e oiticica, sabão e torta); 

Tertuliano Fernandes & Cia. (óleo e pluma do algodão). Para conserto e manutenção das máquinas dessas 

fábricas e usinas, existiam as oficinas mecânicas e tornearia do Sr. Paulo Aires, de Alfredo Fernandes e a 

Retífica Virabrequim do Sr. Dix-Neuf Rosado. 
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Figura 5 – Mapa de localização das indústrias no bairro do Alto da Conceição.  

 

 Vale salientar que nas várzeas do Rio Apodi-Mossoró, nos sub-bairros dos Pereiros e Travessa, 

existiam as olarias que fabricavam artesanalmente telhas e tijolos. Essas atividades requerem um contingente 

de trabalhadores, que se mobilizam sazonalmente entre o trabalho nas fábricas e usinas, a moagem do sal e 

as olarias. 

 Essa dinâmica econômica reestrutura a cidade, que se expande na direção da linha do trem ou nas 

proximidades das fábricas, uma lógica de organização espacial determinada pelos empresários, que vão 

influenciar as práticas espaciais da sociedade e consequentemente o seu cotidiano. É neste contexto que o  

"mercado central" da cidade é reformado (1947) e o "Mercado Novo" do Alto da Conceição é construído  (1951). 

 Uma forma territorial nova, para cumprir a função de suprir a necessidade de alimentos, da classe 

trabalhadora, criada por processos determinados pela divisão do trabalho, que estrutura a cidade, para através 
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de suas usinas e fábricas, fornecer matéria-prima, para a industrialização brasileira, que objetivava naquele 

momento a substituição de produtos importados, aproveitando dois momentos da conjuntura histórica do 

capitalismo internacional; a crise da bolsa de valores de Nova York em 1929, e a segunda guerra mundial de 

1939 a 1945. 

O Mercado Novo é inaugurado oficialmente em 30 de setembro de 1951, mas, o comércio nas suas 

dependências, já vinha sendo feito desde julho desse mesmo ano. Para cumprir essa função de comercializar 

alimentos, os boxes e bancas, são consignados pela Prefeitura de Mossoró a pequenos comerciantes, que vão 

vender carnes (bovina, caprina e suína), frutas e legumes e os produtos denominados na época de secos e 

molhados, cujas lojas são organizadas em pequenas mercearias, onde se vendiam; feijão, arroz, milho, farinha 

de mandioca, ovos, peixes salgados, açúcar, rapadura, óleos comestíveis, banha de porco, manteigas, 

margarinas, macarrão, sabão, sabonete, querosene e uma grande variedade de utensílios domésticos. 

Algumas lojas eram ocupadas por lanchonetes e por comerciantes que vendiam confecções e redes de dormir.  

Figura 6 – Mercado Novo do Alto da Conceição. 

O mercado, rapidamente torna-se centro comercial do Alto da Conceição e dos bairros situados na sua 

vizinhança. Atendendo aos que, na sua grande maioria, moravam em casas sem energia elétrica, portanto, não 

tinham refrigeradores para conservar alimentos e a inda ao mercado era feita diariamente, para comprar o 

sustento diário da família. 

Esse lugar de compras, também era o local do encontro, da convivência, das trocas de informações, 

um espaço de práticas sociais, que ultrapassavam o comércio de mercadorias, através do fluxo de informações 
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sobre as possibilidades de emprego, onde todos conheciam as habilidades e as experiências de cada membro 

dessa comunidade. 

Esse balcão de emprego informal, era importante, por conta da mobilidade desses trabalhadores, 

numa economia sazonal, que dispensava trabalhadores no período das chuvas, é o caso das  salinas, das 

algodoeiras e das olarias, e contratavam logo após o período chuvoso, no caso das fábricas que beneficiavam 

o algodão para o trabalho na separação da pluma do caroço do algodão colhido depois das chuvas e nas

salinas, por conta da chegada dos ventos secos (com pouca umidade), e das altas temperaturas, que 

favoreciam a evaporação das águas represadas nos chocadores e cristalizadores, deixando, nos mesmos, o 

sal grosso (granulado), que precisava nas salinas artesanais de muitos braços para colhe r, transportar e refinar 

o sal.

A transformação da base produtiva da economia brasileira, agora conectada, ainda mais, a economia 

global, ocasionando a circulação mundial de capitais, mercadorias e serviços, onde novas tecnologias criam 

novos produtos, que não requerem mais as nossas matérias-primas ou que por conta da inserção de 

tecnologias, que retiram a competitividade do nosso principal produto o algodão.  

As análises desse contexto demonstram que a função exercida pelos mercados se desatualiza quando  

o processo de modernização ou de divisão do trabalho impõe novos usos, novos conteúdos para as forma

geográficas, cujas funções de origem não são mais demandadas pela sociedade.  

Esse novo processo, desestrutura e decreta a falência dessas atividades industriais em Mossoró, mas, 

também em outras cidades do semiárido brasileiro. Gerando desemprego e desmontando a lógica espacial dos 

territórios envolvidos na função de fornecer matéria-prima para as indústrias da região sudeste do Brasil. No 

caso específico de Mossoró, o fechamento das fábricas, que ocorre durante a década de 1970, ocorre 

simultaneamente com a mecanização das salinas, aonde o uso de um trator, uma enchedeira, uma esteira de 

lavagem e dois caminhões-caçambas, chegavam a dispensar quinhentos trabalhadores. As políticas públicas e 

o capital local/regional acumulado tentam se adaptar a este momento histórico, que Milton Santos (SANTOS,

1994, 1996) chamou de período técnico cientifico informacional, caracterizado segundo David Harvey, pela 

expansão do capital, pela velocidade dos transportes e transmissão da informação, que terminam por impor 

uma nova lógica na configuração do espaço (HARVEY, 1980). 

3 UM NOVO TEMPO, UM NOVO ESPAÇO 

Neste espaço reconfigurado, os empresários e suas empresas locais e regionais, não são mais os 

únicos a definir a estruturação espacial da cidade. Esse papel no primeiro momento de enfrentamento da crise  

é exercido pelas políticas públicas, que agem criando sucedâneos aos empregos e as economias perdidas,  
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para tanto, essas ações de governo nas suas três estâncias; Municipal, Estadual e Federal, fortalece o cap ital 

local, através de políticas públicas que investe na construção de conjuntos habitacionais e de linhas de 

financiamento, principalmente através da Caixa Econômica, para a construção de residências para a classe 

média. Esses programas objetivavam gerar emprego para os desempregados das fábricas e das salinas; 

definir novas tendências de expansão da cidade; garantir a reprodução do capital. Essas políticas públicas 

desencadeadas no inicio da década de 1970, contemplam a criação dos cursos superiores, que em menos de 

três décadas, vão originar duas universidades públicas, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - 

UERN e a Universidade Federal Rural do Semiárido - UFERSA. Um segundo momento dessa reestruturação 

econômica, ocorre no final da década de 1970, quando a Petrobras consolida na cidade a unidade de 

exploração e gestão dos poços, da Bacia Potiguar.  

Nessa mesma década, inicia-se a produção de frutas (melão, melancia e mamão), através de 

processos modernos de irrigação, juntamente com os serviços de educação e saúde, geram uma massa 

salarial, que fortalece o comércio do centro da cidade, faz surgir novos territórios de comercialização 

especializada, tais como a venda de veículos, peças e acessórios dos mesmos ao longo da Avenida 

Presidente Dutra, e de um comércio mais diversificado, com uma concentração de restaurantes, bares e 

lanchonetes ao longo da Avenida João da Escóssia. 

Essa dinâmica econômica, traz para a cidade os supermercados de capital local Queiroz e Rebouças, 

em 1991 e 1992 respectivamente, o Mossoró West Shopping em 2007 e os supermercados e atacarejos das 

redes Walmart (Hiper-Bompreço) em 2009, Carrefour (o Atacadão Auto Serviço) em 2008, e Pão de Açúcar em 

2009, que induzem que os supermercados de capitais locais, se modernizem, para se manterem no mercado, 

agora amplamente concorrencial. 

Nesta cidade, economicamente e urbanisticamente reestruturada, com todos os espaços urbanos e 

rurais submetidos aos interesses do capital, representado pelos fluxos e fixos dessas empre sas, que se 

instalam no seu território. Não resta muita alternativa para o comércio tradicional, modelo praticado no Mercado 

do Alto da Conceição, onde o vendedor era um mediador entre o seu freguês, seu consumidor de vários anos, 

e a mercadoria cotidianamente adquirida. Esse vendedor conhecia a sua clientela, sabia o que ela consumia, 

às vezes guardava a mercadoria, a espera daquela cliente, que costumeiramente fazia as mesmas compras no 

seu box. No supermercado esse sujeito desaparece, não tem mais o vend edor fazendo a mediação entre o 

consumidor e a mercadoria, essa no dizer do Prof. José Alberto Rio Fernandes, da Universidade do Porto, já  

chega com uma marca, já diz o que é através do seu invólucro, da sua embalagem,  as imagens tantas vezes 

difundidas na publicidade da TV, do Rádio e de outras mídias, são mais valorizadas do que o produto 

(FERNANDES, 2004). 

Portanto, muito diferente daquelas relações de compra e venda, onde a mercadoria era escolhida, 

pesada e embrulhada em sacos de papel. Dependendo da mercadoria (sabão, fumo, latas de óleo), o embrulho 
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era feito no papel do jornal já lido. As lógicas espaciais das empresas, suas diversas formas de convencer o 

consumidor de que aquela mercadoria é necessária, a sua exposição estrategicamente distribuída nos espaços 

das lojas, cria a falsa ideia de que é você que escolhe o que está comprando, determinam práticas espaciais e 

sociais novas e impõem um novo cotidiano. 

Neste novo tempo histórico, o “Mercado Novo", perde a sua função de origem, seu uso para o qual foi 

projetado foi desatualizado, com o fechamento das fábricas e usinas, o bairro perde os seus trabalhadores, os 

processos ditados por uma nova reestruturação produtiva do capital, consolida novas  estruturas, que criam 

novas funções, novas formas geográficas e aquelas do período anterior só sobrevivem se absolverem novos 

conteúdos, um novo uso, uma nova função. 

Hoje os boxes, lojas e mesas existentes no mercado são subutilizados, os concessionário s informaram 

em pesquisa recente, que a última renovação do contrato de concessão com a Prefeitura Municipal de 

Mossoró, ocorreu em 1970. O que demonstra o descaso da gestão municipal, para o uso dos seus logradouros 

públicos. Nos questionários aplicados, treze concessionários, declaram que o comércio no mercado ficou 

inviável, os vendedores de carnes, relataram que só efetuam vendas se o preço do supermercado estiver muito 

alto, a maioria ver a concessão como uma posse, um patrimônio, a ocupação das lojas e boxes, mesmo sem 

atividade comercial é para manter a apropriação desse território.  

Neste contexto o "mercado novo", que era um objeto técnico, um fixo social, a exercer uma função 

complementar daquele período, onde “instrumentos e meios de trabalho postos a disposição do homem” 

(SANTOS, 1994, p. 61) que se concretizava pelas fábricas e usinas: de descaroçar e prensar o algodão; de 

extração dos óleos do caroço do algodão e do fruto da oiticica; de moagem de sal; de calçados; de doces e de 

ração para o gado, é um território usado, que requer uma nova função, que der a essa forma geográfica um 

outro conteúdo, um outro uso, conectado a esse tempo histórico atual, portanto, a esse período técnico 

cientifico informacional. 

O primeiro passo dessa mudança tem que ser dado pelo poder público municipal, detentor de direito 

desse bem público, para tanto o gestor e seus técnicos precisam entender, que o mercado saiu das práticas 

cotidianas da sociedade local, que precisa ser consultada, para reinventar, sugerir e determinar um novo uso, 

para essa forma geográfica e o papel que a mesma deve ter na sua vida cotidiana. Novas funções, novos usos 

recriados para beneficiar as alternativas de se viver bem no espaço da cidade.   
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RESUMO 

Este estudo analisa aspectos fundamentais das novas formas comerciais e as expressões da centralidade urbana da cidade 
de Imperatriz. Abordamos de início, algumas considerações sobre o fenômeno urbano do Brasil, que se apresenta de forma 
complexa e diversificada. Teve influência nesse cenário, distintas determinações, entre as quais destacamos: o 
desenvolvimento de várias atividades econômicas que promoveram maior dinamismo das cidades, como é o caso da 
industrialização que favoreceu a expansão do fenômeno urbanos no centro-sul do país. Os reflexos desses processos são 
visíveis na realidade amazônica, onde se insere a cidade de Imperatriz que é objeto desta investigação. Por meio deste 
estudo, tivemos a inquietação de compreender as expressões da centralidade urbana desenvolvida por esta cidade, através 
da instalação e dinamismo dos shoppings centers. Este estudo está apoiado na abordagem teórica marxista, amparada no 
uso do método dialético. Estas construções metodológicas se apoiaram nas contribuições fornecidas por Trivinos (2011) e 
Gil (2008). Utilizamos como técnicas para a coleta de dados: a observação simples e adoção de entrevistas semi-
estruturadas. 

Palavras- chave: Shoppings centers; Imperatriz; dinamismo. 

1. INTRODUÇÃO

A análise do comércio permite uma melhor compreensão do espaço urbano, na medida em 
que comércio e cidade são elementos indissociáveis, como podemos comprovar historicamente. (PINTAUDI, 1999). 

A história da cidade moderna se confunde com o processo de difusão das atividades 

comerciais. A presença do comércio e dos serviços encontram estreitos laços como a formação e 

estruturação da cidade moderna. Ao longo do processo de expansão da realidade urbana no mundo, 
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percebemos estreitos vínculos entre estes elementos, onde a atividade comercial e os serviços são 

entendidos como elementos essenciais responsáveis pelos processos de formação, expansão e 

estruturação das cidades.  

O presente estudo está pautado na análise das dinâmicas que os shoppings centers têm 

assumido na cidade de Imperatriz. Estas plataformas do comércio moderno tiveram a sua implantação 

inicial nesta cidade a partir de meados da década de 1990 em razão dos reinvestimentos de capitais 

antes obtidos no campo. Antes um pouco desse período, notamos a emergência da atividade 

comercial, representada nesta cidade, através do comércio atacadista e varejista. A partir da década de 

1980 os capitais antes gerados no campo foram transferidos em grande parte para as atividades de 

comércio, tendo destaque nesse contexto, a forte participação do comércio atacadista e varejista. 

Diante desta importância assumida pelas atividades terciárias, sobretudo, as atividades de 

comércio moderna, assumidas pelos Shopping Center é que levantamos as principais indagações que 

constituíram na problematização deste estudo. São elas: 

 Como é possível compreender a natureza e os significados da estrutura comercial moderna de

Imperatriz representada, em particular, pelos Shopping Centers?

 Quando foram implantadas as plataformas modernas do comércio de Imperatriz? Como estas

plataformas comerciais estão configuradas no espaço urbano de Imperatriz?

 Que relações estas estruturas comerciais representadas pelos Shopping Centers apresentam

com os demais municípios da região Sulmaranhense?

 Qual é a importância e os significados dos Shopping Centers instalados em Imperatriz para a

própria cidade e para a região Sulmaranhense?

Os objetivos numa investigação científica expressam as metas elaboradas para a obtenção de 

resultados da pesquisa. Eles são de alcance a longo prazo, delineados a partir de aspectos mais 

amplos e de alcance a curto prazo, expressos através de suas delimitações. Indicamos a seguir as 

principais finalidades estabelecidas para este estudo.    

2 OBJETIVOS 

Objetivo Geral: 

 Compreender a natureza e os significados da estrutura comercial moderna de Imperatriz,

representada nesse particular, através dos Shopping Centers instalados na cidade.

Objetivos Específicos: 

 Reconhecer as principais formas modernas do comércio de Imperatriz implantadas em

Imperatriz desde meados da década de 1990 e as suas configurações nesta cidade;
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 Investigar que relações estas estruturas comerciais atuais representadas pelos Shopping

Centers apresentam com os demais municípios da região Sulmaranhense;

 Entender qual é a importância e os significados dos Shopping Centers instalados em Imperatriz

para a própria cidade e para a região Sulmaranhense.

As respostas aos questionamentos apresentados na problematização deste projeto bem 

como o alcance dos objetivos propostos estão diretamente relacionados à metodologia adotada nesta 

investigação científica. É sobre este elemento que iremos detalhar a seguir. 

3 METODOLOGIA 

A metodologia nos estudos de natureza científica se apoia na adoção por parte do 

pesquisador, de métodos de abordagem, utilizando-se teorias reconhecidas num dado campo do 

conhecimento, bem como métodos científicos e técnicas de pesquisa que lhe são inerentes.   

Nesta pesquisa, optamos por trabalhar com a abordagem marxista, por entender que ao 

estudar as formas-conteúdos da dinâmica comercial de Imperatriz, estamos tratando de aspectos da 

realidade social urbana. Estes aspectos são constituídos de uma dinamicidade que é edificada pela 

sociedade. Nesse sentido, a abordagem Marxista foi útil, uma vez que se ocupa em trabalhar com 

estes aspectos dinâmicos da realidade social. O marxismo, conforme observou Trivinos (2011, p. 49) 

se “fundamenta em três aspectos principais: o materialismo dialético, o materialismo histórico e a 

economia política”. A utilização desta abordagem também encontra explicações coerentes através do 

uso do método dialético. Conforme Gil (2008, p. 14) “A dialética fornece as bases para uma 

interpretação dinâmica e totalizante da realidade, já que estabelece que os fatos sociais não podem ser 

entendidos quando considerados isoladamente, abstraídos de suas influências políticas, econômicas e 

culturais.” 

No que concerne às técnicas de pesquisa que foram utilizadas nesta investigação, 

destacamos a adoção da observação simples, amparada na construção conceitual delineada através 

dos estudos realizados por Gil (1995). A observação é a técnica:  

[...] em que o pesquisador, permanecendo alheio à comunidade, grupo ou situação que 
pretende estudar, observa de maneira espontânea os fatos que aí ocorrem. Neste 
procedimento, o pesquisador é muito mais um espectador que um ator" É uma técnica 
utilizada para caso em que os fatos são de conhecimento público, necessita de um 
planejamento cuidadoso, e definição dos objetivos da pesquisa. (GIL,1995, p.105) 

Associados a estes instrumentos destacados, interessa enfatizar que esta pesquisa primou 

pela adoção da abordagem qualitativa. Nessa perspectiva são válidas as contribuições fornecidas por 

Carlos Brandão (2009, p. 23), “qualquer campo das ciências, e, mais do que em todos os outros, 
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naqueles em que o ser humano é um ator, central ou coadjuvante, os nossos métodos devem ser 

entendidos como pontes que unem as formas e estratégias de pensar”. Estes instrumentos 

metodológicos foram fundamentais para este processo de investigação científica, uma vez que permitiu 

responder as questões levantadas na problematização do estudo e forneceram as direções adequadas 

para a compreensão do exercício da centralidade conduzida a partir da instalação e dinamismo dos 

shoppings centers.  

4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

4.1 Características e significados do processo de urbanização no Brasil 

O Brasil, assim como a grande maioria dos países da América Latina, conheceu um rápido 

processo de urbanização no século XX, principalmente, após a década de 1950. De acordo com 

Maricato (2001, p. 66) “em 1940, a população urbana brasileira era de 26,3% do total, já em 2010, essa 

população passou para 84,4%. Se quantificada, percebe- se que em 1940, 18,8 milhões de habitantes 

residiam em áreas urbanas e em 2010, tal população salta para aproximadamente 160 milhões”. 

Assim, em um curto espaço de tempo os centros urbanos brasileiros passaram a abrigar mais de 125 

milhões de pessoas. Nesse período, observou- se um crescimento das cidades que é necessário para 

abrigar a população. 

A urbanização brasileira faz parte um fenômeno que se torna peculiar à realidade brasileira, 

podendo ser considerada um fenômeno recente. As características desse fenômeno estão expressas 

no cenário urbano das cidades brasileiras resultando de vários fatores, como por exemplo:  

a) O êxodo rural, que, por sua vez, está sendo ligado ao excedente de mão-de-obra do

campo: 

b) A industrialização tardia e a modernização das atividades agrícolas, conjugadas à

concentração de pessoas nas grandes cidades, sobretudo, do centro-sul do país; 

c) O aumento do poder aquisitivo da população, favorecidos pela expansão do capital

financeiro; 

d) A inovação tecnológica e o aumento da produtividade das indústrias de bens de consumo,

para suprirem as necessidades da vida urbana. 

Todos estes elementos apontados expressam a modernização, ou seja, os processos de 

modernização materializados no território brasileiro que implicarão em um reordenamento do território.  

 Devido à extensão continental do território brasileiro e das particularidades que são próprias às 

suas regiões, é possível afirmar que as cidades brasileiras se apresentam cada vez mais distintas e 

complexas. O processo de urbanização difundido do território brasileiro traz consigo características que 

se apresentam de forma complexa e diversificada. A este respeito, Santos (1996) enfatiza:  
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A complexa organização territorial e urbana do Brasil guarda profundas diferenças entre suas 
regiões. Em 1960, é a Região Sudeste a mais urbanizada, com índice de urbanização de 
82,79%. A menos urbanizada é a Região Nordeste, com 50,44% de urbanos, quando a taxa 
de urbanização do Brasil era de 65,57%. A partir dos anos 1960 e, sobretudo, na década de 
1970, verifica-se que estas mudanças não são, apenas quantitativas, mas, qualitativas. [...] A 
urbanização ganha novo conteúdo e nova dinâmica, graças aos processos de modernização 
que o país conhece e que explicam a nova situação. (SANTOS, 1996, p. 58-60).  

Segundo Santos (1996, p. 36) “num espaço de tempo relativamente curto, a sociedade 

brasileira viu se instalar sobre o território nacional uma gama de conteúdo crescente de ciência, técnica 

e informação”. Os processos de modernização introduzidos no país a partir de então, trouxeram 

implicações imediatas no contexto da urbanização brasileira.  

A tabela indicada abaixo enfatiza aspectos essenciais das diferenças regionais dos processos 

de urbanização materializados no território brasileiro. 

Tabela 1: Evolução Regional da População Urbana no Brasil (1950-2010) - % 

Ano Brasil Norte Nordeste Centro Oeste Sul Sudeste 

1950 36,2 31,5 25,4 24,4 29,5 47,5 

1960 44,9 37,4 33,9 34,4 37,1 57,0 

1970 55,9 42,6 41,8 50,7 44,3 72,7 

1980 67,6 50,3 50,5 70,8 62,4 82,8 

1991 75,5 59,0 60,6 81,3 74,1 88,0 

2000 81,2 62,0 69,1 86,7 80,9 90,5 

2010 84,4 69,9 73,1 88,8 84,9 92,9 

Fonte: IBGE. Censos Demográficos (1950-2010). 
Organização: Jailson de Macedo Sousa (2013). 

Os dados apresentados na tabela 1 evidenciam o célere crescimento demográfico e urbano 

registrado no território brasileiro a partir da década de 1950. No entanto, importa considerar que este 

crescimento se deu de forma distinta e desigual no espaço regional brasileiro. A região Sudeste, por 

reunir a maior parte das indústrias do país, foi a que recebeu grandes fluxos migratórios vindos de 

áreas rurais, “expulsos” pela modernização do campo, através do êxodo rural.   

Ao analisar a tabela 1, observamos que o Sudeste foi a região que apresenta as maiores taxas 

de população urbana dos últimos 70 anos. A partir de 1960, com 57%, foi a primeira região a registrar 

uma superioridade de habitantes vivendo na área urbana em relação à população rural. Já na região 

Centro-Oeste, o processo de urbanização teve como principal fator determinante à sua expansão, a 

construção de Brasília, em 1960, que atraiu milhares de trabalhadores, a maior parte deles vindos das 

regiões Norte e Nordeste além da modernização do campo.  

Até a década de 1960 a Região Norte era a segunda mais urbanizada do país, porém a 

concentração da economia do país no Sudeste e o fluxo de migrantes dessa para outras regiões, fez 

com que o crescimento relativo da população urbana diminuísse. Na região nordeste a fraca 

urbanização está apoiada no fato dos fluxos migratórios para o restante do país. Além disso, o frágil 
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desenvolvimento econômico das cidades nordestinas não era capaz de atrair a sua própria população 

rural.  

Os dados expostos na tabela 1 confirmam o avanço do processo de urbanização nestas 

regiões, sendo motivado, principalmente, pela intensificação da divisão regional do trabalho que 

passou a atuar de modo mais incisivo nestes espaços. Conforme Santos (1996): 

A partir do momento em que o território brasileiro se torna efetivamente integrado e se 
constitui como mercado único, o que à primeira vista aparece como evolução divergente é, 
na verdade, um movimento convergente. Há uma lógica comum aos diversos subespaços do 
país. Essa lógica é dada pela divisão territorial do trabalho em escala, que privilegia todas as 
esferas regionais do território brasileiro. O centro-oeste (e mesmo a Amazônia) apresenta-se 
desde a década de sessenta como extremamente receptivos aos novos fenômenos da 
urbanização, já que eram praticamente virgens, não possuindo infraestrutura de monta, nem 
outros investimentos fixos vindos do passado. (SANTOS, 1996, p. 61). 

A atual fase de organização do território brasileiro tem sido marcada pela consolidação do 

fenômeno urbano em suas distintas regiões. No entanto, este processo tem se edificado de modo 

distinto, sendo explicado em face das distintas formas de organização e atuação da divisão territorial 

do trabalho.  

A diferença entre as taxas de urbanização das várias regiões brasileiras está intimamente 

ligada à forma como, nelas, a divisão do trabalho sucessivamente se deu, ou em outras palavras, pela 

maneira diferente como cada momento histórico, foram afetadas pela divisão inter-regional do trabalho. 

(SANTOS, 1996).  Ao considerarmos estas diferenciações e as particularidades do fenômeno urbano 

nas distintas regiões do país é que buscamos situar a realidade da urbanização em que a cidades de 

Imperatriz encontra- se inserida: a realidade amazônica, conforme indica o mapa 1 abaixo.  

Mapa 1: Localização geográfica da Amazônia Legal 
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Fonte: 
SOUSA, 

2015. 
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4.2 Urbanização Amazônica: Caracterização E Significados 

A Amazônia brasileira passou a despertar, desde a segunda metade do século XX  a atenção e 

os interesses do capital e do Estado que prontamente planejaram ações pautadas na modernização 

desta região. Bertha Becker (1982) nessa direção afirma: 

Modifica-se a percepção da Amazônia, que assume posição-chave frente às prioridades 
políticas de ordem interna e externa. A Amazônia passa a ser percebida como região de 
imensas possibilidades, verdadeira fronteira de recursos. Por seu valor estratégico e pelo 
alto valor dos recursos naturais, a região é capaz de atrair inovações e efeitos difusores do 
desenvolvimento, tais como: capitais, tecnologia, população, tanto de centros nacionais 
como de centros mundiais, tornando-se verdadeiro campo de atração de forças externas. 
(BECKER, 1982, p. 65). 

Desde a década de 1950, a Amazônia brasileira vem sofrendo grandes mudanças em seu 

cenário socioespacial. Tratam-se de transformações de natureza demográfica, econômica, política e 

culturais. Estas mudanças foram acarretadas em razão da adoção de várias ações socioeconômicas, 

que até então era considerada como um “espaço vazio”.  

Nesse sentido, era necessário a inserção dessa macro-região no processo de ocupação do 

território, visto que o Brasil passava por um estreito vínculo com o sistema capitalista global, permitindo 

a sua incorporação aos sistemas produtivos nacional e internacional. Esta interação com o mundo 

capitalista permitiu que o território brasileiro vivenciasse grandes mudanças, incorporando inovações. 

Outro fator determinante para a intensificação da ocupação da Amazônia brasileira é o fato de 

ser considerada uma região com grande valor econômico, o que facilitaria a reprodução ampliada do 

capital. Sobre estes aspectos, Becker (1982) comenta 

As fronteiras de recursos são definidas como zonas de povoamento novo, em que o território 
virgem é ocupado e tornado produtivo. [...] em virtude do alto valor de seus recursos naturais 
e do seu despovoamento, esta região é capaz de absorver inovações e atrair efeitos de 
difusão do crescimento. Constitui-se, assim, como uma fronteira de recursos, ou seja, uma 
região de novas oportunidades. (BECKER, 1982, p. 650).  

A ocupação da Amazônia passou a ser uma prioridade durante o governo militar, que tinha 

como objetivo a implantação redes de integração espacial, que visavam a modernização do país e a 

conexão do território amazônico não somente com os espaços produtivos do Brasil, mas também o 

mundo. No conjunto dessas redes teve destaque: as rodoviárias, de comunicações e as redes de 

cidades, ou seja, as redes urbanas. A respeito dos fatos assinalados antes, Becker (1991) enfatiza: 

A ocupação da Amazônia se torna prioridade máxima após o golpe de 1964, quando, 
fundamentado na doutrina de segurança nacional, o objetivo básico do governo militar torna-
se a implantação de um projeto de modernização nacional, acelerando uma radical 
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reestruturação do país, incluindo a redistribuição territorial de investimento de mão-de-obra, 
sob forte controle social. (BECKER, 1991, p. 12). 

A urbanização amazônica se intensificou em razão de um processo ambicioso de integração 

desta região ao território nacional. Nesse cenário, tanto o Estado, quanto o capital enxergavam esta 

região como um espaço gerador de novas realidades. Antes disso, as cidades eram, em sua maioria, 

pequenas e tinham sua produção de subsistência. Os excedentes eram comercializados pelas famílias. 

Desde então, passaram a ser entendidas como lócus permitiriam o dinamismo econômico da região. 

O processo de urbanização difundido na Amazônia brasileira se intensificou a partir de 1950, 

provocando intensas mudanças nesta região. Tais mudanças ocorreram graças às ações realizadas 

pelos governos militares que realizaram vários investimentos, através de projetos e programas 

econômicos que vislumbraram o desenvolvimento regional, conforme indica o quadro abaixo. 

Quadro 1: Estratégias recentes de ocupação e povoamento da Amazônia (1953-1988) 

ANO PROGRAMAS/PROJETOS OBJETIVOS 

1953 
Criação da SPVEA – Superintendência do Plano de 
Valorização Econômica da Amazônia 

Elaborar planejamento regional visando a valorização 
econômica do espaço regional. 

1958 Construção da Rodovia Belém-Brasília (BR-010) 
Implantar um eixo pioneiro para articular a Amazônia 
oriental ao resto do país. 

1960 
Construção da Rodovia Cuiabá-Porto Velho (BR-
364) 

Implantar um eixo pioneiro para articular a Amazônia 
oriental ao resto do país. 

1966 
Implantação da SUDAM – Superintendência de 
Desenvolvimento da Amazônia 

Coordenar e supervisionar planos e programas visando 
o desenvolvimento regional da Amazônia.

1967 
Criação da SUFRAMA – Superintendência da Zona 
Franca de Manaus 

Integrar a Amazônia ocidental mediante a criação de 
um centro industrial com a isenção de impostos. 

1968 
Criação do comitê de estudos energéticos da região 
amazônica 

Supervisionar os estudos relacionados ao aprovei- 
tamento energético da região amazônica. 

1970 
Instauração do PIN – Programa de Integração 
Nacional 

Expandir a rede rodoviária e implantar projetos de 
colonização em á4reas da SUDAM/SUDENE. 

1970 
Criação do INCRA – Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária 

Executar estratégias de distribuição controlada de terras 
no país. 

1974 
Criação do POLAMAZÔNIA - Programa de Pólos 
agropecuários/agrominerais da Amazônia 

Concentrar recursos visando o estímulo de fluxos 
migratórios em áreas selecionadas da Amazônia. 

1980 Implantação do PGC – Programa Grande Carajás 
Explorar de forma integrada e em grande escala, 
recursos minerais e agroflorestais na Amazônia. 

1985 Implantação do PCN – Projeto Calha Norte 
Assegurar soberania nacional através da fiscalização da 
circulação de pessoas, mercadorias e serviços em 
áreas de fronteira e assistir os índios. 

1987 
Projeto 2010 – Potencialização da atividade 
energética 

Implantar redes hidrelétricas para incentivar o 
desenvolvimento industrial da região amazônica. 

1988 Implantação do Programa Nossa Natureza 
Rever a legislação ambiental da região e estabelecer o 
zoneamento ecológico-econômico. 

Fonte: BECKER, 1991.  Organização: SOUSA, 2011. 

A urbanização amazônica deste período não foi decorrente da expansão da fronteira agrícola, 

como ocorreu no início do século no centro-sul, mas decorrente das ações do Estado para incorporar 

esta macro-região o país ao capitalismo moderno. A partir da implantação desses projetos e programas 

econômicos, o êxodo rural passou a vigorar nessa área, pois um grande número de camponeses que 
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se deparavam sem trabalho, passaram a buscar as cidades para residirem e assim, desenvolverem 

alguma atividade econômica, sobretudo, em localidades onde as frentes de trabalhos estavam 

presentes. 

O processo de urbanização presente na região da Amazônia legal, sobretudo, na Amazônia 

oriental, se deu após a adoção de uma série de medidas que objetivaram as ligações dessa região com 

o restante do país. No período da borracha, o governo nacional viu a importância da Amazônia e

quanto a Amazônia poderia significar em termos de recursos naturais, no sentido econômico (valor). 

O Estado brasileiro criou em 1953, a SPVEA com uma política nacionalista, com a intenção 

de integrar a Amazônia economicamente às demais regiões produtivas do país, mais, sobretudo com 

aquela preocupação que se tinha de incorporar e valorizar os novos sentidos econômicos. A década de 

1960 confirma um dinamismo crescente à região amazônica, marcada desde então, por uma 

intensificação do processo de urbanização regional. Alguns instrumentos foram essenciais para este 

dinamismo, como por exemplo, a construção da rodovia Belém-Brasília e a política territorial do Estado.  

A partir de 1960, intensificou-se este processo de urbanização regional. A política de 

desenvolvimento da região expressa pelos projetos de colonização regional e investimentos em 

infraestrutura desencadeou um processo intenso de ocupação com a chegada de imigrantes do 

nordeste e sul do Brasil. Segundo Becker (2005): 

[...] É a partir de 1960 que se inicia o processo de urbanização regional, a princípio com a 
construção da rodovia Belém-Brasília e, a seguir com a política territorial do Estado, a 
“política de integração nacional”, que intensificou os fluxos de mercadorias (bens e serviços), 
energia (trabalho, imigração, dinheiro) e informação (inovações e comunicações e envolveu 
uma política urbana e migratória [...] (BECKER, 2005, p. 405) 

A implantação da rodovia Belém-Brasília foi um marco não só para a integração da Amazônia 

com o Centro-Sul do Brasil, como também dinamizou o desenvolvimento urbano da região 

Sulmaranhense. No entanto, como pudemos observar no quadro 1 antes exposto, uma gama de 

projetos e programas foram implantados nesta macro-região, objetivando o seu dinamismo e, 

sobretudo, as suas articulações com as demais áreas produtivas do país e do mundo. Os reflexos 

dessas mudanças puderam ser notados nos diferentes sub-espaços da região amazônica. O principal 

palco do acontecer dessas mudanças é sem dúvidas a cidade, ou sejas, as cidades. Nesse sentido, 

destacamos os reflexos desse processo de reestruturação regional, considerando o dinamismo peculiar 

à cidade de Imperatriz. 

5. TERCEIRIZAÇÃO DA ECONOMIA E SEUS REFLEXOS NA PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO

DE IMPERATRIZ-MA: UMA ABORDAGEM A PARTIR DA INSTALAÇÃO E DINAMISMO DOS 

SHOPPING CENTERS 
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Com vistas de apreender elementos significativos deste dinamismo que tem mobilizado o 

processo de urbanização regional amazônico é que situamos alguns dos reflexos destas mudanças de 

ordem socioeconômica materializadas no município de Imperatriz que se beneficiou diretamente em 

razão das intervenções guiadas pelo Estado e pelo capital que foram difundidas na Amazônia 

brasileira.  

Conforme Sousa (2015) 

O município de Imperatriz encontra-se localizado1 no sudoeste do estado do Maranhão e na 
região também denominada de Sulmaranhense. Imperatriz teve a sua instalação no final do 
século XIX, ou seja, no ano de 1856 e apresenta conforme os dados obtidos por meio do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE (2013) área territorial equivalendo a 
1.367,9 km². Sua taxa de densidade demográfica correspondeu a 180,82 hab/km2, dispondo 
de um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM considerado alto, equivalendo 
a 0,731. (SOUSA, 2015, p. 307). 

O processo de urbanização materializado na cidade de Imperatriz ganhou impulso, a partir da 

década de 1950, conforme assinalado antes. Entre os fatores que determinaram este dinamismo 

destacamos: a construção da rodovia Belém-Brasília, o desenvolvimento da economia ciclotímica e sua 

consequente transferência para o setor terciário que se consolidou a partir dos anos 1980. 

A partir da década de 1980 as atividades terciárias presentes na cidade de Imperatriz 

passaram a exercer forte centralidade, tanto no cenário interno desta cidade, como também se 

projetando e irradiando as suas influências para o contexto regional, sobretudo, no âmbito regional 

Sulmaranhense. A este respeito são úteis as informações dispostas nos estudos realizados por Sousa 

(2015) 

As atividades terciárias (comércio e serviços) passaram desde a década de 1980, a exercer 
papéis primordiais no interior da economia urbana de Imperatriz. Os segmentos vinculados 
ao comércio atacadista e varejista se impuseram com intensa vitalidade, denotando 
importante participação no cenário regional. Esta influência emanada a partir do comércio 
atacadista e varejista tem se irradiado para além dos limites internos do município de 
Imperatriz, tendo se projetado também, para as regiões: central, sudoeste e sul do estado do 
Maranhão e para o extremo norte do Tocantins e para as regiões sudeste e sul do Pará. 
(SOUSA, 2015, p. 318). 

Esta forte participação das atividades terciárias na cidade de Imperatriz é confirmada em face 

da composição do seu produto interno bruto que sinalizou no ano de 2013 para uma participação de 

78,77% no conjunto da produção econômica deste município (IMESC, 2014). Este fato confirma a 

relevância deste segmento para economia de Imperatriz, sendo refletida, inclusive para a região 

Sulmaranhense2.  

1 Verificar Mapa 2, Mapa de localização geográfica do município de Imperatriz. 
2 Para melhor compreensão desta regionalização são sugeridas as contribuições fornecidas por Sousa (2013). 
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Sabe-se que as plataformas modernas de comércio e serviços constituem em uma realidade 

concreta que se faz presente no Brasil. Desde a década de 1980 têm sido crescente a participação 

destas atividades, sobretudo, nas metrópoles e em cidade médias do Brasil. Conforme Sposito et al 

(2007) 

A concentração econômica no terciário, observada em alguns ramos do setor, desde a 
década de 1980, promoveu a expansão territorial e a multiplicação das redes de 
estabelecimentos comerciais e de serviços, gerando, nesse caso, descentralização espacial 
dos capitais comerciais e de serviços de grande porte, que passaram a abranger a maior 
parte do território brasileiro. (SPOSITO, et. al 2007, p. 55-56). 

5.1 A dinâmica das plataformas modernas de comércio na cidade de Imperatriz: uma abordagem 

a partir do Imperial Shopping  

Os shoppings centers surgiram nos Estados Unidos após a segunda guerra mundial e estão 

relacionados com o processo de expansão dos subúrbios e com o advento do automóvel. Estudos 

indicam que o primeiro shopping center foi o Northgate, inaugurado em 1° de maio de 1950, nos 

arredores da cidade de Seatle. Este empreendimento foi projetado pelo o arquiteto John Graham Jr. Já 

no Brasil, a inauguração do primeiro shopping no país deu-se em 27 de novembro de 1966, o shopping 

center Iguatemi, marcou deste modo, uma nova forma de organização comercial. (RYBCZYNSKI, 

1996). 

Com relação ao processo de formação desses equipamentos modernos, temos diferenças na 

escala espaço temporal dos shoppings estadunidenses em relação àqueles implantados no território 

brasileiro. Ao analisar esse surgimento, sua evolução e dinamismo, Pintaudi (1992) pondera 

Shopping Center significa um empreendimento imobiliário de iniciativa privada que reúne, em 
um ou mais edifícios contíguos, lojas alugadas para comércio varejista ou serviços. 
Distinguem-se umas das outras não somente pelo tipo de mercadoria que vendem (o tenant 
mix planejado pela empresa que prevê a presença de várias lojas do mesmo ramo para 
permitir a compra por comparação), como também por sua natureza distinta (lojas-âncora e 
lojas de comércio especializado e serviços - que pode ou não pertencer a redes). A estrutura 
e funcionamento do empreendimento são controlados por um setor administrativo, 
necessário para o funcionamento eficaz dos shopping centers, o que significa dizer que é o 
setor cuja responsabilidade é zelar pela reprodução do capital da empresa. Além disso, está 
a presença de um parque de estacionamento, cujo tamanho depende do porte do 
empreendimento e da sua localização. Historicamente, esse é um fenômeno característico  
das sociedades capitalistas monopolistas contemporâneas (PINTAUDI, 1992, p. 16).   

Os shoppings centers passaram a fazer parte da nova realidade econômica das cidades 

médias brasileiras desde a década de 1980, resultando assim, dos processos de descentralização em 

muitos casos das atividades comerciais e de serviços para atender públicos determinados com mais 

conforto e comodidade. A instalação de shoppings centers na cidade de Imperatriz está associada à 
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esta ideia de comodidade e descentralização das atividades econômicas. Este é caso do Imperial 

Shopping. 

Localizada na mesorregião do Oeste Maranhense, a economia imperatrizense é 

movimentada, principalmente, pelo setor terciário, conforme mencionado antes, uma vez que 

predomina na estrutura urbana desta cidade a forte e intensa participação do comércio de mercadorias 

(tanto no varejo, quanto no atacado) e também prestação de serviços, inclusive no campo da saúde e 

da educação.  

Desde o ano 2000 têm ocorrido mudanças significativas em relação às formas de 

organização do comércio de Imperatriz. Ainda em meados da década de 1990, ou seja, no ano de 

1996, ocorreu a instalação da primeira plataforma de comércio moderna. Localizado na área central, o 

Timbira shopping foi inaugurado no mês de outubro de 1996. Apresenta uma área total de 6.400m2, 

com a capacidade de abrigar 80 lojas, sendo que dispõe de uma sala de cinema e uma praça de 

alimentação. (SOUSA, 2015). 

Conforme Sousa (2015) 

O Imperial shopping é outro empreendimento desta natureza. Situado no bairro Jardim São 
Luís às margens da rodovia Belém-Brasília, este shopping teve a sua instalação no ano de 
2012. Conta com uma área construída de 74.000m2 e dispõe da capacidade de abrigar 180 
lojas satélites e 8 lojas âncoras. Apresenta uma área bruta locável – ABL de 26.000m2, 
dispondo de uma praça de alimentação de 1000 lugares e cinco salas de cinemas. Trata-se 
do maior e mais diversificado equipamento comercial dedicado ao setor varejista de 
Imperatriz. (SOUSA, 2015, p. 415). 

Neste estudo, optamos por realizar o levantamento de dados referentes ao dinamismo 

comercial e as expressões de centralidades exercidas através desta plataforma moderna de comércio, 

representada neste caso, pelo Imperial Shopping. 

Foto 1: Imperatriz- MA. Vista parcial do Tocantins 
shopping center.  
Fonte: Silva, 2016. 

Foto 2: Imperatriz- MA. Vista parcial do Imperial 
Shopping.  
Fonte: Josué Moura, 2014. 
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Os dados apresentados no quadro abaixo enfatizam alguns aspectos da estrutura dos 

shopping centers encontrados na cidade de Imperatriz. Nesse sentido, são enfatizados a quantidade de 

lojas e o número de empregos gerados por este empreendimento. 

Quadro 2: Imperial Shopping - Estabelecimentos comerciais e de serviços, 2014 

Nº de 
Ordem 

Denominação/Segmento de Lojas Quantidade 
de Lojas 

Nº de 
funcionários 

01 Academias e Fitness 01 18 

02 Agências de Câmbio 01 04 

03 Agência de Trânsito 01 04 

04 Agências de Viagens 02 07 

05 Artigos Esportivos 02 60 

06 Artigos de Viagens 02 11 

07 Artigos infantis, brinquedos e festas 11 72 

08 Bancos 01 10 

09 Bijouterias, joias e acessórios em geral 08 38 

10 Calçados em Geral 16 48 

11 Confecções em Geral 22 322 

12 Camas/Mesa e Banho 08 60 

13 CDS/DVDs 02 07 

14 Chocolates 02 08 

15 Colchões e Derivados 02 09 

16 Cinemas e entretenimento 01 20 

17 Cosméticos, perfumaria e produtos de beleza 05 28 

18 Farmácias e Drogarias 02 08 

19 Fotografias 01 03 

20 Games e Eletrônicos 04 24 

21 Hipermercados 01 330 

22 Lavanderia 01 08 

23 Livraria 02 07 

24 Móveis e Eletrodomésticos 09 64 

25 Pet Shop 02 07 

26 Recreação Infantil 02 15 

27 Telefonia Celular 05 32 

28 Outros 18 94 

TOTAL 134 1318 

Fonte: Imperial Shopping – Pesquisa Direta, 2014. 
Organização: Jailson de Macedo Sousa, 2014. 

As informações expostas no quadro anterior atestam que é expressivo o número de lojas e 

também o número de empregos gerados no Imperial shopping. No ano de 2014 foi possível registrar a 

geração de 1318 empregos neste empreendimento. Também é bastante expressiva a quantidade de 

estabelecimentos comerciais do Imperial shopping. De um total de 180 lojas satélites aptas a locação, 

verificou-se que há pelo menos 134 estabelecimentos em pleno funcionamento. Com uma capacidade 

claramente maior que o maior centro de comércio tradicional da cidade, o Calçadão, que apresenta 

pouco mais de 50 lojas. Estes dados confirmam a importância desta plataforma comercial que atende 

as demandas de consumo da população de Imperatriz e dos municípios da região Sulmaranhense. 

Ao levar em conta o dinamismo econômico promovido pelos shopping centers em 

Imperatriz/MA é perceptível a importância econômica destes estabelecimentos comerciais, tanto em 
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função da quantidade de estabelecimentos quanto de empregos gerados. No que diz respeito às 

modalidades, ou seja, os segmento comerciais que apresentam maior destaque no conjunto dos 

estabe-lecimentos comerciais presentes no Imperial Shopping teve destaque para os setores de: 

confecções, calçados e móveis e eletrodomésticos. Estes segmentos responderam 47 

estabelecimentos em um conjunto total de 134 estabelecimentos comerciais do referido shopping. 

Outro dado importante que merece destaque nesta análise acerca dos conteúdos e signifi-

cados das atividades de comércio modernas representadas pelo Imperial Shopping, diz respeito à 

empregabilidade que este empreendimento exercem. Os segmentos que apresentaram maior 

empregabilidade formal, ou seja, de pessoal empregado formalmente diz respeito ao hipermercado 

Mateus que contou no referido período com 330 colaboradores (empregados) neste segmento, bem 

como os empregos formais gerados em lojas de artigos infantis que contaram com uma participação de 

72 pessoas empregadas formalmente e ainda, o segmento de artigos esportivos que contabilizou uma 

participação de 60 empregos formais gerados. 

Outro fator analisado na presente pesquisa diz respeito à natureza dos fluxos econômicos 

que acabam buscando com frequência as mercadorias, produtos e serviços ofertados neste 

empreendimento comercial, ou seja, no Imperial Shopping. Buscamos conhecer também a origem dos 

produtos comercializados nesta plataforma de comércio moderno. Os dados apresentados no gráfico 1, 

expõem os resultados obtidos através de pesquisa direta com comerciantes e clientes. 

Gráfico 1: Imperatriz/MA - Fluxos do comércio varejista moderno, 2014 

  Fonte: Pesquisa Direta – Setor varejista – Shopping centers de Imperatriz      
  Organização: Jailson de Macedo Sousa, 2014. 
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As finalidades expostas nesta fase da pesquisa se voltaram à necessidade de compreender a 

natureza e os significados dos fluxos econômicos que com frequência buscam os produtos que são 

comercializados nos shopping centers de Imperatriz, em particular, no Imperial Shopping. 

De acordo com os dados expostos no gráfico 1, observou-se que dos 30 comerciantes 

entrevistados nos shopping de Imperatriz, (24) vinte e quatro afirmaram que os produtos que 

comercializam são oriundos de outros estados do país, principalmente, de estados das regiões: 

sudeste e sul (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais). Este fato nos leva a deduzir que 80% dos 

produtos comercializados nestes estabelecimentos têm a sua origem vinculada aos estados da região 

sudeste. Observou-se ainda que dos 30 comerciantes inquiridos, apenas (04) afirmaram que os 

produtos que comercializam são procedentes de outras áreas do estado do Maranhão, em particular, 

da capital São Luís, o que representa 13,35% dos produtos comercializados nestes estabelecimentos 

pesquisados. 

Além de procurar entender a origem dos produtos comercializados neste shopping center, 

também manifestamos a inquietação de entender a origem dos clientes que buscam com frequência os 

produtos que são comercializados nestes estabelecimentos. Dos 30 (trinta) clientes entrevistados, 

observou-se que (21) vinte e um são oriundos da própria cidade.  

Desta amostra pesquisada, (05) cinco responderam ser procedentes de outros municípios da 

região Sulmaranhense e (04) quatro afirmaram ser oriundos de outros estados, ou seja, da região do 

Bico do Papagaio, situada no estado vizinho do Tocantins. 

Estes dados expostos permitem inferir que 80% dos clientes que realizam compras nos 

shoppings de Imperatriz são oriundos da própria cidade. Deste universo pesquisado, notou-se ainda 

que 17% dos clientes dos shopping centers de Imperatriz são oriundos de municípios da região e 13% 

são oriundos de outros estados, em particular, do estado do Tocantins. Diante dos resultados 

apresentados é possível levantarmos as seguintes considerações: 

 As novas plataformas comerciais representadas pelos shopping centers (Imperial

Shopping e demais Shoppings presentes na cidade de Imperatriz) modificaram,

sobremaneira, a dinâmica do comércio varejista de Imperatriz;

 Estas mudanças estão associadas a novos padrões de consumo e ao desprestígio de

áreas tradicionais. Este é o caso do calçadão de Imperatriz, uma área tradicional do

comércio varejista desta cidade que exerceu até o ano 2000 o papel de domínio deste

segmento nesta cidade;
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 A centralidade do segmento varejista moderno se reflete através dos fluxos

econômicos que tem sido gerado por este setor, sendo que estes fluxos são oriundos,

principalmente, das regiões: sudoeste/sul do Maranhão e ainda do sul/sudeste do

Pará e da região do Bico do Papagaio no norte do Tocantins;

 A cerca dos fluxos econômicos gerados pelo segmento varejista moderno é

reconhecido que a influência deste setor é mais reduzida quando comparada à

influência exercida pelo segmento atacadista de Imperatriz;

 No entanto, admite-se que o setor do comércio varejista moderno representado pelos

shopping centers tem apresentado relevantes papéis na dinamização da atividade

comercial de Imperatriz, uma vez que em nenhuma outra cidade da região

Sulmaranhense é possível encontrar estas plataformas comerciais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista a necessidade de refletir e discutir as novas formas comerciais e as 

expressões da centralidade urbana de Imperatriz, procuramos compreender os papeis desempenhados 

pelos a partir da instalação dos shoppings centers e o dinamismo que este trouxe para a economia de 

Imperatriz. Para isso, buscamos entender a importância empreendida pelas novas plataformas 

comercias, isto é, os shoppings centers. Optamos inicialmente por abordar um pouco sobre o processo 

de urbanização do Brasil e o seu caráter complexo e diversificado na região amazônica, bem como, na 

cidade de Imperatriz que se encontra localizada na porção oriental desta região.  

Constatamos assim, que o comércio varejista, representado neste estudo pelas novas 

plataformas comerciais, isto é, os shoppings centers tem papel de destaque no contexto urbano e 

econômico desta cidade, ao passo que atende pessoas do centro-sul do Maranhão, do extremo norte 

do Estado do Tocantins e do Sul e Sudeste do Pará e tem uma representação significativa no que diz 

respeito a geração de empregos e prestação de serviços.  

Este fato pode de certa forma ser explicado através das políticas regionais que se centralizam 

em Imperatriz e também da força econômica que a cidade exerce através da atividade comercial. A 

interpretação que buscamos fazer acerca desta centralidade comandada pela cidade de Imperatriz só 

adquire explicações contundentes se associarmos ao mesmo tempo a dimensão política às dimensões 

econômica e social. A centralidade nesse sentido não é apenas econômica.  

 O que pudemos concluir no fim deste estudo, é que o destaque assumido pelos shoppings 

centers em Imperatriz se dá pela ascensão econômica de sua população, pelo ambiente proporcionado 

por estes à população, pela quantidade de serviços ofertados em um único ambiente e pela 
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flexibilização do horário de funcionamento. A partir daí fica a nossa inquietação em compartilhar por 

meio deste trabalho monográfico, o papel adquirido por este segmento comercial e o dinamismo 

econômico gerado por este na cidade de Imperatriz- MA. 
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O CIRCUITO SUPERIOR E INFERIOR DO COMÉRCIO DE FLORES EM 

FORTALEZA 

THE UPPER AND LOWER CIRCUIT OF THE FLOWER TRADE IN 

FORTALEZA 

Kassia Kiss Silva da Costa ¹ 

Camila Dutra dos Santos ² 

RESUMO 
O estado do Ceará possui cinco regiões produtoras de flores e plantas ornamentais: Cariri, Maciço de Baturité, Região 
Metropolitana, Vales do Curu e Aracatiaçu e Planalto da Ibiapaba. Sendo essa última a principal região que abastece o 
comércio de flores em Fortaleza-Ce. Analisar como se desenvolve o comércio de flores em Fortaleza,  a partir da teoria dos 
dois circuitos da economia urbana, de Santos (2008), é o objetivo principal desse trabalho. A metodologia utilizada baseou-
se, principalmente, em levantamento de material bibliográfico; organização de pesquisa documental; coleta de dados 
estatísticos; organização de hemeroteca; e realização de trabalhos de campo.

Palavras-chave: Circuito superior; Circuito Inferior; Comércio de flores; Fortaleza. 

1. INTRODUÇÃO

Esse artigo é resultado da nossa monografia intitulada "Os circuitos espaciais da produção de 

flores no Planalto da Ibiapaba - CE", defendida no curso de Geografia da Universidade Estadual do 

Ceará, em que se analisou desde o processo produtivo das flores, passando pela distribuição, 

comercialização e chegando a etapa do consumo final. Neste artigo almejamos apresentar, 

principalmente, as etapas da circulação, a comercialização e o consumo final sem, contudo, 

desvencilhá-las da produção propriamente dita. 
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O estado do Ceará possui cinco regiões produtoras de flores e plantas ornamentais: Cariri, 

Maciço de Baturité, Região Metropolitana, Vales do Curu e Aracatiaçu e Planalto da Ibiapaba. São 

essas regiões que abastecem o comércio de flores tanto em Fortaleza, capital do estado, como a sua 

região metropolitana e, até mesmo, outros estados: Recife, São Luís - MA Teresina - PI, Pará, 

Tocantins, Brasília e Holambra - SP. (COSTA, 2016). 

Na figura 01, podemos ter dimensão do alcance que esse circuito tem a nível nacional. 

Observamos que todas as empresas do Planalto da Ibiapaba distribui seus produtos para Holambra - 

SP, pois essa cidade é a que mais se destaca na produção de flores no Brasil, sendo conhecida como 

a "cidade das flores", e possui um sistema holandês de leilão, chamado Veiling na Cooperativa 

Agropecuária Holambra - CAPH, que comercializa as flores a nível nacional e internacional (AKI e 

PEROSA, 2002). 
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Figura 01 - Destino da produção das empresas de rosas no Planalto da Ibiapaba 

Fonte: Trabalho de campo, 2014. Base cartográfica: IBGE, 2010.
Organização: Kassia Costa, 2016. Projeto Cartográfico: Roberto Jarllys Reis Lima, 2016. 
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Dentre as regiões produtoras de flores e plantas ornamentais no Ceará, o Planalto da Ibiapaba, 

localizado a noroeste do estado do Ceará é a principal região, comparada com as outras regiões 

produtoras do estado, que abastece Fortaleza com os produtos florais, por possuir a maior produção e 

as principais empresas produtoras de flores, sendo estas: Grupo Reijers, Cearosa, Grupo Swart e Flora 

Fogaça1. 

Os municípios produtores de flores e plantas ornamentais no Planalto da Ibiapaba são: 

Carnaubal, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, São Benedito, Tianguá, Ubajara, e Viçosa do Ceará. As 

principais espécies produzidas são: rosas, folhagens e plantas ornamentais (AGROPOLOS, 2013). 

Analisaremos  como se desenvolve o comércio de flores em Fortaleza, a partir da teoria dos 

dois circuitos da economia urbana. Assim, discutiremos o mercado formal e informal de flores em 

Fortaleza, o que Santos (2008) denomina de "circuitos superior e inferior". Com isso, apontaremos a 

origem dos produtos florais comercializados em Fortaleza, como são distribuídos e comercializados, e 

quem consome esses produtos. Segundo Santos (2008), o circuito superior e inferior estão presentes 

em todas as etapas dos circuitos espaciais de produção: no processo produtivo, distribuição, 

comercialização e consumo. 

O circuito superior originou-se diretamente da modernização tecnológica e seus elementos 
mais representativos hoje são os monopólios e as suas relações ocorre fora da cidade e 
região que os abrigam e tem por cenário o país ou o exterior. O circuito inferior, formado de 
atividades de pequena dimensão e interessando principalmente às populações pobres, é, ao 
contrário, bem enraizado e mantém relações privilegiadas com sua região. (SANTOS, 2008, 
p. 22).

A produção de flores faz parte desses dois circuitos ao mesmo tempo. Do circuito superior, 

vinculado ao grande capital, ligado ao mercado externo, e do circuito inferior relacionado aos 

ambulantes que vendem flores em sinais de trânsito em datas comemorativas.  

Para dar conta dos objetivos lançamos mão dos seguintes procedimentos metodológicos: a) 

levantamento e leitura de material bibliográfico, baseada na reunião de diversos trabalhos (artigos, 

monografias, dissertações, teses, jornais, anuários, relatórios e livros), com temas direta ou 

indiretamente relacionados à pesquisa; b) levantamento e organização de pesquisa documental, com 

foco no levantamento de materiais que fossem interessantes para a pesquisa em órgãos públicos; c) 

levantamento e organização de séries estatísticas de variáveis e indicadores de interesse para a 

pesquisa; d) formação de uma hemeroteca, com notícias obtidas em sites dos principais jornais do 

estado do Ceará: Diário do Nordeste, O Povo, O Estado e Tribuna do Ceará. Também buscamos 

1 Para aprofundar sobre a produção de flores no Ceará consultar: (ROCHA, 2006); (AGROPOLOS, 2014) e 
(COSTA, 2003). 
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notícias em revistas, blogs, portais de notícias, órgãos públicos etc.; e e) realização de trabalhos de 

campo no Planalto da Ibiapaba - CE, Maciço de Baturité - CE e Fortaleza - CE. 

Esse artigo está dividido em quatro tópicos. O primeiro, é a introdução desse trabalho, 

apresentado os objetivos e a metodologia usada. O segundo, ressalta a distribuição das flores em 

Fortaleza, como esses produtos são transportados e para aonde são distribuídos. O terceiro, discute o 

circuito superior da economia urbana de flores em Fortaleza, como esses produtos florais são 

comercializados nesse circuito e quem os consomem. O quarto, discute o circuito inferior da economia 

urbana do comércio de flores em Fortaleza, quem e aonde são comercializados as flores.  

2. DISTRIBUIÇÃO DAS FLORES EM FORTALEZA

As flores que abastecem Fortaleza são de origem, principalmente, do Planalto da Ibiapaba. Na 

produção de flores no Ceará, mas sobretudo na região citada, as empresas produtoras controlam toda 

a  produção e são as responsáveis de comercializar seus próprios produtos (Costa, 2016). 

As empresas instaladas no Planalto da Ibiapaba: Grupo Reijers, Cearosa e Flora Fogaça, 

possuem distribuidoras em Fortaleza, apenas o Grupo Swart não possui. São para essas distribuidoras 

que os produtos são encaminhados. 

A empresa Reijers, possui um centro de distribuição em Fortaleza e São Paulo. A produção é 

transportada em caminhões terceirizados, por uma empresa paulista, que trás outros produtos para o 

Nordeste, como iogurte, e volta carregado com flores. 

A empresa Cearosa, também possui uma distribuidora em Fortaleza, a Cearosa Comercial, 

localizada na Praia de Iracema. Três vezes por semana, as rosas são transportadas da fazenda em 

São Benedito até essa distribuidora, o transporte para outros estados é realizado por caminhões 

refrigerados de uma empresa terceirizada chamada Transflores cujo dono é um ex - funcionário da 

Cearosa. Para entregas em Fortaleza, e na região, os produtos são transportados por caminhões 

menores da própria empresa. 

A empresa Flora Fogaça, possui uma central distribuidora também em Fortaleza, localizada no 

bairro José Bonifácio e pontos de distribuição em outros estados: São Luís - MA, Teresina - PI e 

Parnaíba - PI. 

As empresas produtoras de flores no Planalto da Ibipaba, fazem uso do serviço de transportes 

terceirizados para entrega de seus produtos. Em entrevistas aplicadas em trabalhos de campo, os 

entrevistados relatam a facilidade e os benefícios de comprarem o serviço de frete, pois as empresas 

não querem se preocupar com caminhões quebrados, já que as condições das rodovias são precárias, 
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e os custos com a manutenção dos caminhões e combustível são fatores que fazem com que as 

empresas prefiram terceirizar o transporte de seus produtos. 

Os produtos florais são transportados por caminhões refrigerados, pois requerem uma 

temperatura adequada, para que não danifiquem, já que esses produtos florais devem chegar com boa 

qualidade em Fortaleza, para que possam ser vendidos. 

 Quando os produtos chegam na distribuidora, os funcionários contatam os clientes via email 

ou telefone, e os mesmos são entregues nos estabelecimentos ou o cliente vai buscar na própria 

distribuidora. Em Fortaleza esses produtos são comercializados para os dois circuitos da economia 

urbana, para decoradores, floriculturas, funerárias, supermercados e ambulantes, que vendem as flores 

em sinais de trânsito, principalmente, em datas comemorativas, como dia das mães e dia dos 

namorados. Assim, tem-se a presença do circuito superior e inferior de flores em Fortaleza. 

. 

3. CIRCUITO SUPERIOR DA ECONOMIA URBANA DO COMÉRCIO DE FLORES

  Para Santos (2008, p. 40), "o circuito superior é constituído pelos bancos, comércio e 

indústria de exportação, indústria urbana moderna, serviços modernos, atacadistas e transportadores." 

No caso do comércio de flores em Fortaleza, o circuito superior será constituído pelas floriculturas, 

supermercados, funerárias, decoradores e paisagistas. 

Segundo o Jornal Diário do Nordeste, (20142), o Ceará possuía em 2013, 696 pontos de 

vendas de flores, e a maior parte encontrava-se em Fortaleza. Em Fortaleza, a produção abastece as 

floriculturas da cidade, que além de venderem tanto flores de corte, como em vaso, também oferecem 

serviços de entrega, montagem de cestas de café da manhã, de chocolates e outros.  

De acordo com Neves e Alves Pinto, (2015, p. 48): 

Nos dias atuais, vender somente flores ou plantas se mostra insuficiente, pois os 
consumidores passaram a exigir no processo de decisão de compra de itens até então 
ignorados, como vasos decorados, buques, arranjos florais entre outros acessórios. Dessa 
forma, tornou-se comum entre as floriculturas adicionarem serviços e produtos específicos 
para dadas comemorativas, incorporando produtos gerados por outras cadeias produtivas, 
como ursos de pelúcias, chocolates e panetones, por exemplo. 

De acordo com Santos (2008, p.43), "a diferença fundamental entre as atividades do circuito 

inferior e as do circuito superior está baseada nas diferenças de tecnologia e de organização." Uma 

das inovações das floriculturas foi a venda pela internet, através dos websites das floriculturas, aonde 

2 Disponível em: <http://www.verdinha.com.br/noticias/7200/ceara-das-flores-apesar-da-seca-producao-de-
flores-e-plantas-ornamentais-continua-rentavel-para-o-estado-2/>. Acesso em: 28 de maio de 2016.  
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os clientes podem ter acesso aos produtos e arranjos de flores ofertados, facilitando assim o acesso à 

esses produtos. 

Um fato que pode ser observado é a compra de flores pela população em geral. Antes só 

adquiria flores e frequentava as floriculturas, quem possuía um maior poder aquisitivo, flor era artigo de 

"luxo". Mas isso mudou, com o passar do tempo, a população passou a ter acesso a esses produtos, e 

as flores passaram a serem vendidas em supermercados, uma vez que os preços são mais baixos. 

A venda de flores em supermercados é considerada recente, e é de grande importância para 

o setor, pois o produto tornou-se mais acessível ao consumidor, podendo ser encontrada nas principais

redes de supermercados, e com preços mais baixos. As flores produzidas no Planalto da Ibiapaba 

abastecem os supermercados de Fortaleza, hoje é fácil ter acesso a esses produtos nos principais 

supermercados da capital, como: Grupo Pão de Açúcar, Supermercado Extra, Hiper Bompreço, São 

Luís e Center Box. 

Geralmente esses produtos florais estão localizados na entrada dos supermercados, para 

chamar a atenção dos consumidores logo no começo de suas compras. Além das flores, tanto de corte, 

quanto em vaso, também há venda de artigos florais, como vasos, adubos e ferramentas de 

jardinagem. 

Neves e Alves Pinto (2015, p. 48) ressaltam que: 

Nesse novo contexto, as flores também ganharam espaço nas gôndolas, 
principalmente as flores de vasos e jardinagens, se tornando uma relação de dupla troca, 
pois além de ser um novo produto no sortimento dos supermercados, o que traz uma nova 
fonte de renda ao canal, igualmente estimula o consumo da cadeia produtiva via 
conveniência e praticidade. 
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Figura 02 - Venda de flores em supermercados de Fortaleza - CE 
Fonte: Kassia Costa, junho 2016. 

 Figura 03 - Venda de flores na entrada de supermercados em Fortaleza - CE 
Fonte: Kassia Costa, junho 2016. 

Em datas comemorativas, como dia das mães, dia dos namorados e finados, a procura por 

flores aumenta, alguns supermercados chegam a dobrar a quantidade do estoque, segundo o Jornal 

Diário do Nordeste, 20143, pois esses estabelecimentos de venda de flores, tornaram-se uma 

alternativa na compra desses produtos, principalmente para quem compra de última hora, já que as 

floriculturas começam a receber pedidos semanas antes das datas festivas.  

Apesar da venda de flores em supermercados ser considerada um sucesso, ainda tem muitas 

limitações, principalmente, no condicionamento desses produtos, pois são perecíveis e muito sensíveis. 

3 Disponível em: <http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/supermercados-vao-dobrar-
oferta-de-flores-1.1010669>. Acesso em: 29 de mai. de 2016. 
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E geralmente ficam expostas à temperatura ambiente, que não é a adequada, fazendo com que os 

produtos não estejam com a qualidade necessária ao consumidor, como as pétalas em perfeito estado, 

a cor vibrante e as flores sem aspectos de murchas. 

Outro agente consumidor de flores são as funerárias. As flores que mais são consumidas por 

esses estabelecimentos são os crisântemos e folhagens, usados, principalmente, para coroas de 

flores. As funerárias maiores terceirizam esse serviço de floriculturas. 

Os decoradores4 e paisagistas5 também são grandes consumidores de flores. No Ceará, os 

paisagistas adquirem plantas ornamentais, em vaso ou em mudas, para ornamentarem jardins de 

condomínios, shoppings, praças ou vias públicas. Já os decoradores, adquirem flores temperadas, 

principalmente, rosas, flores tropicais e folhagens, em corte ou em vaso, e até pétalas de rosas, para 

finalidade de fazer "chuva de pétalas" em casamentos, hoje tão comum.  

Os decoradores usam as flores para decorarem eventos, como casamentos, aniversários e 

outros. Esses agentes consomem bastantes flores, é grande a quantidade de eventos como 

casamentos e aniversários, que acontecem na cidade de Fortaleza toda semana, sendo sempre 

lotadas as agendas dos buffets. Resulta daqui a grande demanda por flores, por parte dos 

decoradores, muitas vezes não supridas pelos produtores. 

No circuito superior da economia urbana de flores em Fortaleza, são os que mais 

comercializam flores das empresas no Planalto da Ibiapaba, e aonde os consumidores tem acesso a 

esses produtos em qualquer época do ano, já que dos ambulantes tem-se acesso apenas em datas 

comemorativas. 

4. CIRCUITO INFERIOR DA ECONOMIA URBANA DO COMÉRCIO DE FLORES

Segundo Santos (2008, p.40), "o circuito inferior é constituído  essencialmente por formas de 

fabricação não- capital intensivo, pelos serviços não-modernos fornecidos a varejo e pelo comércio 

4 Decorador: é caracterizado pela assinatura de projetos únicos, rápidos e que não exigem à reposição constante. 

Geralmente o decorador compra uma grande quantidade de flores e plantas ornamentais, de forma que utiliza como 
principal canal de compra as centrais de comercialização e as cooperativas de comercialização sempre que estas 
encontram-se próximas. Quando distantes, o decorador compra via encomenda e o distribuidor atacadista faz a entrega. Em 
regiões mais longínquas, como no estado do Amazonas, por exemplo, as encomendas utilizam do transporte aéreo, o que 
encarece o valor do produto final (NEVES; ALVES PINTO, 2015). 

5 Paisagista: é o responsável (i) pelo desenvolvimento do projeto paisagístico, (ii) compra das flores e plantas 
ornamentais, (iii) execução e (iv) manutenção do projeto dentro de um período programado. Tem o seu serviço amplamente 
utilizado em setores comerciais e condomínios, assim como em residências e comércios. Dado o fato do projeto não ter um 
efeito diário, há uma manutenção constante das flores e plantas ornamentais, havendo reposição sempre que necessária; 
(NEVES; ALVES PINTO, 2015). 
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não-moderno e de pequena dimensão". No comércio de flores em Fortaleza, o circuito inferior é 

constituído pelos ambulantes em sinais de trânsito, principalmente, em datas comemorativas. 

Outra característica do circuito inferior, expressa por Santos (2008), é que a tecnologia desse 

circuito é o "trabalho intensivo", que é adaptada ou recriada, diferente do circuito superior, que é 

imitativo. A venda de flores por ambulantes em Fortaleza é muito comum no dia das mães e no dia dos 

namorados, nos sinais de trânsito e em vias de maior fluxo de veículos. 

 O contato dos ambulantes é direto com o consumidor e o pagamento é à vista, "as atividades 

do circuito inferior são baseadas simultaneamente no crédito e no dinheiro líquido" (SANTOS, 2008, 

p.44).

Segundo os ambulantes6, eles não sabem aonde são produzidas essas flores, e as compram 

de floriculturas, entorno de R$ 2,00 e vendem a R$ 5,00 a unidade. Diferente do circuito superior em 

que se baseia no acúmulo de capital para dar continuidade às atividades, o circuito inferior baseia-se 

em sobreviver e assegurar-se a vida cotidiana da família (SANTOS, 2008). 

A venda de flores por ambulantes em Fortaleza é temporária, tem como característica a 

presença de famílias vendendo, principalmente, a presença de muitas crianças comercializando esses 

produtos, que ficam o dia inteiro segurando "baldes" com rosas. 

Assim, depois de realizada toda a comercialização das flores, nos dois circuitos da economia 

urbana, as flores encontram-se na última etapa do circuito espacial da produção, o consumidor final.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Destacamos a importância de estudar os dois circuitos da economia urbana, para entender o 

comércio de flores em flores em Fortaleza. Assim, temos uma visão geral de como se realiza a 

comercialização desses produtos. 

Esse trabalho nos revelou o destaque do Planalto da Ibiapaba no fornecimento de flores para 

Fortaleza, sendo a principal região fornecedora.  

A produção de flores faz parte dos dois circuitos da economia urbana. Do circuito superior, 

com as floriculturas, funerárias, decoradores e supermercados. E do circuito inferior com os ambulantes 

vendendo rosas em sinais de trânsito.  

Nos apontou também que Fortaleza se destaca por ser a principal cidade que consome as 

flores, principalmente, do Planalto da Ibiapaba, e também, é aonde está presente as distribuidoras das 

6  Entrevista realizada à ambulantes em Fortaleza, no dia 08 de mai. de 2016. 
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principais empresas dessa região, que repassam os produtos florais aos que compõem os dois 

circuitos da economia urbana de flores. 

Ressaltamos também que os dois circuitos da economia urbana de flores em Fortaleza, não 

prejudica a realização um do outro, tendo em vista que a venda dos ambulantes se dá apenas em 

datas comemorativas. 
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O DISTRITO DE TAPERUABA-SOBRAL(CE): UM OLHAR SOBRE AS 

TRANSFORMAÇÕES SOCIOESPACIAIS 

The district of Taperuaba-Sobral (CE): a look at socio-spatial transformations 

Renato Oliveira Barros1 

Virgínia Célia Cavalcante de Holanda2 

RESUMO 

O entendimento da ocupação, organização e produção de qualquer território é uma tarefa árdua, uma 

vez que essa é a integração de vários elementos. Assim, a pesquisa em questão intenta realizar um 

estudo sobre as transformações socioespaciais do distrito de Taperuaba, localizado no Município de 

Sobral no noroeste cearense. Para tanto foi necessário inicialmente leituras de autores que discutam 

no âmbito da Geografia o conceito de espaço, lugar e território. Na parte operacional da pesquisa 

realizamos registros fotográficos, conversas com moradores mais antigos, observações diretas, 

levantamento de trabalhos científicos e documentais sobre o distrito em tela. As referidas etapas são 

primordiais para a realização de um esforço de periodização na tentativa de compreender a 

organização e ocupação do território taperuabense. A periodização realizada resultou na identificação 

de três momentos no processo de ocupação e sobrevivência no distrito, momentos distintos mas 

encadeados entre si. O primeiro momento com predomínio da produção da agropecuária; o segundo 

momento sobressaindo à cultura do algodão em maior escala e o último a produção e comercialização 

do bordado. 

Palavras-chave: Periodização; Transformações socioespaciais; Taperuaba.  

1 Graduando do Curso de Geografia da Universidade Estadual Vale do Acaraú, e-mail: renatooliveiratap@gmail.com 
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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho pretende realizar um estudo sobre as transformações socioespaciais  

referentes ao distrito de Taperuaba (Figura 01), distante aproximadamente 72 km da sede municipal. É 

um dos 13 distritos que compõe o município de Sobral, o processo de ocupação e organização do 

espaço taperuabense, segundo narrativas, teve início no fim do século XIX e nos primeiros decênios do 

século XX. 

Figura 01 – Mapa de Localização do Distrito de Taperuaba. Fonte: Barros e Souza (2017). 

De acordo com Mendes (2014) sua origem está ligada à religiosidade. Com a construção da 

capela de Nossa Senhora do Carmo em 1912 emergiram as primeiras construções residenciais. 

Anteriormente se situava no local a Fazenda Santa Maria, que teve a casa sede construída nos finais 

dos anos de 1800 e quiçá veio a desmoronar-se em 1968. 

Pelo decreto lei estadual nº 1114, de 30 de dezembro de 1943 Santa Maria passou a se 

chamar Taperuaba, vindo a tornar-se distrito somente em 1951, pelo decreto-lei 1.1153 da Assembleia 

Legislativa do Ceará.  A partir daí até então passou a se chamar Taperuaba, cujo significado está 

atrelado ao último chefe indígena cultuado na memória dos primeiros habitantes da região, que se 

chamava “Taperiába”, que na língua dos autóctones (Índios Canindés-Jenipapo) denotava “Chefe da 

morada das andorinhas”. (MENDES, 2014). 

Além da prática religiosa, o processo de povoamento está relacionado com o uso dos recursos 

naturais, principalmente do solo e da vegetação, por meio de práticas agrícolas como o cultivo do 
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feijão, do milho e do algodão. Quão importante às práticas agrícolas foi a prática da pecuária extensiva, 

sobretudo da criação de bovinos e ovinos. (RODRIGUES, 2016).  

De acordo com o censo demográfico do IBGE (2010), Taperuaba possui uma população 

aproximadamente de 6.113 habitantes, enquanto o município de Sobral nesse mesmo censo apresenta 

uma população de 188.233 habitantes. 

Mendes Júnior (2007) analisou que em Taperuaba houve consideravelmente um aumento da 

população urbana nas últimas décadas e, consequentemente, uma gradativa queda d a população 

rural, o que pode estar associado ao incremento do êxodo rural e da concentração do comércio e dos 

serviços na sede do distrito (Quadro 1). Vale ressaltar que essa urbanização em Taperuaba reflete a 

expansão desse fenômeno no Brasil e no mundo. 

Quadro 1 – População absoluta de Taperuaba (1970, 1980, 1990 e 2000). 

POPULAÇÃO 1970 1980 1991 2000 

Total 4.874 5.059 5.824 5.425 

Urbana 823 910 2.643 3.456 

Rural 4.051 4.149 3.181 1.969 

Fonte: Adaptado de Mendes Júnior (2007). 

Diante do exposto, vale um esforço de periodização dos eventos que vieram marcar a 

construção e as transformações socioespaciais do distrito de Taperuaba. Com intuito de melhor 

compreender e realizar uma leitura que possa mostrar as nuances ocorridas a partir da lógica 

globalizante e capitalista que também se materializou nos mais longínquos territórios.  

Partindo desse pressuposto, Taperuaba se assemelha a muitas cidades e centros urbanos 

brasileiros, que na fase inicial de seu crescimento estava totalmente dependente de recursos 

oferecidos pela natureza, condicionado pelos tempos lentos . Período esse ditado pela harmonia 

homem-natureza. 

Já com o advento da técnica ocorre uma ruptura com os tempos pretéritos e o homem começa 

a usar a natureza em um ritmo mais acelerado, construindo assim o período técnico. À medida que 

ciência, técnica e informação vão interagindo, possibilitando a aceleração alucinante dos recursos 

naturais, outros momentos vão surgindo. (SANTOS, 2001). 

Nesse contexto buscamos entender a lógica das mutações ocorridas ao longo dos tempos em 

nosso recorte espaço-temporal. Lançamos, assim, mão de registros fotográficos, entrevistas com 

moradores e observações diretas. Na tentativa de dar visibilidade ao lugar estudado elaboramos uma 
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produção Cartográfica com uso do SIGs QGIS, versão 2.8.7, a escolha do mesmo deu-se por ser um 

software gratuito e de fácil manipulação. 

2. ENSAIO SOBRE A PERIODIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO DE TAPERUABA: PRIMEIRAS

APREENSÕES 

Dentro do recurso metodológico da periodização de Taperuaba, o primeiro período se refere a 

fase inicial de sua ocupação datada a partir do final das últimas décadas do século XIX e começo dos 

primeiros decênios do século XX. Caracterizado pelo predomínio dos tempos lentos nos quais as 

principais atividades que dinamizavam o espaço taperuabense estavam centralizadas no setor primário 

da economia, destacando a agricultura de subsistência como a produção de milho, feijão, batata e 

outros alimentos que desempenhavam a função do consumo familiar, sendo que o excedente muitas 

vezes era utilizado para o escambo de outras produções não cultivadas. A pecuária extensiva de gado, 

ovinos e caprinos também era pujante nesse momento. 

Holanda (2014) reflete que a pecuária foi sem dúvida a atividade preponderante, no processo 

de formação da vila de Sobral, assim como para a ocupação e organização do espaço cearense. O 

predomínio da pecuária extensiva ocorreu de forma dispersa no território cearense, as fazendas se 

espalhavam sertão adentro, objetivando a auto-subsistência, o que acaba por adiar a formação dos 

núcleos urbanos com vida econômica. As primeiras vilas formadas, tinham funções militares, 

administrativas ou religiosas. 

Não obstante, nessa fase de ocupação do distrito o mesmo necessitava largamente dos 

recursos naturais não somente da agropecuária mas, em grande medida das atividades desenvolvidas 

ao longo da história da humanidade e que essas foram responsáveis em caracterizar os primórdios da 

espécie humana. É o caso de atividades voltadas para a pesca, da caça e do extrativismo vege tal e 

nesse sentido a carnaubeira desempenhou um papel importantíssimo na organização espacial de 

outrora, sendo esta uma árvore de grande presteza para a população que utilizavam (utilizam) sua 

matéria prima para uma infinidade de benefícios, a exemplo disso podemos citar as palhas como um 

elemento essencial na fabricação de chapéus, de vassouras, enfim culminando assim na renda de 

muitas famílias locais que tiravam e retiram seus sustentos a partir dessa árvore. 

No que diz respeito a pesca ainda na atualidade é visível percebermos marcas dessa atividade 

ocasionalmente essa é a única renda de algumas famílias que estão dispersas ao longo das planícies 

fluviais, que convivem numa relação paradoxal de fartura e carência, esse binômio é regimentado pelas 

condições climáticas uma vez que quando a quadra chuvosa é abundante enche os reservatórios 
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possibilitando assim a prática da pesca e assegurando a renda dessas famílias. Entretanto, em 

períodos de longas estiagens essa atividade fica comprometida condicionando uma situação de 

carência para os povos que necessitam dela. 

Hodierno, a cultura da caça de animais é pouco exercida e isso se deve sobretudo pela ação 

desenfreada que aconteceu em períodos pretéritos onde nós tínhamos uma prática ostensiva da caça, 

sendo essa utilizada para a subsistência de famílias que se alimentavam dos animais capturados, e 

quando excedia o suficiente para o seu sustento os mesmos eram destinados a comercialização. 

Portanto, atualmente muitos animais ainda estão em processo de extinção devido ao extermínio de 

várias espécies que aconteceram nos últimos séculos. 

3. A ORGANIZAÇÃO ESPACIAL A PARTIR DO ALGODÃO

O segundo momento da periodização de Taperuaba aconteceu a partir do término dessa fase e 

desenrola-se ao longo da segunda metade do século XX. Esse período foi marcado pela produção em 

grande escala do algodão. Porém, esse momento convive paralelamente com as atividades da 

ocupação do território da fase antecedente. 

Conforme Holanda (2014), o cultivo do algodão foi uma das atividade s econômicas de maior 

intensidade, em todo o Nordeste no século XIX, devido ao alto consumo na indústria de tecidos na 

Europa.   

“O crescente desenvolvimento da cultura do algodão acaba por proporcionar 
um rearranjo no território cearense através da chegada de um importante 
sistema de engenharia: a via férrea. A construção desse grande objeto 
imprime, do ponto de vista do cearense, um sopro de modernização. A 
construção do primeiro trecho da ferrovia, em 1870, ligava Fortaleza a 
Baturité. Sua ampliação em 1877 passa a abranger quase todo o estado, 
proporcionando a ligação da Capital com as áreas produtoras de algodão”.  
(ibid., p. 155). 

No distrito de Taperuaba o cultivo do algodão teve seu auge nas  décadas de 30 e 40 do século 

XX, acarretando vastas áreas de capoeiras com algodão mocó e herbáceo. O início do cultivo dava-se 

nos meses de março e abril, concomitantemente com o período de maior índice pluviométrico da área. 

(RODRIGUES, 2016). 

O cultivo do algodão foi extremamente importante para o crescimento  do distrito no que se 

refere ao quadro político-social, porém foi responsável em gerar uma série de impactos na escala 

ambiental, uma vez que a produção do algodão acontece a partir da expropriação da vegetação nativa. 
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Ressalta-se que a própria agricultura de subsistência também é responsável em efetivar a 

descaracterização ambiental, pois ainda na atualidade a mesma é desenvolvida por técnicas 

tradicionais através do desmatamento e da queimada da vegetação e isso aconteceu também com a 

produção do algodão que eram realizadas em vastas áreas de hectares, e antes de se tornar no “ouro 

branco” a terra era delapidada acarretando em um processo de degradação ambiental jamais visto e 

que ainda na atualidade possui resquícios, a par disso são os núcleos de desertificação do estado do 

Ceará que receberam enormemente os impactos causados pela cultura do algodão. 

Nessa conjuntura, é bom lembrar o papel que a política dos coronéis desempenhou ao longo 

dessa fase e que começou desde o surgimento da organização espacial  de Taperuaba, estes que eram 

os donos das grandes extensões de terras e obviamente também eram os proprietários dos modos de 

produção inclusive do algodão. Nesse contexto, o coronelismo foi uma política extremamente 

concentradora dos bens e de serviços. Além da política dos coronéis havia também uma classe interna 

mais abastada que possuíam propriedades latifundiárias, portanto a população local muitas vezes era 

duplamente explorada tanto pelos coronéis como também por famílias internas detentoras de capital. 

Muitos trabalhadores não detinham a posse de propriedades e eram submetidos a viverem 

numa situação de moradores de favores nas casas dos patrões, assim estes trabalhavam em uma 

condição extremamente exploratória, e dessa maneira no imaginário desses trabalhadores o trabalho 

por eles realizados mesmo com a exploração era totalmente permitida, pois eles tinham uma “dívida” 

com os seus patrões onde por meio do trabalho realizado nas terras e no cultivo do algodão a dívida 

estava minimamente paga. 

Outro fator que merece destaque era em relação ao período da colheita e da venda do algodão 

onde os trabalhadores deveriam vender a produção exclusivamente para os seus patrões, e não raro a 

expropriação continuava, agora dessa vez nos baixos preços que os proprietários estipulavam pela 

compra do algodão, as vezes o valor do estipulado era significativamente abaixo que o preço 

concorrencial do mercado. 

4. A VEZ DO BORDADO E SUA CONSOLIDAÇÃO NA DINÂMICA DO MERCADO PRODUTIVO

A terceira fase de ocupação do território supracitado pode ser entendida por volta do início dos 

anos de 1950 até os dias atuais. Esta compreendida por uma dinamização e ocupação do território 

onde se destaca a confecção do bordado como de relevância na economia local.  

Vale ressaltar que a cultura do bordado se apresentou inicialmente através de trabalhos 

manuais. As bordadeiras realizavam a produção manualmente e eram donas dos meios de produção, 
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porém, posteriormente por pressões do mercado comercial acabaram inevitavelmente cedendo e 

aceitando as proposta do empresariado, aglutinando em suas linhas de trabalho as máquinas 

(Inicialmente a pedal e a posteriori movidas à eletricidade) como instrumento principal no 

estabelecimento da produção, e consequentemente instalando a condição obsoleta na p rodução 

manual que nós tínhamos até então pautada na agulha.  

De acordo com André (2005), a cultura do bordado chegou à Taperuaba no início da década de 

1950. Anterior a esse período essa atividade era considerada apenas como “Passa-Tempo”, “hábito”, 

“costume” que simbolizava a vida pacata rural em contraste com a urbana, passando depois a ser 

trabalho remunerado e de grande importância para a dinâmica econômica de Taperuaba.  

A autora ainda nos lembra que a maioria das peças produzidas em Taperuaba era destinada 

ao uso de recém-nascidos. Identifica-se uma grande variedade, dentre as quais: camisetas, fraldas, 

mantas, colchas para berço e outras peças que compõem o enxoval dos bebês (Figura 02). É claro que 

para obter essa variedade de peças, conta-se com ajuda importantíssima das máquinas, não apenas 

às máquinas de bordar, mas também as de costura que desempenham um importante papel na 

confecção de peças, que exige habilidades e detalhes pontuados. 

Figura 02 – Algumas peças produzidas para os recém-nascidos. Fonte: Barros (2017). 

As vendas dessas confecções são realizadas principalmente nas feiras próximas da região, em 

Fortaleza e em outros Estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Piauí e Rondônia. Vale 

ressaltar que os proprietários da produção têm seus próprios boxes de vendas em Fortaleza e os seus 

representantes tanto no Ceará como nos Estados mencionados. (MENDES JÚNIOR, 2007).  

Dessa forma, é indubitável que a confecção de bordados configura uma nova dinamização e ao 

mesmo tempo uma nova divisão territorial do trabalho, efetivando um crescimento no distrito e 
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colocando-o como um dos principais distritos do município de Sobral. Paradoxalmente, nos últimos 

anos percebeu-se que houve um intenso processo de modernização da produção de bordad os, tudo 

isso exigindo uma maior qualificação do operariado , como por exemplo, o manuseio das máquinas 

computadorizadas (Figura 03), processo esse que acompanha a reestruturação produtiva. Essa 

atividade insere muitos trabalhadores no circuito superior da economia. 

O distrito acolhe outras atividades econômicas a exemplo do comércio voltado para gêneros 

alimentícios, vestuário, bares e lanchonetes. Os comércios voltados aos gêneros alimentícios 

encontram-se espalhados no centro do distrito, assim como os vo ltados para o vestuário. No centro 

também são identificados serviços advocatícios, clínica odontológica, lan-houses, lanchonetes, salão 

de beleza, e oficinas. Enquanto os bares em sua maioria são estabelecimentos encontrados na zona 

rural, principalmente nas pequenas localidades. (RODRIGUES, 2016). 

Figura 03 – Máquina computadorizada utilizada na confecção de bordado. 

Fonte: Barros (2017). 

Vale ressaltar que no início a confecção de bordados era uma atividade estritamente 

desempenhada pelas mulheres, todavia hodierno se percebe claramente que essa função garante o 

emprego em grande medida dos homens, onde muitos deixaram as atividades voltadas para a roça e 

na atualidade desempenham a confecção de bordados, inclusive muitos jovens veem a produção do 

bordado como uma alternativa de se manter na terra natal sem a necessidade de ter que migrar em 

direção a outras regiões do Brasil. 

Certeiramente Gomes (2012, p. 124), analisa que “o desenvolvimento da história nos tem 

mostrado que a cada instante cria-se uma configuração territorial resultante cada vez mais de uma 

produção histórica, com tendência a negar a natureza natural em favor da natureza social ”. 
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5. ALGUMAS PONDERAÇÕES, SIMILITUDES E DIVERGÊNCIAS: NOS INTERSTÍCIOS DA

PERIODIZAÇÃO 

É perceptível algo em comum no que tange uma convergência nos três momentos descritos na 

ocupação territorial de Taperuaba. Trata-se exatamente de movimentos migratórios ocorridos ao longo 

da história local. Utilizando a periodização realizada poderíamos apontar que na primeira e segunda 

fase houve uma migração acentuada para a região Norte do Brasil, incentivada principalmente pelo 

ciclo da borracha. 

Na terceira fase, aconteceu um processo migratório intenso para a região concentrada do 

Brasil, sobretudo as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, não perdendo de vista que ocorreu um 

movimento ascendente no início da década de 1950 para a construção da Capital Federal. Fenômeno 

esse que não aconteceu exclusivamente com Taperuaba mas, a região Nordeste do Brasil em grande 

parte foi responsável em ascender e contribuir categoricamente com esse fluxo migratório. 

Contudo, nos dias atuais é observável que esses movimentos migratórios não acontecem com 

tanta envergadura como outrora, mas mesmo assim a partir dos anos de 2010 analisou-se uma procura 

pela cidade de Curitiba, inicialmente alguns membros de uma determinada família local fizeram frente 

para esse processo, encorajando e incentivando assim outras pessoas a migrarem para essa parte do 

Brasil. 

Regionalmente o distrito de Taperuaba, assim como uma boa parte do noroeste cearense, 

possui uma forte relação com a sede municipal de Sobral, uma vez que na sede são oferecidos uma 

variedade de serviços e comércios que não são ofertados em Taperuaba, sobretudo, os chamados 

bens centrais3. Destaca-se na área em estudo a ausência de: serviços bancários, concessionárias, 

incluindo nessa lista ainda, a oferta do ensino superior como também a educação básica da rede 

particular. 

A busca pela sede do município para o acesso as Instituições de Ensino Superior (IES) leva a 

mobilidade dos estudantes diariamente, os mesmos percorrem 72 km até a cidade de Sobral. Essa 

mobilidade é garantida pela gestão pública municipal e conta com dois ônibus que realizam o 

transporte dos estudantes em dois turnos: manhã e noite. 

Aproximadamente 200 alunos incluindo os dois turnos necessitam e fazem uso diariamente 

desse transporte. O curso de Pedagogia da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) abriga o 

3 Contel (2010), Prevê bens centrais como uma condição restrita a poucos territórios uma vez que esse diferentemente dos 
bens e serviços banais que estão descentralizados no território, caracterizados ainda como necessidades do cotidiano (Por 
exemplo, alguns alimentos), são dispersamente ofertados em qualquer território. Em contrapartida, os bens centrais são 
consumidos com frequência muito menor do que os serviços banais estando limitados a poucos territórios que 

necessariamente já possuam uma consolidação consumista daqueles serviços. 
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maior número de alunos. Também há demanda de estudantes cursando Faculdades Particulares a 

exemplos do Instituto Superior de Teologia Aplicada (INTA) e das Faculdades Luciano Feijão (FLC).  

Para a Educação Básica a busca da rede particular acontece principalmente para: Colégio 

Luciano Feijão, Colégio Farias Brito (Rede vinda de Fortaleza) e o Colégio Santana. Essa procura 

evidencia que há uma renda no distrito de Taperuaba que consegue até mesmo assegurar aos pais o 

pagamento das altas mensalidades cobradas por essas escolas, sendo em média em torno de R$ 

1.000,00. 

Ressalta-se que Taperuaba possui uma diversidade e beleza natural que poderiam ser 

utilizadas como potencialidades para o ecoturismo: O Olho D’ água do Pajé e a Unidade de  

Conservação Pedra da Andorinha são exemplos disso.  

De acordo com Mendes Júnior (2007, p.34) o Olho D’água do Pajé (Figura 04). 

“[...] é composto por duas fontes distintas. Na primeira fonte a água é fria e 
jorra para a segunda fonte onde a temperatura da água é mais elevada e dá 
a impressão de que está passando por um processo de fervura, pois a água 
fica borbulhando. A água morna de um dos tanques do Olho D’água do Pajé 
é proveniente de um aquífero subterrâneo. A mesma passa por um processo 
de aquecimento derivado do grau geotérmico, ou seja, do aumento de 1º C 
na temperatura do interior da terra a cada 30 metros de profundidade. Além 
disso, é importante ainda destacar o diferencial da composição química da 
água das fontes, pois a mesma é sulfurosa (rica em enxofre). O nome Olho 
D’água do Pajé originou-se no século XVII, quando lá viveu uma tribo 
indígena, e o pajé dessa tribo utilizava a água das fontes para fazer efusões 
para as suas curas”.  

Figura 04 - Olho D’água do Pajé (Fazenda Olho D’água do Pajé - Taperuaba). 

Fonte: Barros (2017). 
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O Decreto Municipal Nº 1.252, de 18 de agosto de 2010 cria a Unidade de Conservação de 

Proteção Integral Refúgio de Vida Silvestre Pedra da Andorinha, (Figura 05) com uma área de 

aproximadamente 600 ha, esta Unidade vem ganhando notoriedade no espaço regional e nacional pela 

beleza natural inerente de sua geomorfologia e pelas condições endêmicas que o bioma caatinga nos 

proporciona.  

A finalidade da implantação da unidade de conservação é a preservação de ambientes 

naturais, assegurando condições para a existência e reprodução de espécies, tanto faunístico como da 

flora, sem perder de vista ações de pesquisas científicas. Diante da degradação ambiental que se 

consolidou no século pretérito a iniciativa da implantação da unidade de conservação é totalmente 

positiva pois, desta forma a preservação da biodiversidade local estará assegurada possibilitando as 

gerações vindouras desfrutarem e poderem conhecerem espécies que atualmente estão em processo 

de extinção. 

Figura 05 - Cartão postal da Unidade de Conservação Pedra da Andorinha 

Fonte: Barros (2017). 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através da realização da periodização do distrito de Taperuaba identificamos três períodos 

diferentes em decorrência do uso de seu território. Percebeu-se que o último e atual período se 

caracteriza pelas transformações socioespaciais em maior escala, ancoradas principalmente na 

reestruturação produtiva, que acaba por inserir a confecção do bordado na lógica de produção mais 

globalizada.  
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Dessa forma, analisa-se que Taperuaba sofreu um processo de mutações produtivas ao longo 

de sua história. No momento atual, a atividade do bordado que tornou o distrito conhecido no Ceará e 

em outros estados é atrelada a outras potencialidades voltadas ao ecoturismo, dada a presença de 

inscrições rupestres, diversidade de flora e fauna na Unidade de Conservação Pedra da Andorinha e 

as águas termais no Olho D’ água do Pajé. 

Nesse contexto, depreende-se que o distrito supracitado apresenta potencialidades 

socioeconômicas visíveis, tanto naturais como também aquelas construídas pela ação humana, 

importante no processo de desenvolvimento local a longo ou a médio prazo. Para tanto, é necessário 

que o poder público local faça uma intervenção, investindo nessas potencialidades. 

Paralelo ao trabalho voltado ao desenvolvimento local é necessário o debate sobre as formas 

de superação de alguns problemas urbanos que outrora atingia mais visivelmente as cidades, tais 

como: falta de saneamento básico, a violência, a ineficiências das áreas da saúde e da segurança 

pública, etc. Esses problemas podem ser mitigados em um trabalho de parceria entre a comunidade 

civil e representantes do poder público local. Todos com um objetivo em comum, identificar os entraves 

e propor soluções para o desenvolvimento local. 
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O ENSINO SUPERIOR EM TERESINA-PI: 

ESTADO, MERCADO E ESPAÇO URBANO 

Luís Carlos Batista Rodrigues1 

Antonio Cardoso Façanha2 

RESUMO 

O recente processo de modernização do território brasileiro e de seus subespaços se dá a partir da 
renovação do seu aparato técnico e científico. Nesse processo, o ensino superior configura-se como 
um elemento essencial, mas, como os demais “elementos modernos”, distribui-se de maneira seletiva 
no território. A cidade de Teresina-PI também passa por esse processo de modernização que, embora 
tardia, apresenta esses elementos, dentre eles as instituições de ensino superior (IES), que se 
distribuem na cidade de acordo com motivações específicas. No caso das instituições privadas, que 
são a maioria, observa-se a nítida lógica mercadológica na sua dinâmica. Este trabalho tem por 
objetivo, portanto, compreender a dinâmica das IES no espaço urbano teresinense, evidenciando a 
ação do Estado e dos agentes privados, bem como a relação entre ambos. Para atender a tal proposta 
utilizou-se de pesquisa bibliográfica e documental, bem como de pesquisa de campo, com observação, 
aplicação de entrevistas com representantes das IES e de questionários com estudantes, buscando 
evidenciar os agentes presentes no processo de expansão do ensino superior em Teresina, bem como 
os processos por eles promovidos e/ou estimulados. 

Palavras-chave: Instituições de ensino superior. Estado. Mercado. Teresina-PI. 

1. Introdução

A cidade de Teresina, objeto de estudo deste trabalho, tem sua origem ligada ao 

desenvolvimento das funções urbanas de administração pública, comercial e de prestação de serviços, 

e o crescimento recente dessa cidade está fortemente ligado a essas atividades. Em um estado que 

teve sua origem profundamente relacionada às atividades primárias, Teresina surge como importante 

1 Mestre em Geografia (UFPI) e professor de Geografia nas redes públicas municipal e estadual em Teresina-PI. E-mail: 

luisbatista21@outlook.com 

2 Doutor em Geografia (UFPE), professor associado do curso de Geografia da UFPI e docente do programa de Pós-

Graduação em Geografia (PPGGEO/UFPI). E-mail:facanha@ufpi.edu.br 
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centro que seria responsável por dinamizar as atividades terciárias no Piauí, pois sua criação foi 

motivada por uma necessidade de facilitação da administração pública e das relações comerciais com 

outros estados.  

Desde então, Teresina vem ampliando sua atuação nas atividades terciárias, à medida que se 

consolida como centro de referência no comércio e na prestação de serviços. Atualmente esta cidade 

se caracteriza como principal centro do Estado no que se refere à oferta de serviços em diferentes 

setores, o que, entre outros aspectos, favoreceu seu grande crescimento urbano nas últimas décadas.  

Nesse contexto, na capital piauiense ganha especial destaque o setor de educação, 

especialmente de nível superior, que caracteriza esta cidade como centro polarizador de longo alcance, 

uma vez que atualmente apresenta um grande número de instituições de ensino superior, doravante 

referenciadas como IES, que oferecem uma grande quantidade e variedade de cursos. Este é um dado 

que chama a atenção para buscar a compreensão do espaço urbano teresinense a partir das IES e da 

dinâmica que promovem e/ou estimulam. 

Este trabalho visa, assim, compreender a dinâmica das IES no espaço urbano teresinense, 

evidenciando a ação do Estado e dos agentes privados, bem como a relação entre ambos. Para 

atender a tal proposta, evidenciam-se os agentes presentes no processo de expansão do ensino 

superior em Teresina, bem como os processos por eles promovidos e/ou estimulados. 

Este trabalho parte de pesquisa em fontes bibliográficas e documentais acerca da temática em 

questão, bem como de pesquisa empírica junto a IES públicas e privadas em Teresina. Foram 

aplicadas entrevistas com representantes de IES públicas e privadas e questionários com estudantes 

dessas instituições. Utilizou-se ainda a técnica da observação, buscando apreender a dinâmicas 

geradas por essas instituições. 

2. As instituições de ensino superior e o território brasileiro

O ensino superior é um elemento presente no território brasileiro há pouco mais de dois 

séculos, e tem sua trajetória histórica marcada por períodos de maior ou menor expansão e, 

principalmente, por uma distribuição espacial que segue uma lógica seletiva. A desigualdade da 

densidade técnica que caracteriza o Brasil é seguida e aprofundada pela distribuição das IES, que 

distribuíram seguindo uma estrutura preestabelecida. 

É a partir da segunda metade do século XX que a geografia do ensino superior se desenha 

com maior nitidez, quando o número de IES no Brasil cresce com grande rapidez, seguindo o processo 

de modernização do país, e também impulsionados pelos incentivos dados ao ensino superior privado. 

Porém, esse processo de expansão sofreu uma ruptura na década de 1980, fruto do conturbado 

contexto político e econômico daquele período, mas que seria superado na década seguinte.  
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Nos anos de 1990, o ensino superior no Brasil tomou novo fôlego, impulsionado pelas 

possiblidades legais trazidas pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, de 1996. É nítido nesse período, em diversos setores, a política de caráter 

neoliberal, e o ensino superior vai experienciar também essa influência, com um novo momento de 

grande expansão das IES privadas. A liberdade de oferecer ensino superior garantida à iniciativa 

privada pela Lei 9.394/96 e a inserção das IES privadas no Sistema Federal de Ensino (BRASIL, 1996) 

mostra como o Estado contribuiu para a expansão e consolidação da educação privada no Brasil.  

A década de 1990 é um período marcado pela intensificação da modernização do país, 

através de intensas mudanças estruturais, sobretudo no plano político e econômico. Nesse contexto, a 

técnica, a ciência e a informação são elementos cada vez mais intrínsecos no território, constituindo 

uma tecnosfera voltada para a lógica econômica global, através das políticas de cunho neoliberal 

implementadas nesse período. Sobre esse momento, Nascimento Júnior (2006, p. 146) coloca que 

A realização de produções fundadas na racionalidade técnica-científica nos permite, 
em tese, indicar os fatores que vem estimulando o aumento de Instituições de 
Ensino Superior (IES) e cursos superiores nas diferentes regiões brasileiras. Assim, 
à medida que o conhecimento científico se torna elemento intrínseco à 
operacionalização da produção local/regional, a dinâmica educacional passa a se 
caracterizar numa importante variável para o entendimento e o acompanhamento 
das transformações em curso em nosso país. 

Mas além das mudanças na racionalidade técnica do território brasileiro, convém pensar 

também na lógica financeira das IES privadas. As IES não são somente elementos estruturadores das 

condições técnico-científicas do território, que favorece e impulsiona as atividades produtivas 

modernas, apesar de esta ser reconhecidamente sua grande contribuição. Convém pensar essas 

instituições como lócus da (re)produção de capital, especialmente no caso das IES privadas, onde é 

nítido o caráter mercadológico que guia seu funcionamento. 

Nesse sentido, concorda-se com Amorim (2010, p. 188), quando este afirma que 

A qualificação da força de trabalho, a produção científica, a necessidade de 
adaptação produtiva ao novo modelo econômico e a exploração desse novo 
“mercado” educacional, impulsionam o crescimento do número de IES no país. 
Outro aspecto relevante é a possibilidade de obter lucro, através da exploração 
desse mercado, uma vez que, nos últimos anos, o número de vagas em tais 
instituições cresceu assustadoramente, nas instituições privadas, especialmente nas 
de caráter empresarial. (Grifos do autor).  

A dinâmica das IES, nessa perspectiva, abre também a necessidade de pensá-las no sentido 

da sua localização no espaço, pois “a localização das demandas educacionais por maior qualificação 
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da força de trabalho é condicionada pela desigual constituição técnica do território nacional e pelo 

modo de desenvolvimento das relações sociais de produção presentes em cada subespaço” 

(NASCIMENTO JUNIOR, 2006, p. 152). 

Segundo Nascimento Junior (2006), a localização das IES resulta de diferentes estratégias e 

finalidades do Estado e do mercado, na gestão e no uso do território. No caso do Estado, há um 

direcionamento das suas ações no sentido de prover as necessidades sociais e o desenvolvimento 

territorial, enquanto a iniciativa privada age em função da (re)produção e acumulação de capital de 

forma ampliada, e da reprodução do sistema econômico. Essas são, em geral, as duas forças que 

atuam nos arranjos territoriais das IES.   

Ainda no que se refere à atuação das IES privadas no território, Amorim (2010, p. 178) 

considera que 

Os aspectos relacionados aos interesses de mercado, o qual incorpora novos 
espaços na expansão das faculdades e universidades privadas, não condizem com 
a necessária e até desejada formação intelectual da população brasileira. As 
análises dos dados do crescimento do ensino superior no país confirmam que a 
oferta de vagas pelo sistema acontece nos lugares onde já existe concentração de 
instituições superiores, não avançando, ou crescendo lentamente, nos lugares onde 
se verifica demanda.  

Na década de 1990, ocorreu uma série de mudanças na área social e investimentos e 

reformulações na educação, especialmente na educação básica. Sobre esses investimentos e 

reformulações, Durhan (2005, p. 223) destaca que  

houve uma transformação do sistema de financiamento do ensino fundamental que 
incentivou o acesso, a permanência e o sucesso escolar no nível fundamental, o 
qual praticamente se universalizou neste período; implantou-se uma reforma 
curricular tanto do nível fundamental como do médio; modernizou-se todo o sistema 
de estatísticas educacionais, que se tornou muito eficiente; o sistema de avaliação 
do desempenho escolar foi aperfeiçoado; ampliaram-se os programas de 
capacitação docente. Oito anos de continuidade administrativa permitiram uma 
mudança consistente em todo sistema. Como consequência disto ocorreu, no final 
do período, um explosivo aumento das matrículas no ensino médio, decorrentes do 
aumento de egressos do ensino fundamental que se iniciara na década anterior. 

Esse aumento do número de estudantes no ensino médio logo representou uma grande 

quantidade de potenciais universitários, requerendo uma necessária ampliação do número de vagas 

nas IES públicas, ao mesmo tempo em que se torna um negócio em ascensão para os investidores no 

ensino superior privado, que viram crescer o número de potenciais “clientes”, para empregar o termo 

utilizado por Bertolin (2009) quando se refere aos estudantes das IES privadas.  
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Esse aumento crescente de matrículas no ensino superior privado chama a atenção para o 

setor como um negócio em franca expansão. Surgem inúmeras IES privadas no Brasil, que tem um 

mercado de ensino superior cada vez mais competitivo, embora com uma ampliação crescente. São 

inúmeras as instituições que começam a atuar em escala regional e nacional, incorporando pequenas 

IES ou sediando unidades em subespaços periféricos e abrindo espaços de atuação cada vez mais 

amplos. Essa é uma realidade que se traduz atualmente em um mercado competitivo, com grandes 

instituições de caráter empresarial assumindo a liderança do setor. Sobre essa questão, Calderón 

(2000, p 67) comenta que “o “mercado de oferta” exige que as top-universidades, além de 

profissionalizar as propagandas publicitárias, estejam atentas às novas demandas do mercado, 

oferecendo novos produtos e aprimorando aqueles que já oferecem” (grifos do autor). 

Nos últimos anos, o serviço de educação superior tem sido estimulado ainda por programas do 

Governo Federal que visam ampliar o acesso ao ensino superior, tanto em instituições públicas quanto 

em IES privadas. As iniciativas do poder público através desses programas vêm estimulando a 

manutenção da relação entre público e privado, que há muito caracteriza o ensino superior no Brasil.  

O Programa Universidade para Todos (ProUni) foi criado pelo Governo Federal em 2004 e 

regulamentado pela Lei 11.096, de 13 de janeiro de 2005, tendo por finalidade a ampliação do acesso 

ao ensino superior através da concessão de bolsas de estudos integrais ou parciais em IES privadas. 

As instituições que aderem ao programa recebem como contrapartida isenção de tributos, proporcional 

ao número de alunos beneficiados e ao percentual abatido das mensalidades (BRASIL, 2005).   

Outro importante programa que contribui para a expansão do ensino superior no Brasil a 

partir da parceria público-privada é o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do Ministério da 

Educação, que é destinado a financiar o curso de graduação de estudantes matriculados em IES 

privadas. Esse programa é regulamentado pela Lei 12.513 de 2011, e atualmente o financiamento é 

feito através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) (BRASIL, 2011).  

Outro projeto federal que contribui para um maior acesso ao ensino superior é o Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), que tem como 

principal objetivo ampliar o acesso e a permanência na educação superior. Uma das ações desse 

programa foi promover a expansão da rede de universidades e institutos federais em todo o Brasil a 

partir de 2003, com a interiorização dessas instituições (BRASIL, 2007).  

De acordo com o Ministério da Educação, com essa expansão das universidades federais, o 

número de municípios brasileiros atendidos por essas IES passou de 114, em 2003, para 237, em 

2011. Nesse período foram criadas 14 novas universidades federais, mas além dessas, foram criados 

mais de 100 novos campi, que possibilitaram a ampliação do número de vagas e a criação de novos 

cursos de graduação.  

746

http://srccc.com.br/


Anais do III Seminário Regional Comércio, Consumo e Cultura nas Cidades. ISSN: 2318-048X. http://srccc.com.br. 

Essa densidade maior de IES no Brasil faz parte do meio técnico-científico-informacional que 

passa a compor o território, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, pois, como 

asseguram Santos e Silveira (2000, p. 55), “com o domínio da técnica e da ciência, a ampliação dos 

consumos, o papel da informação e da organização e o poder das finanças criaram a necessidade 

desses saberes científicos, técnicos, informacionais, no território como um todo, mas com marcantes 

especializações nos lugares”. Mas essas instituições, como mencionado anteriormente, não se 

espalham de maneira homogênea pelo território, embora haja, por parte do poder público, um 

movimento de interiorização das universidades federais.  

Essas diferenciações no território brasileiro do ponto de vista das IES são discutidas por 

Amorim (2010), que afirma que esse novo meio geográfico que se desenha nas últimas décadas do 

século XX se manifesta de forma densa em uma porção contínua do território brasileiro que inclui as 

regiões Sudeste, Sul e parte do Centro-Oeste. Enquanto nessa porção do território há uma 

densificação de objetos e ações, há uma escassez e rarefação em outros lugares. Ainda para este 

autor, nas regiões periféricas do território há densificações nos entornos das capitais dos Estados, 

conectados pelos sistemas técnicos à chamada Região Concentrada.    

O caráter mercadológico é cada vez mais visível no ensino superior brasileiro, com as 

instituições privadas investindo em marketing e em outros mecanismos com vistas a vencer a 

concorrência. A esse respeito Bertolin (2009) salienta que a educação superior vai progressivamente 

perdendo sua característica de bem público e assumindo a condição de serviço comercial e, 

consequentemente, os mecanismos de mercado assumem um papel relevante no contexto dessa 

atividade.  

É importante assinalar que as IES, assim como outros empreendimentos de prestação de 

serviços, provocam mudanças no espaço onde se inserem de acordo com seu potencial de 

movimentação de recursos, bens, inovação e pessoas. Na sua discussão sobre o impacto das 

universidades públicas em cidades pequenas e médias, Baumgartner (2015, p. 98), considera que  

As universidades, além do impacto econômico direto (investimentos, pagamento de 
salários, compra de mercadorias), ajudam a melhorar a imagem da cidade perante 
as demais, atraindo empresas e/ou atividades vinculadas a congressos e feiras [...]. 
As universidades e seus estudantes/professores mudam a “atmosfera” da cidade, 
além de disponibilizar várias de suas infraestruturas e facilidades, tais como 
auditórios para realização de encontros e convenções, ou para eventos culturais.  

Dessa forma, as universidades acarretam considerável impacto nas cidades, sobretudo nas 

de médio e pequeno porte, através dos investimentos que representa, no capital que injetam na 

economia local e nos empreendimentos que estimulam. Em uma escala maior, essa influência espacial 
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também vai acontecer, conforme as proporções do investimento e a dimensão e dinâmica do núcleo 

urbano. 

De acordo com Nascimento Júnior (2006), o impacto da instalação de IES está relacionado 

ao desenvolvimento da produção, uma vez que forma profissionais aptos a atuar em funções 

específicas. Além disso, a IES também constitui um fator de atração de atividades modernas, à medida 

que dota o território, a priori, de todo o aporte educacional e tecnológico especializado. Este autor 

considera ainda que essas instituições têm o papel de consolidar ou impulsionar as atividades já 

existentes no território.   

Assim, deve-se considerar a força dessas instituições no atual momento da dinâmica urbana 

marcada pela economia dos serviços. A força dessas atividades não está restrita apenas à sua 

dimensão jurídica, pois acaba estimulando uma série de outras atividades no seu entorno, pois sua 

incorporação ao território, além de ampliar as possibilidades locais de participação dos processos 

produtivos, também repercute diretamente na composição da economia local, dinamizando o comércio, 

o setor imobiliário, dentre outras atividades (NASCIMENTO JUNIOR, 2006).

É necessário, então, compreender a atual dinâmica do espaço urbano também a partir das 

IES, uma vez que a recente modernização do território tornou essas instituições tão necessárias, à 

medida que elas também representam, no caso das IES privadas, empresas desse contexto de 

terciarização da economia. O resultado disso se dá no espaço a partir da dinâmica desse setor, que 

será discutida na próxima seção, com base na pesquisa empírica realizada em Teresina.  

3. Ensino superior em Teresina: Estado, agentes privados e espaço urbano

O ensino superior em Teresina se desenvolveu tardiamente, com o primeiro estabelecimento 

isolado inaugurado no início da década de 1930, passando ainda muito tempo com uma oferta de 

educação superior restrita e incipiente. Apesar de Teresina ser considerada um centro de atração 

regional no que se refere aos serviços de educação, como apontado no trabalho de Abreu (1983), a 

capital inaugura sua primeira IES em 1931, a Faculdade de Direito do Piauí, momento em que os 

estados vizinhos já possuíam IES com bastante respaldo, para onde migravam os estudantes 

piauienses que podiam buscar formação superior em outras unidades da Federação.  

A criação da Faculdade de Direito em Teresina é responsável pela significativa diminuição do 

número de estudantes que migravam para outros estados, sobretudo para Pernambuco, que passaram 

a realizar seus estudos superiores em Teresina, ao mesmo tempo em que esse evento marca o 

deslocamento de várias pessoas do interior do Piauí para a capital. 

A posterior fundação das faculdades de Filosofia (1957), de Odontologia (1960) e de 

Medicina (1967) representou uma alavancada no papel centralizador de Teresina no que se refere à 
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educação superior. Esta e outras dinâmicas representaram mudanças no espaço urbano teresinense, 

pois, como afirma Façanha (1998), a capital a partir da década de 1950 passa por um processo de 

“construção”, fruto de um reordenamento produtivo do estado, resultante da conjuntura nacional 

marcada modelo do desenvolvimento industrial.  

Este é um contexto de renovação das bases materiais do território, onde o ensino superior é 

um elemento fundamental. De acordo com Santos e Silveira (2000), a transformação das bases 

materiais do território, graças ao acréscimo da ciência e da técnica traz a exigência das novas 

qualificações profissionais, e é nesse sentido que as IES em Teresina configuram um elemento 

essencial, pois são, ao mesmo tempo, fator e resultado do processo de inovação.  

No entanto, até o final do século XX, o ensino superior em Teresina se consolidou de forma 

lenta no que se refere ao número de IES. Nesse interim, houve a fundação da Universidade Federal do 

Piauí (1968) e da Universidade Estadual do Piauí (1984), ambas públicas, enquanto a iniciativa privada 

atuava de maneira bastante incipiente. Porém, as prerrogativas legais que facilitaram a expansão de 

IES privadas no Brasil já haviam preparado o terreno aonde iria, em pouco tempo, florescer um número 

cada vez maior dessas instituições, com o incentivo dos programas de universalização do acesso ao 

ensino superior, implementados no início dos anos 2000. 

No contexto nacional, houve uma tendência do aumento do quantitativo de IES, sobretudo a 

partir do ano 2000, e o Piauí também acompanhou essa tendência, registrando um rápido crescimento 

do número de IES. Mas é preciso registrar que esse crescimento da oferta de ensino superior não se 

distribuiu de maneira homogênea no território, ao contrário, essas instituições reforçaram a centralidade 

de Teresina no contexto piauiense. O gráfico 1, a seguir, demonstra esse processo de expansão das 

IES no Piauí e em Teresina nos últimos anos:  

Gráfico 1: Evolução das IES no Piauí e em Teresina (1999-2012) 

Fonte: MEC/Inep. 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Piauí 8 11 20 21 25 26 28 34 35 35 37 38 37 39

Teresina 7 9 18 19 23 23 22 25 26 26 26 27 26 27
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É possível analisar, a partir do aumento do número de IES no Piauí, que, no início do século 

XXI, esse Estado, apesar de ainda se manter numa condição periférica em vários aspectos, apresenta 

um processo de modernização do seu território a partir dessas instituições, das inovações que 

promovem e dos serviços que oferecem, bem como das dinâmicas que estimulam.  

Mas essa modernização do território a partir das IES discutida por Santos e Silveira (2000), 

Nascimento Júnior (2006) e Amorim (2010) revela a lógica produtiva desse setor no âmbito da 

economia de mercado, que seleciona os melhores espaços, dotados das infraestruturas necessárias e 

principalmente de demanda pelos serviços oferecidos pelos agentes do setor. É necessário 

compreender essas mudanças no âmbito do meio técnico-científico-informacional, que, segundo 

Santos (2012), está profundamente associado aos processos produtivos. Portanto, os serviços se 

distribuem no espaço de forma seletiva, e é baseado nesse aspecto que Amorim (2010) pensa numa 

geografia das desigualdades do ensino superior para o território brasileiro. 

Por esta razão, os serviços de educação superior se distribuem de maneira desigual e 

combinada no território brasileiro, premissa que serve também para compreender esse setor na escala 

do território piauiense, pois como se observa no gráfico 1, o aumento do número de IES no Piauí 

significa a consolidação do papel de Teresina na oferta desse serviço. Além disso, as cidades do 

interior do Estado que sediam essas instituições são aquelas que também apresentam dinâmica 

relevante na economia piauiense, como Parnaíba, Picos e Floriano.  

As IES tem um papel importante na definição das práticas territoriais urbanas. Um caminho 

importante para compreender essa questão está relacionado à força da iniciativa privada atuante no 

setor, bem como as formas de associação desses agentes com o poder público. Assim como em todo o 

Brasil, o crescimento acelerado do número de IES a partir dos anos 2000 em Teresina se dá com a 

participação maciça da iniciativa privada. O gráfico a seguir permite visualizar a participação do poder 

público e da iniciativa privada nesse processo de expansão das IES nos últimos anos nesta cidade: 

Gráfico 2: IES públicas e privadas em Teresina 

Fonte: Inep. 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Privadas 5 7 15 16 20 20 19 22 23 23 22 23 23 24

Públicas 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3
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Pode-se afirmar, então, que o crescimento das instituições de ensino superior em Teresina, 

nos últimos anos, é praticamente um crescimento das IES privadas, que aumentaram em quase 400%, 

enquanto as IES públicas só cresceram 50%. E o mais importante, que esse aumento das IES públicas 

não é gerado pelo surgimento de uma nova instituição, mas sim pelo fato de o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (antiga Escola Técnica Federal do Piauí), passar a ofertar 

ensino superior, em nível de graduação plena e tecnológica.  

A grande participação em termos de número de instituições é realmente da iniciativa privada, 

que adentra com muita força nesse setor, principalmente aquelas de caráter empresarial, com fins 

lucrativos. Essas instituições são regidas pela lógica econômica no que se refere a sua localização, em 

consonância com o que explica Nascimento Junior (2006) produzindo uma nova dinâmica no território. 

Nesse contexto, um ponto importante que precisa de atenção é a entrada de grandes grupos 

empresarias do setor de ensino superior em Teresina, a partir da incorporação de estruturas 

preexistentes, antes pertencentes ao capital local. Nos últimos anos, a dinâmica do ensino superior em 

Teresina tem sido alavancada pela ação marcante desses grupos, que atuam em escala nacional e 

internacional.  

A chegada a Teresina de grupos educacionais de ampla atuação se inicia com a abertura da 

Associação de Ensino Superior do Piauí (AESPI) no início dos anos 1990, pertencente ao capital da 

Universidade Paulista (UNIP). Esse grupo ampliou sua atuação nesta cidade a atualmente comanda 

outras IES: Faculdade do Piauí (FAPI), Faculdade de Administração de Teresina (FAT), Faculdade 

Piauiense de Processamento de Dados (FPPD) e o Instituto de Ensino Superior de Teresina (IEST). 

Em 2004 houve a chegada em Teresina de outro forte grupo de atuação nacional, Faculdade Maurício 

de Nassau, que adquiriu a Faculdade Piauiense (FAP).  

Mais recentemente chegaram a Teresina outros grandes grupos empresarias. Em 2013, a 

Faculdade Integral Diferencial (FACID) foi comprada pelo grupo educacional Devry Brasil, que faz parte 

de Devry Inc., um provedor global de educação fundado nos Estados Unidos há mais de 80 anos 

(CIDADEVERDE.COM, 2016). Já o Centro de Ensino Unificado de Teresina (Faculdade CEUT) foi 

comprado, em 2014, pelo grupo Estácio Participações, que, com essa aquisição, passa a estar 

presente em todos os Estado da Federação e no Distrito federal, somando 85 unidades de ensino 

presencial (ÉPOCA NEGÓCIOS, 2016).  

Essa inserção do mercado de ensino superior de Teresina como lócus de atuação de uma 

empresa de capital internacional evidencia o que se pode chamar de globalização do ensino superior. 

Esse processo, tomando por base o que apregoam Santos e Silveira (2008), se utiliza das bases locais 

para inserir seu significado com base nas novas ações características do novo tempo. É nesse sentido 
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que, ainda segundo os autores, as disparidades socioespaciais tornam-se mais proeminentes, 

seguindo os novos e amplos dinamismos e outras formas de comando e dominação. 

   Figura 1: Faculdade em Teresina incorporada por grupo nacional 

 Fonte: Rodrigues, 2016. 

Figura 2: Faculdade incorporada por grupo educacional internacional 

Fonte: Rodrigues, 2015. 
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A atuação desses grupos na cidade é marcada pelo grande poder financeiro que define suas 

práticas. É notável a envergadura desses investimentos na quantidade de cursos e de estudantes, que 

vão se refletir em transformações nos subespaços onde se inserem. Pode-se ter uma ideia do poder 

desses empreendimentos através dos meios de comunicação, vastamente utilizados para divulgação 

dos seus serviços. O portal O povo, em 16/06/2015, divulgou uma “notícia” onde convocava estudantes 

para “a oportunidade de estudar em uma instituição de ensino superior de alta qualidade e padrão 

acadêmico internacional” (O POVO, 2015). Já uma “notícia” divulgada no Portal AZ faz uma chamada 

para o vestibular de outra IES, segundo o referido meio eletrônico, “uma das maiores e mais 

respeitadas organizações educacionais do Brasil [...], contando com 470 mil alunos matriculados e uma 

estrutura de cinco mil colaboradores e nove mil professores” (PORTAL AZ, 2015).  

Então a mídia, como poderoso instrumento dos tempos atuais, tem um papel fundamental no 

crescimento e manutenção dos negócios das grandes corporações, que usa o marketing para 

impulsionar o consumo dos seus produtos e serviços. No que se refere a esse aspecto das IES 

privadas, é pertinente lembrar o que Calderón (2000) fala sobre as manobras concorrenciais das 

grandes instituições de ensino superior privadas, que se apoiam nas propagandas publicitárias para 

ampliar seu espaço no mercado de ensino superior.   

Nesse processo de expansão do ensino superior privado em Teresina, a exemplo do que 

acontece em todo o Brasil, é imprescindível considerar o incentivo dado pelos programas do Governo 

Federal de concessões de bolsas e financiamentos estudantis, com o propósito de universalizar o 

acesso ao ensino superior. O gráfico a seguir mostra a evolução do número de concessões de bolsas 

do Programa Universidade para Todos (ProUni) em Teresina:  

Gráfico 3: Bolsas ProUni – Teresina 

Fonte: Sisprouni, 2015. 
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Essas concessões de bolsas mantém uma taxa crescente até 2010, quando também começa 

a variar negativamente. Mesmo assim, são consideráveis os números de bolsas ofertadas, o que ajuda 

a evidenciar o impulso dado pelo poder público ao ensino superior privado, que tem sido a marca do 

Brasil, sobretudo a partir da década de 1990.  

Não foi possível conseguir junto ao órgão responsável informações quantitativas sobre as 

bolsas Fies concedidas em IES em Teresina, nem as instituições pesquisadas concederam essa 

informação. Porém, em questionário aplicado junto aos estudantes das referidas IES, obteve-se que 

38,8% são beneficiários de alguma bolsa ou financiamento estudantil. O gráfico 4 discrimina a 

proporção de estudantes beneficiados pelos respectivos financiamentos ou bolsas:  

Gráfico 4: Proporções de estudantes com bolsa ou financiamento estudantil 

Fonte: Rodrigues, 2016. 

Nota-se a considerável parcela de estudantes que contam com os programas de ingresso e 

permanência no ensino superior privado, o que representa quase 40% dos alunos das IES 

pesquisadas. Dentre esses alunos, a grande maioria (69%) tem seu curso financiado pelo Fies, e 9% 

pelo Prouni, que são programas do Governo Federal. Nota-se ainda que as IES vêm investindo em 

financiamento próprio, como aponta a pesquisa (9%), e ainda há as instituições financeiras que atuam 

no setor, somando 13% dos financiamentos entre os pesquisados.  

Os financiamentos ofertados pela própria IES ou através de outras fontes privadas são 

sintomáticos do caráter empresarial dessas empresas e do poder financeiro que elas detêm. Um 

aspecto que demarca a atuação dos grandes grupos educacionais em Teresina é o poder financeiro 

para realização de financiamento estudantil com capital próprio, ou de buscar parcerias com 

instituições financeiras capazes de fazê-lo. Essas manobras características das instituições de caráter 
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empresarial revelam alternativas tomadas para ampliar os negócios, oferecendo um conjunto de 

vantagens, para atrair um número maior de estudantes/clientes.   

Quanto à questão do espaço urbano de Teresina e a sua relação com a localização das IES, é 

importante perceber a maneira como elas estão distribuídas, para, depois, discutir alguns aspectos 

importantes dessa dinâmica. A figura 3 mostra a localização das IES na cidade de Teresina: 

Figura 3: Localização das IES em Teresina 

Fonte: Rodrigues, 2016. 
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Nota-se, a partir da figura 3, que as IES estão localizadas predominantemente na zona Leste 

da cidade, que tem sua ocupação relacionada à segregação de alto status (ABREU, 1983) e se 

caracteriza atualmente por uma dinâmica econômica aquecida, relacionada ao comércio varejista, 

bares, restaurantes e casas noturnas, e a atividades empresarias e de prestação de serviços 

especializados, sobretudo de saúde. Então a zona Leste é reconhecidamente uma porção da cidade 

que possui significativa valorização frente às outras zonas, pelo seu histórico de ocupação residencial 

pela população de alto poder aquisitivo nas décadas de 1970 e 1980, e mais recentemente, com o uso 

comercial seletivo, destinado a suprir as necessidades da população de maior poder aquisitivo 

(FAÇANHA, 1998).  

Podem-se considerar essas tendências condizentes com o pensamento de Durhan (2005) 

acerca do viés mercadológico das IES privadas, que agem como empresas pensando em todos os 

aspectos que impactam no bom funcionamento do negócio. Então, o pensamento de Nascimento 

Júnior (2006) sobre as demandas educacionais condicionadas pela densidade técnica do território 

pode também se adequar à cidade, onde as técnicas também são seletivas e privilegiam determinadas 

áreas em detrimento de outras, fazendo com que os serviços de ensino superior se organizem também 

de maneira seletiva no território urbano, de acordo com as dinâmicas preexistentes e outras que estão 

sendo estabelecidas. 

Usamos também a lógica da localização das atividades produtivas na cidade para analisar a 

considerável concentração de IES privadas no centro de Teresina, pois o centro é uma área de 

dinâmica comercial e de prestação de serviços consolidada, o que justifica ainda uma atração para 

determinados setores das atividades produtivas. Mas dentre as IES privadas, não são as maiores que 

ali se instalam, e sim aquelas de menor porte e voltadas para atender predominantemente um setor 

específico da população, predominantemente aquela que trabalha no comércio central durante o dia e 

que cursam o ensino superior a noite.  Nota-se aqui também a lógica de mercado guiando a localização 

das IES no espaço urbano, a partir das atividades preestabelecidas nesse subespaço.  

A concentração seletiva da oferta de vagas pelas IES é uma realidade em todo o país. 

Especialmente no âmbito das instituições privadas, sua expansão não persegue as necessidades de 

formação da população, e sim motivações econômicas, o que revela seu caráter mercadológico, que se 

aproveita das infraestruturas já disponíveis. Esse é um aspecto relevante na discussão de Carlos 

(2013) sobre as desigualdades presentes na cidade promovidas e mantidas através da propriedade 

privada. Mesmo as IES públicas alimentam desigualdades de acesso ao serviço que oferecem se 

forem observados seus efeitos de exteriorização (HARVEY, 1980) no contexto onde se inserem.  

Outro aspecto relevante dessa discussão, é o fato de as IES estimularem outros 

empreendimentos, como destaque para o setor imobiliário que tem se expandido muito no entorno 
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dessas instituições, aproveitando o fluxo de estudantes para áreas onde estão localizadas. Em 

Teresina, esses estudantes representam um aumento significativo na demanda por moradias 

provisórias, aspecto discutido por Baumgartner (2015), que é também percebido nitidamente nesta 

cidade, tanto no entorno das universidades públicas quanto das IES privadas, como se pode perceber 

na figura 04: 

Figura 04: Apartamentos próximos a universidade pública (A) e quitinetes próximas a IES 

privada (B) em Teresina. 

Fonte: Rodrigues, 2016. 

 A atuação dos agentes promotores de serviços de ensino superior, tanto públicos quanto 

privados, são definidores de territorialidades no espaço urbano. As IES públicas de Teresina, pelo seu 

caráter social e pela dimensão acadêmica que possuem, bem como pelo seu histórico, têm hoje uma 

dimensão marcante na cidade. O campus Ministro Petrônio Portela (UFPI) estimulou a ocupação e 

valorização da zona Leste, com bairros profundamente atrelada à sua dinâmica, por conta dos serviços 

que oferece (ensino superior, biblioteca comunitária, hospital universitário, hospital veterinário) ou dá 

suporte (serviços bancários, serviços de fotocópia), pelo comércio que estimula e dá suporte dentro do 

campus ou no entorno (livrarias, lanchonetes, restaurantes), dentre outros fatores. O campus 

universitário é tido ainda como referência privilegiada, tanto para estudantes quanto para professores 

ou funcionários, fato que se traduz na forte dinâmica imobiliária do seu entorno e dos elevados preços 

de venda ou aluguel dos imóveis.  

No caso da UESPI (Campus Poeta Torquato Neto), há também esse impacto marcante na 

organização do território. Apesar de não ter as dimensões físicas do campus da UFPI, a UESPI 

também possui dimensão acadêmica e amplo alcance espacial na cidade. Ao contrário do que 

aconteceu com a UFPI, a UESPI foi instalada em uma área já urbanizada, mas modificou de forma 
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decisiva o bairro Pirajá. O entorno do prédio da instituição atualmente é caracterizado pela presença de 

grande número de moradias provisórias destinadas a estudantes, bem como de atividades comerciais e 

de prestação de serviços relacionadas à rotina acadêmica.  

No que diz respeito às IES privadas, suas práticas territoriais são marcadas pela 

competitividade, pois são empresas que atuam no mesmo segmento e, portanto, disputam os mesmos 

“clientes”. Então a territorialização desses grupos leva em consideração as possíveis formas de atração 

de estudantes, seja pela localização, pela facilidade de acesso ou por outros fatores que possam 

impactar positivamente suas atividades.  

O que Carlos (2013) argumenta sobre o jogo de poder entre agentes do mercado capitalista 

urbano é possível de se vislumbrar em Teresina no que tange as IES privadas, uma vez que a lógica 

das grandes instituições privadas têm se desenhado a partir da busca por estudantes (clientes), 

oferecendo atrativos diversos, como fatores locacionais, oferta de estrutura moderna, “serviço de 

excelência”, de facilidades no pagamento de mensalidades, dentre outros. Enquanto isso, as IES de 

menor poder econômico tentam se manter no mercado explorando outras áreas da cidade e 

oferecendo, na medida das suas possiblidades, algumas vantagens.  

4. Conclusão

A pesquisa revelou que Teresina apresenta um setor de serviços de ensino superior dinâmico e 

com representatividade na escala regional. Esse trabalho permite a afirmação de Teresina como centro 

de atração para os serviços de educação superior, pois, no que se refere a esse serviço, a cidade 

sedia uma quantidade considerável de instituições, que oferecem diversos cursos. Tal realidade atrai 

muitos estudantes tanto para as IES públicas quanto privadas, o que também é um resultado da 

modernização do território e das novas exigências postas, principalmente pelo mercado de trabalho, 

bem como do crescente número de egressos da educação básica.  

Um ponto de destaque é a distribuição das IES em Teresina, que, no caso das instituições 

públicas, tendem a obedecer a uma lógica de desenvolvimento social, mas no caso das instituições 

privadas há um nítido direcionamento guiado pelo mercado. No caso das IES privadas em Teresina, 

verificou-se que a alocação de parte delas tem relação com certas intencionalidades, sejam elas 

relativas a infraestruturas já dispostas no território, ou correlatas a mecanismos de atração de 

estudantes.  

A partir da pesquisa pode-se afirmar que as IES em Teresina revelam o forte amalgama entre 

Estado e mercado, uma vez que, a exemplo do que ocorre em todo o território brasileiro, a grande 

expansão dessas instituições caracteriza-se pela presença maciça da iniciativa privada, que vem se 

fortalecendo no setor com o impulso do poder público.  
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Houve um crescimento forte da iniciativa privada no ensino superior em Teresina nas duas 

últimas décadas, marcado pela presença de grandes instituições nacionais e internacionais, que se 

firmam nesta cidade lançando mão de fortes investimentos e gerando impacto significado no mercado 

de ensino superior teresinense, com grande potencial de atração de estudantes, através de vantagens 

econômicas (descontos, financiamento próprio, etc), de estrutura física moderna, do uso da mídia ou 

de outros artifícios.  

Além disso, a atual dinâmica do ensino superior em Teresina permite considerar uma 

perspectiva de intensificação das atividades produtivas na cidade e na sua região, pois o ensino 

superior se desenvolve de acordo com as necessidades produtivas vigentes, e as IES são o lócus de 

difusão do conhecimento, ideias e de profissionais qualificados e de novas possibilidades de 

organização do território. Além disso, as instituições privadas, pela sua própria definição, já reproduzem 

capital. 
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O PAPEL DOS SHOPPING CENTERS NA REGIÃO METROPOLITANA DE 

FORTALEZA: CENTRALIDADES, COMÉRCIO E CONSUMO 
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RESUMO 
No que tange à metropolização de Fortaleza, capital do Estado do Ceará, Brasil, novas leituras sobre os shopping centers, 
enquanto grandes superfícies comerciais, se fazem necessárias. Nessa perspectiva objetivo analisar o papel dos shopping 
centers nas novas lógicas de produção de centralidades e suas implicações no espaço metropolitano de 
Fortaleza. Depreende-se que novos conteúdos de Fortaleza podem ser apreendidos, problematizados e investigados, tendo 
como instrumental reflexivo as categorias, as dinâmicas e os processos espaciais ligados às atividades terciárias. O 
pressuposto teórico-metodológico está baseado em Henri Lefebvre, tendo como categoria analítica o espaço, mais 
especificamente a produção do espaço urbano-metropolitano. Considera-se que os shoppings com sua natureza agregadora 
de atividades, aglutinando diversos ramos do comércio, serviços e lazer, aliada ao seu porte e à sua escala, passaram a 
ocupar parcelas significativas do espaço, provocando alterações na produção e estruturação da Região Metropolitana de 
Fortaleza.  

Palavras-chaves: Metrópole; Shopping Center; Metropolização e Centralidades. 

1. INTRODUÇÃO

Na metrópole, os espaços apresentam simultaneidades, conjugam tempos e uma diversidade 

de motivações, estruturam-se e reestruturam-se através de novas formas comerciais que expressam 

conjecturas contemporâneas do espaço urbano-metropolitano. No que tange à metropolização de 

Fortaleza, novas leituras sobre os shopping centers, enquanto grandes superfícies comerciais, se fazem 

necessárias. Analisa-se que tais empreendimentos têm atuado consideravelmente na alteração das 

configurações espaciais da metrópole fortalezense como também do seu espaço metropolitano. Os 

1 Professor de Geografia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará-IFCE. Doutorando em Geografia 
da Universidade Federal do Ceará-UFC. E-mail tiagoestevam@ifce.edu.br 
2 Professor Emérito do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará-UFC. E-mail borzajose@gmail.com 
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shopping centers, entre outras dinâmicas contemporâneas, são indubitavelmente expressão material do 

processo de reestruturação urbano-metropolitana, face à concentração espacial do comércio, entendida 

também como concentração de capitais e ultimamente associada ao setor imobiliário, o qual envolve 

algumas “parcelas” do espaço metropolitano. 

Nessa direção, designa-se como recorte espacial do artigo a metrópole de Fortaleza e seu 

espaço metropolitano e como recorte analítico os shopping centers, consubstanciados na dinâmica de 

novas centralidades. Essas modernas formas do comércio são estruturas urbanas presentes no cotidiano 

da metrópole fortalezense as quais participam efetivamente do processo de reprodução do espaço 

urbano e criam, portanto, novos locais para acomodar as atividades recentes, resultando em processos 

sociais e espaciais a serem percebidos na Região Metropolitana de Fortaleza.  

Nesta perspectiva, tem-se como objetivo analisar o papel dos shopping centers nas novas 

lógicas de produção de centralidades e suas implicações no espaço metropolitano de Fortaleza. 

Considerando que esses empreendimentos, com sua natureza agregadora de atividades, aglutinam 

diversos ramos do comércio, serviços e lazer, aliada ao seu porte e à sua escala, passaram a ocupar 

parcelas significativas do espaço, provocando alterações na estruturação da RMF. A proposta aqui é, 

pois, contribuir com o debate acerca dos processos inerentes às transformações metropolitanas e à 

metropolização.  

Depreende-se que novos conteúdos da metropolização contemporânea de Fortaleza podem 

ser apreendidos, problematizados e investigados, tendo como instrumental reflexivo as categorias, as 

dinâmicas e os processos espaciais ligados às atividades terciárias. Fortaleza, no ano de 2013, de acordo 

a Associação Brasileira de Shopping Centers – ABRASCE, despontou no cenário nacional com o maior 

acréscimo de Área Bruta Locável – ABL de shopping centers do Nordeste brasileiro e o terceiro do país. 

A capital cearense é também considerada a sétima cidade no ranking em potencial de consumo no país 

e a segunda no Nordeste. 

Neste quadro, a diversidade de iniciativas de produção de shopping centers estabelece novas 

relações entre centro e periferia que têm aberto uma lacuna que apresenta mais interrogações que 

respostas. Diante desses processos de redefinição de centralidades e produção metropolitana, observa-

se a complexa atuação das inovações espaciais do setor terciário – os shopping centers – na nova 

realidade socioespacial, que, como já foi dito, ganham novos conteúdos sociais, econômicos invadindo 

paulatinamente a capital cearense e seu espaço metropolitano. Nesse contexto, é imprescindível analisar 

a metropolização contemporânea fortalezense e seus desdobramentos (DANTAS, 2009). 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA

O arcabouço teórico constitui-se em elemento indispensável a toda e qualquer investigação 

científica, sendo responsável por organizar a realidade estudada e apontar as características essenciais 

e distintas dos fenômenos. No bojo das reflexões teóricas vêm à tona inicialmente os conceitos de 

shopping center, cidade, centralidade, espaço urbano, urbanização, metrópole, metropolização e novas 

centralidades, conceitos esses basilares ao embasamento da temática a ser desenvolvida.  

Vargas (2001) relata sobre o papel das atividades terciárias nas cidades, destacando o 

surgimento dos shopping centers como um novo formato comercial. Essa nova forma de atividade 

comercial/econômica está intrinsecamente relacionada com as transformações urbanas, ao promover 

uma reorganização espacial das cidades brasileiras bem como de grandes centros metropolitanos. 

 A origem do shopping center está relacionada à expansão das lojas de departamentos no 

Reino Unido e nos Estados Unidos.  Rybczynski (1996) destaca que o primeiro shopping center foi o 

Northgate, inaugurado em 1° de maio de 1950, nos arredores da cidade de Seatle. Esse empreendimento 

foi projetado pelo arquiteto John Graham. Para o Urban Land Institute3, de Washington, os shopping 

centers para serem conceituados como tal devem satisfazer as seguintes exigências: ter um projeto 

arquitetônico para o prédio ou prédios que proporcione espaço para estabelecimentos comerciais; ser 

localizado num único terreno de fácil acesso; possuir área de estacionamento; ter áreas de acesso para 

entrega de mercadorias, separadas das áreas de recepção do cliente; ter um grupo de inquilinos que 

proporcione variedades e comparação de mercadorias; oferecer um ambiente que proporcione conforto 

(inclusive proteção climática), segurança, conveniência e estética agradável.  

Os shopping centers, em seu formato atual, envolvem a comercialização de uma grande 

variedade de produtos disponíveis no mercado (automóveis, roupas, eletrodomésticos, alimentos entre 

outros) e a oferta de serviços comerciais e pessoais. Apresentam-se, pois, em um primeiro instante, 

como espaços de consumo e a posteriori como consumo do espaço, tornando-se, assim, um grande 

centro de convivência frequentado pelas pessoas não somente para adquirir produtos, mas também para 

se alimentar, se divertir e resolver pequenos problemas do dia a dia (BLOCH; RIDGWAY e DAWSON, 

1994). Barata Salgueiro (2001) afirma que os shopping centers são empreendimentos de grande capital 

que podem produzir aglomeração e em consequência induzir o surgimento de novas centralidades e 

mudanças estruturais da cidade, ao promoverem concentração e fluxos.  

3 O Urban Land Institute é uma organização sem fins lucrativos, global e independente, apoiada por membros que 

representam todo o espectro de desenvolvimento imobiliário e disciplina de uso do solo. 
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Ao discutir sobre mudanças na cidade, Whitacker (2003, p. 61) diz que “[...] a cidade é 

cristalização da urbanização e essa, enquanto processo, não é definida, in fine, mas se articula à 

produção ampla e restrita”.   A cidade, no seu conjunto, passa por processos de centralização e 

descentralização que é ao mesmo tempo combinado e contraditório. A cidade contemporânea se 

caracteriza pela capacidade de atração e pelos diferentes níveis de concentração, concentração essa 

que se contrapõe ao fenômeno expressivo de descentralização, como se a cidade continuamente se 

espraiasse indefinidamente no sentido de sua periferia como forma de se diluir para se recompor em 

novas formas de concentração (SPOSITO, 2001). Dessa forma, é possível entender que a centralidade 

se realiza dialeticamente, a partir de duas tendências (abaixo citadas), relacionadas ao estabelecimento 

das formas urbanas de acordo com a lógica das relações sociais e econômicas vigente.  

[...] a) à centralidade, através dos distintos modos de produção, das diferentes relações de 
produção, tendência que vai atualmente, até o centro decisional, encarnação do Estado, com 
todos os seus perigos; [...] b) à policentralidade, à oniscentralidade, à ruptura do centro, à 
disseminação, tendência que se orienta seja para a constituição de centros diferentes (ainda 
que análogos, eventualmente complementares), seja para a dispersão e para a segregação 
(LEFEBVRE, 2002, p.112-113). 

De acordo com Lefebvre (2002), a centralidade constitui o essencial do fenômeno urbano, 

sendo considerada um movimento dialético que a constitui e destrói, que a cria e a extingue. 

Compreende-se desse modo que a centralidade não é somente uma forma, mas ao mesmo tempo 

conduz a esclarecimentos dos processos no espaço e no tempo, sendo o processo prioritário em relação 

à forma na produção do urbano e do metropolitano. 

Conforme Sposito (1998), a centralidade urbana pode ser abordada em duas escalas 

territoriais: a escala intraurbana e a da rede urbana. No primeiro nível, enfocam-se as diferentes formas 

de expressão dessa centralidade tomando como referência o território da cidade ou da aglomeração 

urbana, a partir de seu centro ou de seus centros. No segundo nível, a análise toma como referência a 

cidade ou a aglomeração urbana principal em relação ao conjunto de cidades de uma rede, rede essa 

que, por sua vez, pode ser vista em diferentes escalas e formas de articulação e configuração, de maneira 

que se possa compreender o papel da cidade central. 

Nessa linha de raciocínio, é fenômeno comum no espaço urbano a ocorrência de processos 

de centralização e descentralização porque o urbano é produto de processos de concentração de 

pessoas, bens e ideias (CARLOS, 2011). Esses processos são características próprias da urbanização 

em seu desenvolvimento histórico.  De acordo com Lefebvre (2006), o significado dos termos urbano e 

urbanização ultrapassam os limites das cidades. A urbanização é concebida a partir de interações dos 

processos sociais e espaciais, os quais permitem a manutenção do capitalismo e a reprodução de suas 
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relações essenciais de produção. A própria sobrevivência do capitalismo estaria baseada na criação de 

um espaço social crescentemente abrangente. 

O processo de urbanização, ao longo do século XX e início do século XXI, resultou em inúmeras 

transformações espaciais, econômicas, culturais e sociais. No cerne dessa discussão, não se pode 

deixar de relacionar os conceitos de urbano e urbanização aos conceitos de metrópole e metropolização. 

Ribeiro (2009, p. 3) conceitua metrópole, afirmando que ela: 

[...] corresponde à cidade principal de uma região, aos nós de comando e coordenação de 
uma rede urbana que não só se destacam pelo tamanho populacional e econômico, como 
também pelo desempenho de funções complexas e diversificadas (multifuncionalidade), e que 
estabelecem relações econômicas com várias outras aglomerações [...].  

O processo de metropolização contemporânea deve ser compreendido como uma verdadeira 

metamorfose do processo de urbanização, ou seja, como uma dimensão importante do processo geral 

de urbanização da sociedade (LENCIONI, 2008), que se reforça em funções superiores em matéria de 

decisão, direção e gestão, as mais articuladoras das bases econômicas nacionais aos circuitos globais, 

concentradas nos principais polos urbanos. 

Na perspectiva de Ascher (1998), a metropolização não é um simples fenômeno de grandes 

aglomerações, mas um processo que penetra no funcionamento do cotidiano delas, assim como de 

cidades e pequenos centros, e que engendra novos tipos de morfologias urbanas. 

Explica-se a metropolização contemporânea com base na concepção dialética de 

implosão/explosão urbana de Lencioni (2008) e Lefebvre (2002), a qual consiste em uma dilaceração 

das estruturas internas da cidade principal e na projeção de seus fragmentos sobre as vizinhas, 

explicadas como a proliferação do tecido urbano.  

Nesse contexto, a metrópole contemporânea fortalezense passa a ser caracterizada por uma 

nova organização espacial, onde se assiste, ao mesmo tempo, à fragmentação do espaço metropolitano 

e à multiplicação das novas expressões de centralidade engendradas pelos shopping centers.  Essas 

formas têm movimento próprio, delas mesmas, que as articula com outras formas, as próximas e as 

distantes, também iguais a ela ou diferentes dela. Dessa maneira, os shopping centers, voltados à 

distribuição de bens de consumo corrente, permitem tanto a reprodução do capital comercial como 

também a reprodução do capital do setor imobiliário. Nessa perspectiva, Pintaudi (2004) afirma que os 

shopping centers são os lugares que melhor traduzem o desabrochar das novas centralidades nas 

metrópoles brasileiras.  

Borja (1995) considera as novas centralidades como sendo operações de grande porte geradas 

pelo setor público e/ou privado, criando áreas em ruptura e com descontinuidade em relação à cidade 

central existente. As novas centralidades se iniciam e se sustentam a partir de grandes equipamentos 
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ligados ao setor comercial e de serviços instalados em alguma área propícia à expansão, que possua 

uma considerável estrutura para fluxos. Desse modo, a atividade comercial constitui-se como a principal 

responsável pelo surgimento de novas centralidades nos espaços urbano-metropolitanos, 

No que tange as etapas metodológicas, a fim de facilitar a construção e o aprofundamento do 

debate a respeito da temática ora apresentada. Neste direcionamento, os procedimentos metodológicos 

foram divididos em três etapas: na primeira etapa, foi analisado do aporte teórico mediante pesquisa 

bibliográfica, seguida de pesquisa de material documental; na segunda, procedeu-se a análise dos dados 

já colhidos e à realização de visitas aos shoppings; a terceira etapa consistiu em levantamento 

cartográfico e de sistematização e análise de dados.   

A busca de material bibliográfico foi mediante utilização de livros, dissertações, teses, no qual 

foram aproveitadas algumas teorias e conceitos essenciais à realização do estudo. Destacam-se aqui 

alguns autores que são referência na abordagem da urbanização e metropolização de Fortaleza: Costa 

(2015), Silva (2005), Pequeno (2008) e Dantas (2009).  

Na fundamentação de questões sobre centralidade, novas centralidades, estruturação, 

reestruturação urbano-metropolitana, espaços terciários, metrópoles, entre outros assuntos, utilizou-se 

os estudos teóricos dos autores: Borja (1995), Ascher (1998), Sposito (2001), Salgueiro (2001), Lefebvre 

(2002), Ribeiro (2009) e Carlos (2011).  

Na pesquisa documental, foram realizados levantamentos nos locais descritos a seguir: na 

Biblioteca Pública Menezes Pimentel; no Laboratório de Estudos Urbanos e Geografia Cultural – LEUR, 

da Universidade Estadual do Ceará; no Laboratório de Planejamento Urbano e Regional – LAPUR, da 

Universidade Federal do Ceará; na Prefeitura Municipal de Fortaleza, em órgãos como a Secretaria de 

Planejamento de Fortaleza – SEPLA; nos Jornais O Povo e Diário do Nordeste; em outras fontes que se 

fizerem necessárias no decorrer da pesquisa. 

Como suporte operacional das geotecnologias para a construção das bases cartográficas. A 

utilização de geotecnologias permitiu identificar e mapear a localização dos shoppings e entender a 

produção das novas centralidades na escala urbana e metropolitana. Após a coleta de todos os dados 

necessários – documentos, mapas, fotografias, periódicos, livros, monografias, dissertações, teses, entre 

outros –, realizou-se uma análise apurada para escolher o material a ser usado, etapa essencial na 

construção do artigo. 

3. A REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA NO CONTEXTO DE

GLOBALIZAÇÃO: OS NOVOS AGENTES ECONÔMICOS NA ESCALA 

METROPOLITANA  
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A RMF vem recebendo, com maior ou menor peso, as influências da presença de novos 

agentes econômicos, na maior parte dos casos empresas de grande porte econômico e/ou respondendo 

a interesses de inovação comercial-imobiliária. São, sobretudo, agentes que trazem consigo novas 

práticas e formas de atuação e expressam, por meio da produção de formas comerciais, estratégias de 

desenvolvimento do capitalismo contemporâneo. 

No Ceará, a Região Metropolitana de Fortaleza vem experimentando transformações rápidas, 
com mudanças substanciais em sua estrutura e fisionomia urbana. No Estado, a dinâmica dos 
processos econômico-sociais, alcançada nos últimos 30 anos decorrentes de recursos 
oriundos de agências regionais de desenvolvimento, registraram marcas significativas no 
espaço da Região Metropolitana de Fortaleza (SILVA, 2009, p.16). 

Fortaleza se enquadra em um novo modelo de urbanização metropolitana, cujas tendências de 

expansão urbana da metrópole vão incorporando as cidades, progressivamente, dentro de um sistema 

metropolitano cada vez mais amplo e complexo. Presencia-se uma expansão contemporânea 

metropolicêntrica4, criando um padrão de rede interurbana e com limites menos precisos, sendo que, 

dificilmente, são definíveis em sentido strito sensu.   

A questão metropolicêntrica é entendida diante das características de policentralidade que se 

dá diante da expansão metropolitana. “A Policentralidade, tendência que se orienta seja para a 

constituição de centros diferentes (ainda que análogos, eventualmente complementares), seja para a 

dispersão e para a segregação” (LEFEBVRE, 2002, p.113). Daí considerou-se relevante o termo 

metropolicêntrico que é utilizado no intuito de entender a escala urbano-metropolitana no contexto atual 

de multicentralidade comercial e de serviços no desenvolvimento urbano e metropolitano de Fortaleza, 

que ocorre, grosso modo, de maneira “desconcentrada-concentrada”, sendo que Fortaleza apresenta 

características de uma “metrópole expandida”.  

 É evidenciado deste modo que “as metrópoles e grandes cidades seguem ao mesmo tempo, 

densificando seus interstícios e se expandido em territórios indetermináveis (MOURA, 2013, p. 34). 

Conforme Lencioni (2003, p.8) “Neste sentido, pensar a metrópole, a região metropolitana ou o entorno 

metropolitano é pensar uma região. Mesmo examinando apenas a metrópole, o espectro da região 

aparece, porque ela em si, não é mais uma cidade isolada, mas uma cidade-região.  

Parafraseando Soja (1993, p.227) afirma que: 

[...] Há uma reestruturação interna igualmente paradoxal das regiões metropolitanas, marcada 
por uma desconcentração e uma recentração das nodalidades urbanas. A 

4 A escala de uma região metropolitana, a evolução para uma estrutura reticular permitiria, assim, [...] estruturando-se 
progressivamente uma armadura urbana de tipo policêntrico [...] em que os fluxos de carácter polar e que se articulam com 
um esquema mais complexo de interrelações e de dependências funcionais.  
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suburbanização/metropolização difusa continua, mas já não parece tão inequivocamente 
associada ao declínio dos centros das cidades. 

Tal dinâmica experimentada por Fortaleza não é um fato isolado, contudo, novas escalas 

espaciais de organização no mundo globalizado tem se revelado, principalmente, nas principais 

metrópoles mundiais e do Brasil. “[...] O certo é que o sistema capitalista aperfeiçoou seus instrumentos, 

inclusive o manejo mais ágil das escalas e a capacidade de utilização do espaço construído. [...]” 

(BRANDÃO, 2007, p.52).   

É salutar destacar que os mecanismos de desenvolvimento econômico no metropolitano 

fortalezense desempenha função a partir da economia de aglomeração com influência de escala 

mundial à escala regional-local. Tal característica da economia está intrínseca ao processo globalizado 

de internacionalização das atividades econômicas e é composta pela tríade: divisão do trabalho, 

organização e fluidez do mercado de trabalho e por fim a interligação de redes, se desdobram, 

primeiramente, nas aglomerações metropolitanas como sendo o locus de otimização das funções 

produtivas e da sua articulação por complexas redes e fluxos; segundo, são necessárias à flexibilização 

dos processos produtivos, à inovação e à mobilidade social da população; terceiro, possuem uma 

complexidade dos fluxos de conhecimentos sendo este fator determinante da inovação, bem como, 

fundamental para as grandes metrópoles mundiais. (SCOTT, 1998; VELTZ, 1996).  

Além disso, uma reconcentração de funções administrativas de alto nível, as operações de 

controle e tomada de decisões no âmbito do processo de produção, como resultado de economias de 

aglomeração ainda pendentes da metrópole e sua concentração massiva de informações acontece, 

particularmente no campo da inovação tecnológica (AGUILAR, 2002; SASSEN, 1998; TRUFFELLO; 

HIDALGO, 2015). 

 Deste modo, nas últimas décadas, o processo de crescimento das áreas metropolitanas, como 

consequência do processo de globalização e reestruturação produtiva, provocou uma forte 

reestruturação na morfologia das urbes (DE MATTOS, 2001, 2004). Deste modo, “[...] a globalização 

também está produzindo um novo homem e nova sociedade por meio de transformações nos Estados, 

nos mercados, nos processos de trabalho, na estética [...], na ocupação do território, na produção do 

ambiente [...]” (MARICATO, 2007, p. 52). 

Neste contexto, dialogando com Pequeno (2015) sobre o quadro fortalezense, o autor ratifica 

que nos últimos anos do século XX e início do século XXI, a Região Metropolitana de Fortaleza, no 

cenário de globalização da economia, passa por um constante processo de reestruturação produtiva na 

qual ganha formas diversas, com a instauração de políticas governamentais inseridas num espectro que 

abrange do neoliberalismo ao neodesenvolvimentismo.  
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O autor supracitado apresenta, também, uma série de atividades econômicas responsáveis 

pelas mudanças recentes em Fortaleza, como: a atividade agropecuária, concentrada nos vales úmidos 

e diretamente associada à nova política estadual de gestão dos recursos hídricos, cita Elias (2010) que 

estuda o agronegócio da fruticultura como um dos vetores do desenvolvimento econômico do Ceará. 

“Dentre os vínculos espaciais com a RMF destacam-se o escoamento da produção voltada para o 

mercado internacional globalizado através do Porto do Pecém5, assim como o reconhecimento de 

Fortaleza como mercado consumidor, os quais demandaram melhorias nas infraestruturas viárias 

regionais” (PEQUENO, 2015, p.16). 

O processo de industrialização ocorrido no estado nas últimas décadas, apesar da dispersão 
industrial por municípios com função de centro regional, tem reforçado o crescimento da 
importância da Região Metropolitana de Fortaleza e alterado profundamente sua configuração 
espacial em função do porte e da quantidade de empreendimentos do setor secundário 
instalados no período. Por um lado, nota-se a presença de concentrações industriais nos 
municípios da RMF periféricos à capital, com destaque para o Complexo Industrial. 
(PEQUENO, 2015, p.16). 

Deve-se notar que Fortaleza neste processo de globalização adentra uma dinâmica territorial 

tanto de dispersão como de concentração urbana e metropolitana. Portanto, existe uma dispersão da 

atividade econômica em nível metropolitano, facilitada pela evolução e modernização de infraestrutura 

das redes, da logísitica e do setor das telecomunicações, que fornece uma expansão das funções 

essenciais, principalmente, ligadas às atividades de comércio e serviços, contudo, Fortaleza exerce forte 

centralidade sobre o espaço metropolitano e regional, evidenciado pelas atividades que exigem maior 

complexidade, bem como em termos de ligações rodoviárias. 

Nesta conjuntura, os processos de produção do espaço se fragmentam, com fortes 

repercusões na expansão da metrópole, assim, a difusão urbana das atividades produtivas pode estar 

localizada em áreas periféricas. Tais processos desencadeados resultam da atuação dos diversos 

interesses dos agentes produtores do espaço, a destacar aqueles ligados ao capital imobiliário-

financeiro.  

Como resultado de outra rodada de reestruturação, o capital financeiro tornou-se ainda mais 
significativo na modelagem do espaço urbano em conjunção não apenas com o capital 
industrial, mas também, cada vez mais, com o outro agente de regulação e de reestruturação 
espacial, o Estado. Essa coalizão entre o capital e o Estado funcionou eficazmente, 

5 [...] A Metrópole apresenta algumas outras características específicas, como a implantação do Porto do Pecém, inaugurado 
no ano de 2001, que tem estimulado o aumento da urbanização para o lado oeste; a criação de um corredor industrial na BR 
116, com inúmeras indústrias instaladas ao longo da rodovia; a construção recente do Centro de Eventos, o surgimento de 
novas áreas de centralidade, o aparecimento progressivo de condomínios residenciais horizontais, sobretudo desde a década 
de 2000-2010, que configuram uma nova tipologia, gerando espaços mais fragmentados (DIÓGENES, 2012, p.33). 
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replanejando a cidade como uma máquina de consumo duráveis. O crescimento dessa 
“fronteira de grama” das casas suburbanas também intensificou a segregação residencial, a 
fragmentação social e a segmentação ocupacional da classe trabalhadora. (SOJA, 1993, p. 
126) 

Harvey, no livro Condição Pós-Moderna, (2004, p.267) afirma que “Quanto menos importantes 

as barreiras espaciais, tanto maior a sensibilidade do capital às variações do lugar dentro do espaço e 

tanto maior o incentivo para que os lugares se difereciem de maneiras atrativas ao capital”. 

A metropolização, que tem Fortaleza como cidade principal, não ocorreu independente de 
processos mais gerais como a globalização e a reestruturação do capital, as quais 
dinamizaram a economia do Ceará, não obstante seu caráter fragmentário e excludente. Com 
a introdução de novas tecnologias e as alterações nas redes técnicas, o aprofundamento da 
globalização na economia brasileira e as novas formas de comunicação, mediante ampliação 
da organização em redes (produção e distribuição, prestação de serviços, gestão política e 
econômica), o Ceará se reinsere na divisão territorial do trabalho em novos moldes, 
repercutindo na organização da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) (COSTA, AMORA, 
2015, p. 32).  

Fortaleza, como expressão de uma metrópole periférica, ganha uma dimensão tanto 

demográfica como de influência econômica de proporções acentuadas no que tange à escala regional-

nordestina, portanto, desempenha um importante papel de comando na rede urbana cearense e 

nordestina. De tal modo, enquanto uma grande metrópole se constitui como resultante do processo de 

reestruturação econômica que gradualmente foi incorporando elementos que a coloca em uma posição 

de interesse econômico no cenário de competitividade na arena global. 

 Imediatamente, no processo atual, os nós metropolitanos precisam apresentar-se com 

especificidades para atrair o investimento não somente local como, por sua vez, internacional dadas às 

políticas neoliberais mundializadas, mesmo que algumas destas não sejam tão benéficas para a 

metrópole, neste conjunto, o Estado como forte propulsor do ideário dos interesses capitalistas se mostra 

ineficaz quanto à gestão e ao planejamento sustentável-metropolitano de Fortaleza.  

4. Shopping centers e centralidades na dinâmica contemporânea da RMF

Os shopping centers representam uma forma moderna de produção socioespacial no que diz 

respeito aos padrões arquitetônicos, socioeconômicos, espaciais e simbólicos. Considerando que o 

espaço urbano-metropolitano é revelador de um tempo que se materializa, pode-se afirmar que esses 

equipamentos geradores de espaços de consumo são talvez uma das melhores ilustrações da relação 

tempo/espaço na metrópole contemporânea.   

As formas de comércio têm uma história na cidade. Possuem seu lugar e papel na construção 

do urbano, na medida em que novas condições e novos produtos são inseridos no processo geral de 
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circulação do capital. A prática comercial, fruto da divisão social do trabalho, vem se transformando ao 

longo do tempo, tendo passado de atividade nômade a sedentária; de individual a coletiva; de padrões 

de pequena escala a grande escala; de concentrada nos centros tradicionais a descentralizada em novas 

áreas centrais.  

De acordo com Salgueiro (2001) e Ortigoza (2008), o comércio influencia fortemente as 

cidades, de modo que as relações pautadas entre comércio e cidade vão ganhando uma complexidade 

de análise, pois se percebem práticas socioespaciais de diversos atores, tais como comerciantes, 

consumidores, promotores imobiliários e produtores/fabricantes.  

Os shoppings centers, como exemplos de grandes áreas de consumo, fazem parte da dinâmica 

da metrópole contemporânea fortalezense, tendo havido, nesta última década, um verdadeiro boom 

desse tipo de produção imobiliária-comercial em diversas áreas da cidade e de seu espaço 

metropolitano. A localização, a estrutura e o funcionamento desses estabelecimentos interferem no 

processo de reprodução do espaço urbano e metropolitano, já que o comércio contém e produz 

centralidade. 

No sentido de produção do espaço fortalezense percebe-se uma relação intrínseca entre as 

novas centralidades e os shopping centers. Tais relações na cidade de Fortaleza representam a 

concretização de novos processos estruturais no espaço urbano, incentivando, assim, novos vetores de 

valorização e expansão urbana. Na área de entorno dos shopping centers averiguou-se um incremento 

de novos fluxos e de novas atividades de comércio e serviços, o que permitiu o fortalecimento de um 

caráter diferencial de determinadas parcelas da cidade.  

Neste contexto, em termos de evolução espacial dos shoppings na Região Metropolitana de 

Fortaleza (Quadro 01) desde o surgimento, a expansão e o recente boom dos shoppings. Pode-se afirmar 

que as décadas de 1970 e 1980 são consideradas como período de gênese desses empreendimentos 

na capital cearense, as décadas de 1990 e 2000 período de expansão e consolidação dos shoppings 

através das práticas socioespaciais e por fim e esta última década (anos 2010) o chamado boom destes 

equipamentos atrelados à tríade do capital comercial-imobiliário-financeiro, bem como em seu espaço 

metropolitano, este último período também se apresenta de modo singular dado às relações sociais de 

produção e reprodução do espaço urbano e metropolitano. 

Assim, os shoppings podem ser percebidos no contexto das centralidades (FIGURA 01), no 

qual conduz ao entendimento de uma nova articulação espaço-tempo, e tal articulação implica uma nova 

configuração social.  

  A estruturação urbana de Fortaleza baseada em vários núcleos de comércio e serviços gera 

uma complexidade de análise, com isso “cada fração da cidade deve ser analisada em suas 

especificidades, mas, ao mesmo tempo compreendida em suas relações com outras frações do mesmo 

771



Anais do III Seminário Regional Comércio, Consumo e Cultura nas Cidades. ISSN: 2318-048X. http://srccc.com.br. 

espaço urbano e desses com outros espaços, relações estas estabelecidas por diferentes atores sociais” 

(SPOSITO, 2001, p.88). 

Shoppings Município Ano de 
Inauguração ABL ( m²) Lojas Pisos Administradora 

Center Um Fortaleza 1974 10.060 48 2 Própria 

Shopping Iguatemi Fortaleza 1982 92.000 480 3 JCC 

North Shopping Fortaleza Fortaleza 1991 52.000 300 3 Ancar Invahoe 

Avenida Shopping & Office Fortaleza 1994 6.454 206 3 Própria 

Salinas Casa Shopping Fortaleza 1996 13.496 45 1 Própria 

 Shoping Aldeota Fortaleza 1998 14.870 240 5 Própria 

Shopping Benfica Fortaleza 1999 13.056 163 3 Própria 

Del Paseo Fortaleza 2000 10.500 102 3 Própria 

North Shopping Maracanaú Maracanaú 2003 20.000 129 3 Ancar Invahoe 

Shopping Via Sul Fortaleza 2008 24.500 144 6 Ancar Invahoe 

Pátio Dom Luis Fortaleza 2010 5.000 61 2 Própria 

Iandê Shopping Caucaia Caucaia 2012 9.000 79 2 Própria 

Shopping Parangaba Fortaleza 2013 32.000 230 3 Aliansce SC 

North Shopping Joquei  Fortaleza 2013 35.000 237 3 Ancar Invahoe 

RioMar Fortaleza Fortaleza 2014 93.000 385 6 JCPM 

Eusébio Open Mall Eusébio 2014 11.740 50 1 Própria 

Maranguape Shopping Mall Maranguape 2015 8.500 75 3 Própria 

Grand Shopping Messejana Fortaleza 2016 14.040 193 4 Lumine 

RioMar Kennedy Fortaleza 2016 54.000 275 3 JCPM 

Fonte: Abrasce, 2016; Pesquisa direta 

No bojo desta questão, o processo de descentralização de Fortaleza possibilitou o surgimento 

de novos núcleos de atividades terciárias, que neste primeiro instante, atuaram de modo secundário 

diante do centro tradicional, contudo, com o decorrer dos anos e das novas dinâmicas da economia 

urbana fortalezense, alguns destes novos núcleos passaram a agir por sua vez como núcleos autônomos 

com papéis definidos na estrutura intraurbana e até intrametropolitana, sendo que, não os podem 

considerar apenas como áreas coadjuvantes no processo de desenvolvimento urbano de Fortaleza, dada 

a capacidade de atração de atividades, bem como, de polarização da capital cearense. 

772



Anais do III Seminário Regional Comércio, Consumo e Cultura nas Cidades. ISSN: 2318-048X. http://srccc.com.br. 

Figura 01- Disposição dos shopping centers e centralidades na RMF 

Desta forma, com a instalação e desenvolvimento dos shopping centers, as novas áreas 

centrais sofreram algumas modificações, percebe-se, assim que a presença destes equipamentos geram 

uma dinâmica comercial-imobiliária específica, que até então, não havia sido vivenciada. Com isso, faz-

se necessário apreender estes empreendimentos como elemento importante na estruturação urbana de 

Fortaleza, bem como no espaço metropolitano dada a concentração e diversidade de serviços e 

comércio. 

A metrópole atual revela transformações visíveis, expressas em suas paisagens, nas quais são 

notórias em suas reconfigurações espaciais, novas estruturas, bem como, em novos usos e funções, 

associados a isto intrinsecamente se desenvolvem novas dinâmicas das periferias urbanas, com 

caraterística específicas, ou seja, diferente daquelas que se formaram com o processo de 

descentralização desencadeado nas décadas de 1970-1980 (DIÓGENES, 2012).  

Diante disto, pode-se falar de uma nova forma de centralidade urbano-metropolitana. Se, de 

um lado, tem-se uma ligação tradicional com o centro urbano de Fortaleza, por outro lado, atenta-se a 

expansão rumo às franjas metropolitanas de complexas construções comerciais e imobiliárias como: 
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escritórios corporativos, condomínios residenciais, torres comerciais, shopping centers, hipermercados 

e cadeias alimentares que promovem novas centralidades metropolitanas.  

Os espaços terciários também ganham mais evidência, reconhecendo-se por um lado um leve 
deslocamento para a periferia da metrópole, mediante a implantação de shopping centers nos 
municípios conurbados a Fortaleza, como ocorreu em Maracanaú e Caucaia [...] (PEQUENO, 
2015, p.20).  

Há um processo de distribuição espacial do setor terciário, principalmente para Maracanaú e 

Caucaia, sendo que esses possuem maior nível de integração com Fortaleza (PEQUENO 2008). Neste 

sentido, Caucaia desempenha diferentes funções na RMF (lazer, residência, turismo e indústria) e 

Maracanaú desempenha destaque no processo de industrialização da RMF (a partir da instalação do 

Distrito Industrial na década de 1960) e nos últimos anos tem ganhando força em termos de novos 

investimentos de cunho imobiliário e comercial. Estes dois municípios têm se desenvolvido de modo a 

delinear-se no contexto de centralidade metropolitana.  

No contexto metropolitano, acompanhando os eixos de expansão urbana fortalezense, tem-se 

a emergência de shopping centers também em Eusébio e em Maranguape fruto das novas estratégias 

do capital comercial-imobiliário. Assim, Eusébio aparece na dinâmica de expansão de Fortaleza rumo ao 

leste (tendo como eixo comercial a Avenida Washington Soares na capital e como continuidade a CE-

040 já em Eusébio). O Eusébio Open Mall é instalado na CE-040, importante eixo de expansão imobiliário 

e turística. Já o município de Maranguape entra no contexto de expansão urbana no eixo aao sul de 

Fortaleza perpassando Maracanaú, assim o surgimento do Maranguape Shopping Mall, no Centro de 

Maranguape, resulta do processo de produção metropolitana que extravassa a metrópole ao mesmo 

tempo em que reforça a centralidade de Fortaleza. Neste sentido, evidenciam-se os novos nós de 

concentração e descentralização que surgem decorrentes das dinâmicas metropolitanas ( MAPA 02). 
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Figura 02- Concentração e fluxos dos shopping centers na RMF 

Assim, vivia-se uma dinâmica metropolitana de fluxos e ações de diversos agentes produtores 

do espaço que possuem implicações não somente na cidade em que há determinadas intervenções e 

que resultam na produção do espaço. Por isso, as cidades, principalmente, do entorno fortalezense são 

sobrepujadas pela metrópole e suas expansões metropolitanas. Segundo Souza (2013) a urbanização é 

marcada pela produção de centralidades e a metropolização pela reprodução das centralidades em rede. 

Deste modo, a implosão-explosão da metrópole constitui o processo de difusão das formas e conteúdos 

metropolitanos.  

A nova geografia metropolitana mostra-se pautada na lógica de dinamização das economias 

modernas e dos “ajustes espaciais”, estimulando novas formas de morar e consumir, tornando-se a 

produção metropolitana complexa. Daí, há cada vez mais uma relação intrínseca entre os diferentes 

capitais e diversos setores da economia. Diante disso, na próxima sentença buscará entender e 

caracterizar a região metropolitana de Fortaleza mediante este novo quadro de expansão e consolidação 

de novas dinâmicas econômicas. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste âmbito, percebeu-se nesta década uma expansão no número de shoppings inaugurados 

em bairros de Fortaleza até então pouco explorados, como Parangaba, Jóquei Clube Papicu e 

Messejana, bem como na RMF, nos municípios de Caucaia, Maranguape e Eusébio. Nesta atual fase, 

os shoppings possuem novos agentes envolvidos, com novos processos, sendo muitas vezes 

associados à produção de condomínios e torres comerciais, evidenciando, assim, novas paisagens 

urbanas de rupturas da continuidade do território urbano. Também, no bojo da questão, os shoppings 

tendem a apresentar novas lógicas de localização, mostrando uma relação direta com a intensificação 

da produção imobiliária em novas áreas da RMF.  

As novas dinâmicas rumo às áreas de franjas metropolitanas passam a ser alvo da implantação 

de projetos de grande capacidade de produção, assim, percebe-se as faces, primeiro, da atuação do 

Estado-planejador como condicionador e articulador de infraestrutura e aprovando tais projetos 

desenvolvimentista, possuindo implicações  no processo de incremento de “novas localizações; e 

segundo, do papel do capital imobiliário que apreende as demandas por novos “produtos urbanísticos”, 

provocados dentre outros fatores, pelos deslocamentos espaciais de determinados grupos de classes 

em direção à essas áreas, terceiro, da necessidade de novos espaços produtivos em conformidade aos 

interesses do capital globalizado.  

Há uma diversidade de shoppings que surgem, com características variadas, de acordo com o 

público a que se destina. Uns com maior requinte e luxo e produtos ditos de melhor padrão, que atendem 

principalmente as classes mais abastadas, enquanto outros com uma arquitetura menos sofisticada que, 

por sua vez, atendem a população menos abastada. Neste sentido expor e apresentar as mercadorias 

ganha uma nova dimensão; esses equipamentos investem na decoração, arquitetura, iluminação, cores, 

fundo musical, aromas, para de fato haver a atração e concretização da venda. 

Outra questão da dinâmica metropolitana fortalezense é a respeito da diversidade de iniciativas 

na produção de shopping centers na RMF, no qual estabelece novas relações entre centro e periferia, 

sendo que tem aberto uma lacuna que apresenta mais interrogações que respostas. Diante desses 

processos de redefinição de centralidades e produção metropolitana, observa-se a complexa atuação 

das inovações espaciais do imobiliário-terciário. Assim, os shopping centers na nova realidade 

socioespacial ganham novos conteúdos sociais e econômicos, nos quais invadem paulatinamente a 

capital cearense e seu espaço metropolitano. 
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No que tange ao poder aglomerativo dos shoppings com comércio e serviços em um local que 

se encontra tudo de maneira confortável, protegida e segura, estão por sua vez atrelados aos interesses 

da renda da terra urbana, logo, fortalece a ação de diversos agentes urbanos. 

Outro aspecto salutar quando se trata da realidade da RMF é o crescimento da renda, que 

devido a isto ocorreu um acréscimo de novos empreendimentos, no intuito de contemplar estes novos 

consumidores em potencial, assim, desmistifica em parte o acesso por parte daqueles mais desprovidos 

de condições financeiras, contudo, não quer dizer também que eles podem atuar na segregação e 

fragmentação socioespacial. De todo modo, independentemente, da face que assuma estes 

empreendimentos é indiscutível sua importância crescente na dinâmica das metrópoles 

contemporâneas. 

Assim sendo, avançando no entendimento de shopping é o meio pelo qual o mercado 

solidificou seus aspectos em nossos espaços, edifícios, cidades, atividades e vidas. É o resultado 

material do grau do qual a economia de mercado tem moldado nosso ambiente e, finalmente, nós 

mesmos, sendo que o consumo está derretendo tudo, mas tudo está derretendo em consumo. 
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O SERVIÇO DE SAÚDE EM SOBRAL:  A EXPRESSÃO DA CIDADE 

MÉDIA NA FORMAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO PÚBLICA E 

PRIVADA 

Maria Cassia de Sá1 

RESUMO 

A prestação de serviços de saúde assume na atualidade, expressiva dinâmica econômica, uma vez que estes seguem uma 
lógica de territorialização em locais que possibilitam um consumo mínimo desse serviço, dado a raridade do consumo a partir  
da oferta especializada. Nesse sentido, a presente reflexão traz um estudo da expressividade que Sobral assume enquanto 

cidade média localizada no Noroeste do Estado Ceará, na constituição da rede de atendimentos de serviços de saúde público 
e privada, uma vez que estes se territorializam em pontos seletivos do território reverberando na normatização de Regiões de 
Saúde. O Sistema de Saúde brasileiro abrange, além do Sistema Único de Saúde - SUS, o Sistema de Saúde Suplementar  

e o Sistema Desembolso Direto, realizamos uma pesquisa documental sobre a organização dos sistemas de saúde, ao mesmo 
tempo em que montamos um banco de dados acerca da oferta em Sobral, a partir das informações do CNES (DATASUS). 
As cidades médias, como centro de oferta de bens e serviços à região que polariza, possibilita a implantação das Regiões de 
Saúde, que buscam territórios com base na densidade técnica que os municípios abrigam, seguindo a racionalidade capital ista 

de acumulação, em que tanto a iniciativa privada, quanto o sistema público de saúde, utiliza o território como recurso.  

Palavras-chave: Serviços de Saúde; Cidade Média; Sobral. 

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo traz uma reflexão acerca da função assumida pelos serviços de saúde nas 

dinâmicas que Sobral, cidade média localizada na região Noroeste do Estado do Ceará, vivência na 

região em que está inserida2 (Figura 01). 

Sobral é a quinta maior cidade do Ceará em tamanho demográfico, contando com uma 

população residente de 188.233 pessoas (IBGE, 2010), apresenta uma taxa de urbanização de 88.35%, 
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com população urbana residente de 166.310 pessoas, sendo que 147.358 destas residem na sede. 

Segundo o IBGE Cidades (2017), a população estimada em 2016 foi de 203.682 habitantes, fator que 

contribui com sua expansão urbana.  

  Figura 01: Localização do Município de Sobral – Ceará 

Enfocamos aqui o estudo de Sobral enquanto cidade média na perspectiva de que a estudamos 

a partir das dinâmicas que assume no processo de urbanização do território. Desse modo, não a 

trabalhamos como cidade de médio porte, pois consideramos mais que o dado demográfico, bem como 

não a pesquisamos como cidade intermediária, uma vez que também a entendemos para além ‘daquela 

cidade que está na intermediação entre a pequena e a grande’. Debruçamo -nos no estudo da cidade 

média de Sobral que, como nos coloca Corrêa (2007), tem sua particularidade residindo  “no pressuposto 

de uma específica combinação entre tamanho demográfico, funções urbanas e organização do seu 

espaço interurbano”, constituindo um importante ponto nodal com forte força aglomerativa ao 

desempenhar o papel de centro de oferta de bens e serv iços à região que polariza, e estabelecer 

interações importantes com outros centros da rede urbana.  

Tais bens e serviços ao demandarem uma frequência menor de consumo, a exemplo dos bens 

duráveis e dos serviços mais especializado, são ofertados apenas em p ontos do território que 
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possibilitam condições mínimas de consumo. Nesse caso as cidades médias, como abordamos, 

congregam funções urbanas e exercem uma polarização sobre sua hinterlândia que conduz 

consumidores das áreas mais distantes a se deslocarem até  elas, ampliando, por conseguinte, a 

dinâmica e a centralidade destas (CONTEL, 2010). 

O entendimento da urbanização cearense partindo do estudo das cidades médias, e partir delas 

da rede urbana que se estabelece no Ceará, através dos serviços de saúde, nos  remete a essas 

discussões. Os serviços de saúde se caracterizam como uma atividade que desde os primórdios 

possibilitam a identificação dos lugares centrais3 em uma dada rede urbana, principalmente pela raridade 

que alguns serviços possuem de acordo com o nível de complexidade, uma vez que seguem uma lógica 

de territorialização em locais que possibilitam um consumo mínimo desse serviço, dado a raridade do 

consumo a partir da oferta especializada. 

Na atualidade, a prestação de serviços de saúde assume expressiva dinâmica econômica, e a 

mesma raridade conduz a instalação destes serviços em espaços luminosos, tendo principalmente na 

figura do estado, o desenvolvimento de todo um planejamento territorial da rede de oferta, bem como, 

dos pontos de acesso destes em territórios passíveis de ampliação e reprodução do capital investido no 

setor.  

2. SOBRAL: A EXPRESSÃO NA REDE URBANA CEARENSE E O PAPEL DOS SERVIÇOS

As cidades médias despontam na contemporaneidade como território possuidor de 

propriedades imprescindíveis à instalação de quaisquer atividades econômico -produtivas, surgindo 

perante a intensificação do processo de urbanização, como espaço luminoso 4 dotado de sistemas de 

engenharia modernos que garantem a fluidez necessária. Com uma vida de relações que se dá em 

grande parte em “decorrência de atividades econômicas que as transformam em um ponto da topologia 

de grandes empresas, impondo novos ritmos e novas exigências a seu cotidiano” (ARROYO, 2006, p. 

82). 

3 A "Teoria dos lugares centrais" desenvolvida por Walter Christaller, classificava hierarquicamente as cidades levando em 
consideração a quantidade e diversidade de funções urbanas que essas possuíam. Sendo considerados como “lugar central” ,  
os centros urbanos que fornecessem bens e serviços a sua hinterlândia, assim, quanto mais abrangente fosse à área de 

influência, maior seria o grau de hierarquia. (CONTEL, 2010)  
4  Os espaços luminosos são territórios que, a partir de uma modernização seletiva, congregam maiores densidades técnicas 
e informacionais, despontando como pontos de atração para os mais diversos investimentos. Por oposição, os espaços 
inseridos onde há uma rarefação de técnica e informação, são considerados espaços opacos, possuindo menor condição de 

abrigar e atrair fluxos de capitais. 
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A normatização política do território pelo Estado é um dos principais fatores que auxiliam no 

desenvolvimento de economias externas5 em pontos seletivos. As estratégias de gestão e ordenamento 

do território, adotadas pelo Estado, abarca uma série de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento 

de sistemas de engenharias que garantem à densidade territorial necessária ao desenvolvimento de 

atividades econômicas especializadas. Além da infraestrutura urbana voltada aos fluxos de transporte e 

comunicação e incentivos fiscais, há também a venda da imagem da cidade média, enquanto território 

favorável a uma boa qualidade de vida, assim como uma venda que associa as economias externas 

presente nela, sobre o epíteto de “dinamismo socioeconômico”, que funciona como um gargalo na 

atração de investimentos de atores econômicos que buscam estruturas modernas e baixos custos de 

produção. 

Além da adequação da malha viária, as políticas públicas voltadas para a educação, saúde e 

demais investimentos econômicos, sobretudo industriais, atuam significativamente no adensamento 

territorial do município, contribuindo para alterar o perfil de Sobral, que vem se relacionando cada vez 

mais com espaços mais distantes ao mesmo tempo em que reforça seu papel regional, amparada por 

serviços e atividades comerciais mais modernos e especializados. Ao apresentar relações de produção 

e consumo, que extrapolam o espaço físico da cidade,  

Sobral liga-se a outros centros urbanos no Ceará, no Brasil, e no mundo através de 
uma trama de relações econômicas e sociais viabilizada pela técnica, materializada 
através das redes, evidenciando a assertiva da lógica globalizante de conexão dos 
lugares, que se dá em diferentes escalas, de modo a viabilizar sua produção e sua 
comercialização. (ARAÚJO, 2008, p. 47) 

O dinamismo econômico como indicador que destaca Sobral no Estado do Ceará, pode ser 

verificado através do Produto Interno Bruto – PIB e a arrecadação do Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS. O PIB geral a preço de mercado referente a 2013 é de R$ 

3.387.605, posicionando Sobral como a quarta cidade em produção no estado e primeira fora da capital; 

e a Receita do ICMS referente a 2015 de R$ 169.081.662, sendo também, a quinta maior no estado e a 

segunda fora da capital (IPECE, 2016). Destacamos aqui o desempenho que os serviços vêm assumindo 

na economia do município, em que o PIB do setor ultrapassa, a partir de 2005, a atividade industrial 

(Gráfico 01). 

5 O par de conceitos “economias externas” e “deseconomias externas” vêm da discussão acerca das economias de escala 
como vantagens de aglomeração e especialização em alguns pontos do território, desenvolvido pelo economista Alfred 
Marshall (1982) (CONTEL, 2010), a primeira diz respeito a características que atuam como atrativas de atividades 

econômicas, ao passo que a segunda atua como dispersantes destas no território. 
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Gráfico 01: PIB por setor da economia – Sobral (2003 – 2013) 

  Dados: Perfil Municipal de Sobral, IPECE. Referente aos anos de 2004 a 2016. 
  Organização: SÁ, M. C. 

A indústria que por muito tempo foi o setor que mais contribuiu na composição do PIB, e 

atualmente representa 32,84% da produção do município, registrou em 2015, 673 empresas industriais 

ativas na Secretaria da Fazenda – SEFAZ (IPECE, 2016). A indústria de transformação representa 

88,41% da atividade com 595 estabelecimentos cadastrados, sobressaindo o fixo industrial Grendene 

que, segundo Holanda (2007), chegou a ser responsável por mais 60% da arrecadação do ICMS 

recolhido em Sobral. 

Com um número importante de equipamentos comerciais e de serviços à cidade vivencia uma 

forte movimentação diária. O diversificado comércio de produtos no atacado e no varejo apresentou em 

2015 junto a SEFAZ (IPECE, 2016), 4.219 estabelecimentos, em que 4.149 são destinados à venda no 

varejo, 65 para venda no atacado e 05 estabelecimentos de reparação de veículos, de objetos pessoais 

e de uso doméstico. 

Essa movimentação também é voltada para busca de serviços de educação superior públicos e 

privados; estabelecimentos bancários; serviços de saúde especializados, públicos e privados, com 

amplitude regional, sobre o qual nós nos aprofundaremos na sequência. Ao congregar esses 

equipamentos, também exerce uma forte atração populacional, uma vez que diariamente um expressivo 

número de pessoas de outros municípios se desloca em busca de serviços e atividades comerciais, não 

ofertados em seus locais de origem, fortalecendo a relação que Sobral tem com os municípios 

circunvizinhos. 

Nessa perspectiva, a crescente expressividade dos serviços emerge como uma variável de 

análise fecunda acerca das dinâmicas urbanas que compõem o território em rede, e dos usos seletivos 

que assume com base na lógica de mercado. A expressividade que o setor adquire, distingue Sobral 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Agropecúária 4,01% 1,48% 1,72% 2% 1,80% 1,78% 1,36% 1,21% 1,59% 1,21% 0,80%

Indústria 64,57% 57,88% 43,43% 41,01% 35,90% 35,90% 39,33% 37,23% 30,27% 30,02% 32,84%

Serviços 31,42% 40,64% 54,84% 57% 62,30% 62,32% 59,32% 61,56% 68,14% 68,77% 66,36%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

PIB por Setor da Economia 

785

http://srccc.com.br/


como um lugar de consumo não só de bens materiais, mas também do dado imaterial, principalmente ao 

considerarmos a oferta diversificada, especializada e moderna de serviços que concentra, nos permitindo 

caracterizá-lo também como um centro de oferta de serviços.  

3. A REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICO E PRIVADO EM SOBRAL

O Sistema de Saúde brasileiro abrange, além do Sistema Único de Saúde - SUS, o Sistema de 

Saúde Suplementar e o Sistema Desembolso Direto. As operadoras privadas que atuam na oferta de 

serviços de saúde compõe o Sistema de Saúde Suplementar, e são reguladas pela Agencia Nacional de 

Saúde Suplementar – ANSS; já o Sistema de Desembolso Direto, funciona dentro da iniciativa privada 

voltada à saúde, em que o paciente/consumidor efetua, com recursos próprios, o pagamento integral 

pelo atendimento no serviço “adquirido”. A iniciativa privada participa do SUS de modo complementar, 

contudo, a participação desta na efetivação do sistema de saúde no Brasil é expressiva.  

Segundo Arruda, Martins e Souza (2010, p.36 -37), dos brasileiros usuários do SUS, apenas 

28,6% são exclusivos, “61% não são usuários exclusivos e apenas 8,7% não são usuários”. Os autores 

afirmam ainda que, entre os 61% de usuários que usam o sistema privado, além do SUS, utilizam o 

Sistema de Desembolso Direto6.  

Dentre as diretrizes que regem a Lei do SUS7, apontamos três delas que assumiram caráter 

essencial, e prioritário, na estruturação do SUS: a descentralização do sistema, através da 

municipalização, em que os municípios passam a atuar enquanto gestores da saúde no nível de atenção 

a que lhe compete; a hierarquização, que compreende a divisão dos serviços em três níveis de atenção: 

primário, secundário e terciário; e a regionalização, que dividi as Regiões de Saúde com base no nível 

de atenção que compreende. 

Deste modo, é com base na hierarquização dos serviços que se estabelece a regionalização do 

SUS. A NOAS (01/2001) concebe a regionalização como, “uma lógica de planejamento integrado, 

compreendendo as noções de territorialidade na identificação de prioridades de intervenção e de 

conformação de sistemas funcionais de saúde [...]”, essa mesma norma classifica uma região de saúde 

“considerando as características demográficas, socioeconômicas, geográficas, sanitárias,  

epidemiológicas, oferta de serviços, relações entre municípios, entre outras”, d e cada estado (BRASIL, 

2006, p. 110). 

6  Arruda, Martins e Souza (2010), estabelecem a análise com base no levantamento do CONASS em 2006.  
7 A política de saúde pública brasileira se estrutura a partir da Lei nº 8.080, conhecida como Lei Orgânica de Saúde ou Lei do 

Sistema Único de Saúde – SUS. 
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Atualmente as Regiões de Saúde no Ceará formam uma rede que se estrutura em 05 

macrorregiões e 22 microrregiões assistenciais: a Macrorregião de Fortaleza, que atende a 51,9 % da 

população do estado; a Macrorregião de Sobral, atendendo 18,3% da população; a Macrorregião do 

Cariri cuja cidade-polo é Juazeiro do Norte, responsável pelo atendimento de 16,5% da população; 

Macrorregião do Sertão Central com sede em Quixadá, responsável por 7,2 % da população do estado 

do Ceará; e a recém normatizada, em fase de efetivação da implantação, a Macrorregião do Litoral 

Leste/Jaguaribe, atendendo 6,1% da população. 

A Macrorregião de Sobral abrange, além da sua própria Região de Saúde, mais quatro, as 

microrregiões de Acaraú, Tianguá, Crateús e Camocim, abarcando além do seu território mais 54 

municípios. O esquema a seguir (Figura 02) ilustra em termos quantitativos e qualitativos a rede de 

hierarquização do SUS presente na Macrorregião de Saúde de Sobral.  

 Figura 02: Hierarquização da rede de saúde da Macrorregião de Sobral8. 

8 Número de habitantes atualizado a partir das informações de população estimada em 2013. 
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A hierarquização e a regionalização do sistema se dão a partir da complexidade exigida em 

cada nível de atenção. A Atenção Primária à Saúde, também conhecia como Atenção Básica, abarca os 

estabelecimentos de nível primário, não requerendo grande incorporação tecnológica, encontram-se 

dispersamente no território, sendo obrigatoriamente ofertada em todos os municípios.  A Atenção 

Secundária à Saúde, é desenvolvida em centros urbanos que possua condiçõ es de abrigar em seu 

território os equipamentos de nível secundário, atuando enquanto microrregião assistencial de saúde  

para municípios circunvizinhos. A estratégia de Atenção Terciária à Saúde congrega os serviços 

ambulatoriais e hospitalares que prestam atendimento especializado e de alta complexidade. A raridade 

do serviço conduz uma distribuição centralizada no território, em que alguns centros urbanos como 

Sobral atuam como polos macrorregionais de assistência terciária à saúde . 

A definição das Regiões de Saúde se dá a partir do grau de incorporação tecnológica exigida 

pelo nível de atenção, assim, a distribuição dos serviços de saúde no território segue a racionalidade 

capitalista de acumulação. O uso do território pelos serviços de saúde é definidor das regiões de saúde 

pela normatização. Entretanto, a lógica de regionalização presente na normatização do SUS, ao sair do 

papel e se constituir ação nas esferas de administração pública, abre mão da flexibilidade presente nos 

escritos da norma e assume caráter somente de unidade de intervenção estatal, em que a contiguidade na 

formação de territórios assume papel mais importante que a vivência que o sujeito traça no espaço. 

 Os centros urbanos habilitados para a oferta da Atenção terciária à Saúde, por exe mplo, são 

aqueles espaços luminosos que contemplados com ciência, técnica e informação, estão inseridos na 

lógica de divisão territorial do trabalho, o que assinala a distribuição desigual e seletiva dos serviços mais 

especializados e, por conseguinte, demonstram a direção dos maiores investimentos do setor, uma vez 

que fornecem as “condições mínimas” de funcionamento do sistema: a base material e o dado social.  

No caso de Sobral, o processo de municipalização da gestão do Sistema de Saúde, que faz parte 

do processo de descentralização que tem início em 1997 com base nos instrumentos legais 

recomendados pela Norma Operacional Básica de 1996 (NOB – 1996), que possibilitava sua inserção 

na Gestão Plena do Sistema Municipal (GPSM)9, nesse caso, o município com recursos do Ministério da 

Saúde, tem autonomia para organizar os três níveis de atenção em saúde 10: primário, secundário e 

terciário.  

A habilitação de Sobral na GPSM reafirma sua expressividade regionalmente. O papel de 

centralidade na rede urbana cearense posiciona Sobral historicamente como um espaço luminoso, o quê 

o possibilita assumir, no processo de descentralização e hierarquização da saúde, o papel de município

9 Embora o processo de habilitação na GPSM tenha início em 1997, a regularização da habilitação se dá pela NOAS/2002.  
10 Os pequenos municípios que, não apresentam condições técnicas de implantar um sistema de saúde completo, são 
habilitados enquanto Gestor Pleno da Atenção Básica de Saúde, com autonomia para gerenciar apenas ao nível de Atenção 

Primária. 
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sede de uma macrorregião. Nesse caso, Sobral apresenta uma rede física com capacidade de fornecer 

assistência de alta complexidade, considerando que, a oferta desses serviços caracteriza-se pela 

necessidade de sistemas de engenharia que comporte a implantação de equipamentos com alta 

densidade tecnológica e alto custo, assim, o município se destaca como um centro urbano que possui 

um conjunto de economias externas que possibilita o funcionamento de um Sistema de Saúde completo. 

Como Santos (1999, p. 52) coloca, “de um lado os sistemas de objetos condicionam como são as ações 

e, de outro lado, sistemas de ações leva a criação de objetos novos ou se realiza sobre objetos 

preexistentes”.  

De acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES (DATASUS, 2017), 

os estabelecimentos que prestam serviços e desenvolvem ações em saúde totalizaram 249 até janeiro 

de 2017, compondo a rede de Saúde de Sobral (Quadro 01).  

Quadro 01: Estabelecimentos voltados ao desenvolvimento de ações e serviço de saúde em 
Sobral – 2017 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do 
Brasil – CNES (DATASUS, 2017) 

É importante destacar que das 249 unidades, apenas 108 são estabelecimentos credenciados 

que prestam atendimento pelo SUS, ou seja, 43,3% dos estabele cimentos. Dessas 108 unidades que 

compõem a rede de atendimento pelo SUS em Sobral, 27 são unidades privadas contratadas que atuam 

em caráter complementar, o que corresponde a 25% dos estabelecimentos.  

TIPO DE ESTABELECIMENTO TOTAL 

Centro de saúde/unidade básica 38 

Policlínica 09 

Hospital geral 03 
Hospital especializado 02 

Unidade mista 01 

Consultório isolado 88 

Clínica/centro de especialidade 65 

Unidade de apoio diagnose e terapia (sadt isolado) 15 

Unidade móvel terrestre 02 

Unidade móvel de nível pré-hospitalar na área de urgência 05 

Farmácia 04 

Unidade de vigilância em saúde 02 

Central de regulação de serviços de saúde 02 

Central de gestão em saúde 02 

Centro de atenção hemoterapia e ou hematológica 01 

Centro de atenção psicossocial 03 

Pronto atendimento 01 

Polo academia da saúde 02 

Central de regulação medica das urgências 01 

Central de regulação do acesso 01 

Central de notificação, captação e distribuição de órgãos estadual 01 

Polo de prevenção de doenças e agravos e promoção da saúde 01 

Total 249 
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http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=04&VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VSubUni=&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=05&VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VSubUni=&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=07&VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VSubUni=&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=15&VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VSubUni=&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=22&VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VSubUni=&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=36&VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VSubUni=&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=39&VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VSubUni=&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=40&VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VSubUni=&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=42&VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VSubUni=&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=43&VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VSubUni=&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=50&VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VSubUni=&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=64&VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VSubUni=&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=68&VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VSubUni=&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=69&VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VSubUni=&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=70&VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VSubUni=&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=73&VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VSubUni=&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=74&VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VSubUni=&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=76&VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VSubUni=&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=81&VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VSubUni=&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=82&VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VSubUni=&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=83&VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VSubUni=&VComp=


Quadro 02: Estabelecimentos que prestam atendimento através do SUS 
ESTABELECIMENTO Total: 

Central de gestão em saúde 02 

Central de notificação, captação e distribuição de órgãos estadual 01 

Central de regulação de serviços de saúde 02 

Central de regulação do acesso 01 

Central de regulação medica das urgências 01 

Centro de atenção hemoterapia e ou hematológica 01 

Centro de atenção psicossocial 03 

Centro de saúde/unidade básica 37 

Clínica/centro de especialidade 25 

Consultório isolado 02 

Farmácia 04 

Hospital especializado 01 

Hospital geral 03 

Policlínica 03 

Polo academia da saúde 02 

Pronto atendimento 01 

Unidade de apoio diagnose e terapia (sadt isolado) 10 
Unidade de vigilância em saúde 02 

Unidade mista 01 

Unidade móvel de nível pré-hospitalar na área de urgência 05 

Unidade móvel terrestre 1 

Total 108 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do 

Brasil – CNES (DATASUS, 2017) 

Imbricada a essa rede de assistência à saúde pelo SUS, está a rede voltada ao uso do serviço 

na iniciativa privada, através do Sistema de Saúde Suplementar e o Sistema Desembolso Direto. Há 

também uma complementariedade, entre a rede pública e a privada, vejamos, a rede pública investe na 

rede privada através da contratação de serviços desta, enquanto a rede privada faz uso do território, que 

através da normatização do Estado assume o papel de comando de uma macrorregião e que, portanto, 

possui uma densidade técnica necessária a sua fixação, atuação e acumulação de capital. O estado aqui 

atua como promotor de uma infraestrutura que beneficia, sobre tudo, o setor privado. Um exemplo direto 

desse investimento se expressa na contratação de serviços de 27 unidades privadas, que atuam na 

prestação de serviços de média complexidade e, principalmente, de alta complexidade, para onde se 

destina a maior parte dos recursos do Fundo Municipal de Saúde de Sobral.   

Neste sentido, a Municipalização da Saúde em Sobral também se estabelece como um momento 

que desencadeia um forte crescimento da iniciativa privada. Ferraz (2009, p 201) destaca que a 

municipalização é o momento em que “o setor privado percebe as possibilidades de acumulação de 

capital, sobretudo com o aumento do fluxo de pacientes ”, ressaltando também, essa possibilidade de 

contratação pelo Sistema Municipal de Saúde, principalmente para dar suporte aos municípios que estão 

pactuados a esta.  
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http://cnes2.datasus.gov.br/Listar_Unidade.asp?VUnidade=64
http://cnes2.datasus.gov.br/Listar_Unidade.asp?VUnidade=81
http://cnes2.datasus.gov.br/Listar_Unidade.asp?VUnidade=76
http://cnes2.datasus.gov.br/Listar_Unidade.asp?VUnidade=69
http://cnes2.datasus.gov.br/Listar_Unidade.asp?VUnidade=70
http://cnes2.datasus.gov.br/Listar_Unidade.asp?VUnidade=02
http://cnes2.datasus.gov.br/Listar_Unidade.asp?VUnidade=36
http://cnes2.datasus.gov.br/Listar_Unidade.asp?VUnidade=22
http://cnes2.datasus.gov.br/Listar_Unidade.asp?VUnidade=43
http://cnes2.datasus.gov.br/Listar_Unidade.asp?VUnidade=07
http://cnes2.datasus.gov.br/Listar_Unidade.asp?VUnidade=05
http://cnes2.datasus.gov.br/Listar_Unidade.asp?VUnidade=04
http://cnes2.datasus.gov.br/Listar_Unidade.asp?VUnidade=74
http://cnes2.datasus.gov.br/Listar_Unidade.asp?VUnidade=73
http://cnes2.datasus.gov.br/Listar_Unidade.asp?VUnidade=39
http://cnes2.datasus.gov.br/Listar_Unidade.asp?VUnidade=50
http://cnes2.datasus.gov.br/Listar_Unidade.asp?VUnidade=15
http://cnes2.datasus.gov.br/Listar_Unidade.asp?VUnidade=42
http://cnes2.datasus.gov.br/Listar_Unidade.asp?VUnidade=40


A iniciativa privada, de acordo com Almeida (2005, p. 559), ascende principalmente a partir da 

“aquisição por parte de empresas convenentes e, também, pela compra individual de planos de saúde ”, 

sendo vedados “a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas 

com fins lucrativos” (BRASIL, 2006, p. 08). Contudo, apesar dessa ressalva contida no Art. 199 da 

Constituição Federal, que regulamenta a assistência à saúde  pela iniciativa privada, Almeida coloca que, 

A estruturação dessa rede privada foi subsidiada, diretamente, por incentivos do 
Estado e, indiretamente, pelos descontos com despesas de saúde nas declarações 
de imposto de renda de pessoas físicas como jurídicas. A assistência médica 
suplementar engloba esse segmento. Já os serviços privados não lucrativos abarcam 
as instituições filantrópicas, representadas pelas Santas Casas e as instituições 
formadas por grupos de imigrantes (Hospital Sírio Libanês, Beneficência Portuguesa, 
Einstein). A compra de serviços pelo Estado e a renúncia fiscal tornam, ainda que em 
graus diversos, essas instituições dependentes dos recursos do Estado. (ALMEIDA, 
E., 2005, p. 559)

Uma vez que para o setor privado não há controle de fluxo, mais a estimulação deste, e m Sobral 

a prestação de serviços pelo Sistema Desembolso Direto e o Sistema de Saúde Suplementar também é 

bastante significativa. O primeiro atuando com 155 estabelecimentos que prestam atendimento mediante 

pagamento direto e o segundo com 71 estabelecimentos que também atendem através de planos de 

saúde (Quadros 03 e 04). 

Quadro 03: Estabelecimentos que prestam atendimento através do Sistema de Desembolso Direto  
ESTABELECIMENTOS TOTAL 

Centro de saúde/unidade básica 1 

Clínica/centro de especialidade 48 

Consultório isolado 85 

Hospital especializado 2 
Hospital geral 2 

Policlínica 8 

Unidade de apoio diagnose e terapia (sadt isolado) 8 

Unidade móvel terrestre 1 

Total 155 

Fonte: Ministério da Saúde – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES 

(DATASUS, 2017) 

Quadro 04: Estabelecimentos que prestam atendimento através do Sistema de Saúde Suplementar 
ESTABELECIMENTOS TOTAL 

Clínica/centro de especialidade 28 

Consultório isolado 34 

Hospital especializado 2 

Hospital geral 1 

Policlínica 4 

Unidade de apoio diagnose e terapia (sadt isolado) 2 

Total 71 

Fonte: Ministério da Saúde – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – 
CNES (DATASUS, 2017) 
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A polarização que Sobral exerce sobre sua hinterlândia é propulsora de uma área de mercado 

abrangente, considerando que o município tem uma gama de especialidades expressivas, atrativa de 

pacientes que moram em municípios mais distantes, que algumas vezes rompe com a hierarquia definida 

pelo SUS, voltando-se a um centro que estabelece maior identidade regional em busca de assistência 

médica.  

Na Atenção Secundária, Sobral conta com alguns fixos que fazem parte do atendimento 

especializado, que dentre os quais destacamos o Centro de Especialidades Médicas Dr. A ristides 

Andrade - CEM, o Centro de Especialidades Odontológicas Sanit. Sérgio Arouca – CEO, o Centro de 

Reabilitação Física - CRF, CAPS II de Sobral Damião Ximenes Lopes, a Policlínica Bernardo Félix da 

Silva Sobral, que igualmente agrupa uma série de atendimentos especializados. A composição da rede 

de ações prioritárias da Atenção Secundária também conta com estabelecimentos de avaliação, 

coordenação, controle de endemias, assistência farmacêutica etc.  

Na Atenção Terciária, um dos fixos de grande expressividade voltado à prestação de serviços 

de saúde no Município é a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, inaugurada em 1925, é historicamente 

uma referência em atendimento à região de influência de Sobral . A Santa Casa é uma organização 

filantrópica que presta serviços em nível secundário e terciário pelo SUS, pelo Sistema de Saúde 

Suplementar e pelo Sistema de Desembolso Direto. A única unidade de saúde com certificação de 

Hospital de Ensino fora da capital, reflexo também da conexão direta com as Instituiç ões de Ensino 

Superior - IES, congrega um significativo número de profissionais habilitados em diversas especialidades, 

centrando uma oferta de serviços com maior complexidade e, portanto, de maior raridade em distribuição 

no território.  

Outra Instituição pertencente à Santa Casa de Misericórdia de Sobral é o Hospital do Coração 

de Sobral, inaugurado em dezembro de 1996, com atendimento 24 horas por dia, realiza procedimentos 

de alta complexidade para diagnóstico e tratamento  de todas as doenças cardiovasculares. Constituindo 

uma unidade conveniada ao SUS, cerca de 85% de atendimentos se dão através deste, embora haja 

uma prevalência no atendimento pelo SUS, também há atendimentos pelo Sistema Suplementar de 

Saúde e pelo Sistema de Desembolso Direto. 

O mais novo equipamento de grande expressividade na prestação de serviços de Saúde em 

Sobral é o Hospital Regional Norte - HRN, inaugurado em 2013 pelo Governo do Estado do Ceará, é um 

dos maiores do interior do Nordeste com uma área de 54.000 m2. Com orçamento de R$ 222 milhões de 

reais, sendo R$ 169 milhões em obras e R$ 53 milhões em equipamentos, o hospital possui 382 leitos. 

Atendendo exclusivamente pelo SUS, o HRN já entra com funções bem definidas nessa macrorregião 

de saúde, suplantando outros centros que inclusive já contam em suas estruturas com Hospitais 

Regionais. O HRN chega a Sobral com equipamentos de alta tecnologia, se constituindo um “nó” na rede 
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de atendimentos aos procedimentos de urgência que fazem parte da fila de espera do SUS no Estado. 

O investimento tecnológico fortalece o fixo, o sistema de saúde e impulsiona novos fluxos.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sobral enquanto cidade média que historicamente assume uma posição de centro dinâmico na 

rede urbana cearense, já era referência para região na assistência à saúde antes da institucionalização 

do SUS, com a municipalização, descentralização e regionalização do sistema, desponta como sede de 

uma das quatro macrorregiões de saúde do Estado do Ceará, o que reafirma e fortalece a posição do 

município na rede urbana. 

A Macrorregião é composta por 55 municípios, Sobral como sede, assume a oferta dos serviços 

de alta complexidade de todos eles, e de média complexidade aos 24 municípios que compõem a 

microrregião de saúde. Contudo, essa normatização que  estrutura o SUS, longe de suprir as demandas 

da população, nutre os indivíduos e grupos que investem na oferta de serviços privados, pelas parcerias 

estabelecidas com o Estado, e principalmente, pela criação de um efeito em massa, que a busca pelos 

serviços no sistema municipal de saúde produz. 

Desse modo, a propaganda de Sobral como território frutífero para investimentos, encontra na 

saúde um mostruário de possibilidades já estabelecido. Enquanto o SUS controla e delimita os fluxos, a 

iniciativa privada investe em novos fixos e equipamentos de alta tecnologia, que garante o Estado como 

principal cliente, mais também estimula fluxos para o atendimento no Sistema de Desembolso Direto e 

no Sistema de Saúde Suplementar, pela demanda espontânea de pacientes/co nsumidores que abarca 

toda área de influência da cidade de Sobral.  

Assim, o uso do território pelos serviços de saúde, é delimitado pelo Estado, com a normatização 

e organização do território e da rede de saúde; pelos pacientes/usuários/consumidores do serviço, ao 

delinear uma rede que ultrapassa a formada institucionalmente com o SUS, através do fluxo de 

atendimento livre pela iniciativa privada; e os profissionais da rede, que acabam atuando, também, como 

atores econômicos ao investir na oferta dos serviços de saúde em pontos estratégicos do território . 
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OS SERVIÇOS DE SAÚDE NA 10ª CRES/LIMOEIRO DO 

NORTE 

Keila Andrade Haiashida 1 

Ricardo Hélio Chaves Maia 2 

RESUMO 

O Sistema Único de Saúde (SUS) tem adotado como diretriz a regionalização, que orienta o processo de descentralização 

das ações e serviços de saúde e os processos de negociação e pactuação entre os gestores. Nosso objeto de estudo se 

restringe ao movimento de regionalização e descentralização com ênfase na 10ª CRES/Limoeiro do Norte. O objetivo da 

pesquisa foi descrever a estruturação do consórcio intermunicipal e seus dois aparelhos de saúde: as Policlínicas e os Centro 

de Especialidades Odontológicas (CEOs). A regionalização da Saúde do Ceará está representada por 22 regiões e 5 

macrorregiões (Fortaleza, Sobral, Sertão Central, Litoral Leste/Jaguaribe e Cariri), onde se estrutura o sistema estadual. A 

10ª Região de Saúde é composta por 11 municípios. O Ceará decidiu pela formação de consórcios públicos em saúde 

tomando por base os municípios localizados numa mesma região para garantir a estruturação de redes de assistência, ampliar 

e facilitar o acesso da população aos serviços de saúde na própria região. São constituídos sob a forma de associação pública, 

entidade autárquica e interfederativa, com participação do Estado e dos municípios em cada região, para a promoção de 

ações de saúde pública assistenciais e prestação de serviços especializados de média e alta complexidade. O Consórcio 

Público de Saúde do Município de Limoeiro do Norte oferta a Policlínica Judite Chaves Saraiva, inaugurada em 2014 que 

presta assistência à uma população de aproximadamente 222.195 mil habitantes e o CEO Dr. João Eduardo Neto. 

Palavras-chave: Regionalização; Descentralização; Consórcios. 

1. Regionalização e Descentralização dos serviços de saúde: a 10ª CRES

A Política Nacional de Saúde tem sido influenciada pelo contexto histórico e social no qual está 

inserida. Dessa forma, ao abordar o processo de regionalização iniciaremos pelas mudanças ocorridas 

a partir da década de 1980. Período de alto índice inflacional, desemprego, arrocho salarial, agravamento 
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das desigualdades sociais e transição do regime militar para a república, é nesse contexto que são 

criadas as bases do Sistema Único de Saúde (SUS).  

A mobilização social se amplia conforme as bases políticas do antigo regime enfraquecem e 
o movimento sanitário ganha força na crítica ao modelo de assistência à saúde até então
vigente. No debate da construção da política de saúde, emergem as diferentes dimensões da 
vida social – alimentação, habitação, educação, renda, trabalho, acesso à terra, além do 
acesso a serviços de saúde. A saúde passa a ser considerada como resultado da forma de 
produção social e não apenas como o estado de ausência da doença (DUARTE et al. 2015, 
p. 474, 475).

Fica evidenciado que as questões sociais e a adoção de um modelo político democrático 

influenciam a valorização da saúde coletiva. Essa mudança na forma de perceber a saúde resulta na 

formulação de planos, programas e serviços que objetivavam o uso racional dos recursos disponíveis o 

que demandou o fortalecimento do papel dos estados e municípios de forma a possibilitar o uso dos 

recursos públicos ociosos e a ampliação do atendimento a toda a população. 

Para Escorel (2008) nesse processo, lento e irregular, ganha destaque a responsabilização do 

poder público como agente das ações de saúde, baseadas no perfil epidemiológico, da regionalização e 

hierarquização dos serviços públicos e privados, da valorização das atividades básicas, da garantia de 

referência e contrarreferência e da descentralização do processo de planejamento e administração.  

O processo de descentralização foi iniciado na era Vargas (1930-1945 / 1951-1954) junto às 

políticas para modernização do país. Seu sucessor Juscelino Kubitschek (1956-1961) foi o responsável 

pela construção da nova capital federal, Brasília, executando, assim, um antigo projeto, já previsto em 

três constituições brasileiras, a mudança da capital federal como forma de promover o desenvolvimento 

do interior do Brasil e sua integração. O lema “50 anos em 5” evidencia seu interesse em acelerar o 

desenvolvimento nacional. João Goulart (1962-1964) prossegue com as políticas econômicas formuladas 

desde a década de 1950 e que se caracterizaram pela integração aos macroplanos de desenvolvimento, 

nos quais as questões setoriais, inclusive as regionais, passaram a ser integradas a uma estratégia que 

fosse válida para todo o país.  

Dessa forma, documentos como o Plano Trienal (1962), o Plano Decenal (1967-1976)39, o 

Programa Estratégico do Governo (1968-1970), o Programa de Integração Nacional (PIN, 1967), o I 

Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (I PND, 1972-1974), e o II Plano Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (II PND, 1975-1979)40 estabeleceram as políticas territoriais entre 

1960 e 1970 e neles observamos o enfoque regional para planos globais de desenvolvimento.   

Segundo Costa (2000) o Plano Trienal parecia dirigir-se principalmente para o problema 

nordestino, já que suas diretrizes previam um esforço governamental para corrigir as “disparidades 

regionais” existentes no desenvolvimento econômico do país. No Plano Decenal pela primeira vez é 
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apresentada de modo explícito a proposta da integração nacional, como objetivo maior a ser perseguido 

pelo Estado. O PIN era formalmente dirigido ao Nordeste e à Amazônia, todavia durante sua execução 

ficou evidenciado que o objetivo central era a integração da Amazônia à economia nacional. A construção 

da Rodovia Transzamazônica, ligando o Nordeste ao extremo ocidente da Amazônia tornou-se o símbolo 

desse programa. Foi ainda edificada a Rodovia Cuiabá-Santarém que, junto às rodovias já existentes, 

ajudou a compor a base de circulação dentro do projeto de integração nacional.  

O I PND acentua a tendência do Estado de procurar enfocar em suas políticas territoriais 

estratégias de “Integração nacional” para expandir a “fronteira econômica” a partir do Centro-Sul, na 

direção do Centro-Oeste, Amazônia e Nordeste. No II PND percebemos uma mudança de enfoque, 

decorrente da política econômica global do país, num contexto de declínio dos investimentos e a partir 

de um diagnóstico do comportamento do comércio exterior brasileiro. Essa mudança repercutiu nas 

políticas territoriais, consubstanciadas em medidas agressivas relacionadas à expansão da fronteira 

econômica e ao tipo de ocupação econômica das chamadas “áreas vazias”.   

O Plano Trienal e o Plano Decenal não foram implementados, mas suas formulações foram 

importantes para as políticas territoriais.  Desses, apenas o Plano Trienal foi desenvolvido na gestão de 

João Goulart, os demais foram formulados durante o regime militar. A SUDENE acabara de ser criada.  

Nos projetos citados vemos a defesa da necessidade de levar o desenvolvimento a diferentes 

regiões do país, sobretudo aquelas consideradas mais atrasadas como o Nordeste e a Amazônia. Para 

tanto, foram criadas políticas territoriais que, embora manifestassem o enfoque regional, estavam 

inseridas em um plano global de desenvolvimento, pois o ideário da integração nacional foi muito 

presente nesse contexto histórico.  Dentre as premissas para o desenvolvimento destacamos a saúde, 

que passa a ser reconhecida como um imperativo estratégico. Nesta contextura, vemos a constituição 

da tríade: desenvolvimento-saúde-interiorização, pois a melhoria na qualidade de saúde da população 

poderia induzir o desenvolvimento de regiões interioranas em descompasso com o ritmo assumido em 

outras partes do país. 

Assim, a descentralização passa a ser percebida como o alicerce necessário para superar a 

fragmentação social e territorial. A descentralização no contexto da reforma sanitária está fortemente 

vinculada ao movimento de municipalização. Escorel e Teixeira (2008) também localizam esse 

movimento (descentralização) a partir da segunda metade da década de 1950 e afirmam que a III 

Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1963 já tem como proposta a municipalização dos serviços 

de saúde e a promoção de técnicas de planejamento ascendentes no setor saúde. Esse processo é 

interrompido com a ditadura militar e retomado no movimento de redemocratização do país. 
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De fato, a descentralização, no contexto da reforma sanitária, é entendida como uma 
estratégia de democratização e de incorporação de novos atores. Está fortemente atrelada ao 
movimento municipalista que tomou força a partir do processo de redemocratização do país e 
da Assembleia Nacional Constituinte de 1987 (DUARTE, 2015, p. 476). 

Nesse período os municípios passam a ser reconhecidos como entes federados, com base na 

Constituição Federal de 1988 e começa um processo de tensionamento entre governo central e 

subnacionais na disputa por funções e recursos na gestão pública, o que significou avanços e 

retrocessos. A descentralização não era um ideal apenas dos movimentos democratizantes, mas 

também fazia parte das recomendações dos organismos internacionais, como forma de melhorar a 

alocação de recursos e na criação de sistemas de prestação de contas (OLIVEIRA, 2007). 

A partir desse processo evolutivo de descentralização da saúde o SUS tem adotado como diretriz 

a regionalização, que orienta o processo de descentralização das ações e serviços de saúde e  os 

processos de negociação e pactuação entre os gestores. Nosso objeto de estudo se restringe ao 

movimento de regionalização e descentralização com ênfase na 10ª Coordenadoria Regional de Saúde 

(CRES)/Limoeiro do Norte. 

A regionalização da Saúde do Ceará está representada por 22 regiões de saúde e 5 

macrorregiões de saúde (Fortaleza, Sobral, Sertão Central, Litoral Leste/Jaguaribe e Cariri), onde se 

estrutura o Sistema Estadual de Saúde. As regiões de saúde são compreendidas como espaços 

geográficos contínuos constituídos por agrupamento de Municípios limítrofes, delimitadas a partir de 

identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes 

compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e 

serviços de saúde (Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011). Já as macrorregiões são formadas por um 

conjunto de regiões que convergem para os pólos terciários (CEARÁ, 2010). 

Dentre as 22 regiões de saúde nosso interesse se deteve na 10ª CRES, que conforme ilustrado 

no mapa abrange os municípios de: Alto Santo, Ererê, Iracema, Jaguaribara, Jaguaribe, Limoeiro do 

Norte, Pereiro, Potiretama, Quixeré, São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte, totalizando 11 

municípios e 222.195 mil habitantes (CEARÁ, 2010). 

 . 
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Figura 1 - 10ª CRES / Limoeiro do Norte 

Compõe a Macrorregião do Litoral Leste/ Jaguaribe 

Fonte: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará 

A Secretaria de Saúde do Estado explicita os objetivos para regionalização dos serviços: 

Garantir acesso, resolutividade e qualidade das ações e serviços de saúde; garantir a 
integralidade na atenção à saúde, entendida como um conjunto articulado e contínuo das 
ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos exigidos para cada caso, em 
todos os níveis complexidade do Sistema; reduzir desigualdades sociais e territoriais e 
promover a equidade, sem distinção entre as pessoas, sem preconceitos ou privilégios, 
produzindo uma discriminação positiva para os mais necessitados e fortalecer o papel dos 
estados e dos municípios para que exerçam suas funções gestoras, visando racionalizar os 
gastos e otimizar a aplicação dos recursos (CEARÁ, 2010, p. 01). 

Estão evidenciadas também os critérios que delimitam as regiões de saúde, a saber “malha 

viária, proximidade dos municípios, deslocamento da população aos serviços de saúde, disposição 

política para pactuação [...]” (CEARÁ, 2010, p. 01).  São definidas também as diretrizes de organizações 

das regiões; a instância estadual, ou seja, o órgão de representação da Secretaria Estadual de Saúde; 

as atribuições de cada região, dentre vários outros detalhamentos. 
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2. Consórcios Públicos Intermunicipais: as policlínicas e os CEOs

Como visto no tópico precedente o movimento de descentralização na reforma sanitarista esteve 

fortemente vinculado a municipalização. Historicamente os municípios situados no interior do Brasil 

enfrentaram dificuldades na implementação do SUS. Essas dificuldades estiveram caracterizadas pela 

falta de recursos tanto humanos quanto financeiros, a falta de acesso as tecnologias e a inexistência de 

estruturas físicas adequadas, além da distância que dificultavam o atendimento à saúde. Uma alternativa 

que ganhou força na década de 1980, para minimizar esses problemas, foram os Consórcios 

Intermunicipais de Saúde  

Consórcio significa, do ponto de vista jurídico e etimológico, a união ou associação de dois ou 
mais de dois entes da mesma natureza. O consórcio não é um fim em si mesmo; constitui, 
sim, um instrumento, um meio, uma forma para a resolução de problemas ou para alcançar 
objetivos comuns (BRASÍLIA, 1997, p. 07). 

Os consórcios, portanto, expressam um acordo firmado entre municípios, que possibilitam aos 

prefeitos assegurar ações e serviços mediante a utilização dos recursos materiais e humanos 

disponíveis. A união desses recursos produz os resultados, que não ocorreriam se os municípios 

atuassem isoladamente. 

Na área de saúde o consórcio intermunicipal tem sido reconhecido como uma associação entre 

municípios para a realização de atividades conjuntas referentes à promoção, proteção e recuperação da 

saúde de suas populações. Como iniciativa eminentemente municipal, reforça o exercício da gestão 

conferida constitucionalmente aos municípios no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASÍLIA, 

1997). 

Para Lima (2000) é notório que a formação dos Consórcios de Saúde depende da conciliação 

de interesses entre os atores envolvidos. É fundamental que exista vontade por parte dos gestores em 

compartilharem ações que visem otimizar recursos, ajustes políticos e partidários dos prefeitos e 

vereadores, competência técnico-administrativa e engajamento dos profissionais de saúde ao SUS. 

O Ministério da Saúde define dois aspectos fundamentais dos consórcios: bases legais e 

estruturação.  

O artigo 18 da Constituição Federal de 1988, define que “os municípios fazem parte da 

Federação, desfrutando da mesma autonomia conferida à União e aos Estados”, por esse motivo nada 

poderia impedi-los de celebrar um consórcio (BRASIL, 1998). No âmbito da saúde, a legislação 

específica do SUS define que os consórcios intermunicipais podem integrar o Sistema. A Lei Orgânica 

da Saúde (Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990), ao dispor sobre a organização, direção e gestão 

do Sistema, trata dos consórcios municipais: “[...] os municípios poderão constituir consórcios para 
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desenvolver, em conjunto, as ações e os serviços de saúde que lhe correspondam” (Artigo 10, LOAS, 

1990). O parágrafo 1º desse mesmo artigo, resguarda, no entanto, que “aplica-se aos consórcios 

administrativos intermunicipais o princípio de direção única e os respectivos atos constitutivos disporão 

sobre sua observância”. Já no seu artigo 18, inciso III, expressa ainda a competência municipal para  

“formar consórcios administrativos intermunicipais” (BRASIL, 1990a). 

A Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da 

comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros 

na área da saúde, explicita também a participação também a participação dos municípios em consórcios. 

Em seu artigo 3º, parágrafo 3º, define que “os municípios poderão estabelecer consórcios para execução 

de ações e serviços de saúde, remanejando, entre si, parcelas de recursos [...]” (BRASIL, 1990b). 

Já a nova Lei de Consórcios, Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005, possibilitou aos entes 

federativos, Municípios, Estados, Distrito Federal, maior liberdade de associação em diversas formas e 

em diferentes áreas de atuação: desenvolvimento regional, gerenciamento, tratamento e destinação final 

dos resíduos sólidos, saneamento básico, abastecimento, alimentação escolar, execução de projetos 

urbanos, tecnologias de informação, transporte, turismo, saúde, entre outras (CEARÁ, 2009). 

No tocante a organização dos consórcios o processo inicia-se com a articulação entre os 

gestores municipais, tendo por base o pacto e a negociação. Nessa fase, o momento marcante é 

representado pela elaboração e aprovação do instrumento consorcial, que expressa o compromisso dos 

municípios, independente de autorização legislativa. Esse acordo, como instrumento de formalização do 

consórcio, deve explicitar: o município-sede do consórcio; a criação de pessoa jurídica administradora 

do consórcio, se for o caso; e todos os aspectos e questões pactuadas pelos municípios que o integram. 

(BRASÍLIA, 1997). 

No Brasil, muitos consórcios intermunicipais têm a natureza de organizações de direito privado, 

o que fere o princípio federativo da gestão. A maioria deles está se adaptando para se habilitar e receber

recursos públicos. No Ceará, a minuta da proposta de consórcios públicos foi elaborada pela Comissão 

para Implantação de Consórcios Públicos no Ceará, instituída pela Secretaria da Saúde do Estado, e 

encaminhada ao Governador do Estado. Foi regulamentada pela Portaria nº  2061, de  08 de  Novembro 

de 2007, que criou, no âmbito da Secretaria de Saúde, a Comissão de Fomento e Implantação de 

Consórcios Públicos de Saúde no Estado do Ceará. 

O Ceará decidiu pela formação de consórcios públicos em saúde tomando por base os 
municípios localizados numa mesma região de saúde, para garantir a estruturação de redes 
de assistência e ampliar e facilitar o acesso da população aos serviços de saúde na própria 
região. [...] São constituídos sob a forma de associação pública, entidade autárquica e 
interfederativa, com participação do Estado e dos municípios em cada região de saúde, para 
a promoção de ações de saúde pública assistenciais e prestação de serviços especializados 
de média e alta complexidade (CEARÁ, 2011, p. 01). 
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De acordo com informações disponíveis no site do Governo do estado do Ceará. Os consórcios 

têm a gestão das 19 policlínicas e 22 Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) regionais em 

funcionamento em todo o Ceará, além do transporte sanitário que garante o deslocamento de pacientes 

até os serviços de saúde. O Governo do Estado integra os consórcios em todas as 22 regiões de saúde 

e participa com, no mínimo, 40% do custeio de cada policlínica e cada CEO. Os 60% restantes são 

rateados entre os municípios, com a participação da União, no caso dos CEOs. (CEARÁ, 2016). 

O Ceará chegou a sete CEOs e policlínicas regionais certificados pela Organização Nacional 
de Acreditação (ONA). Depois dos CEOs em Cascavel e em Limoeiro do Norte e as policlínicas 
regionais em Itapipoca e Pacajus, reconhecidos em junho como serviços Acreditados, nível de 
certificação atribuído a instituições que atendem aos critérios de segurança do paciente em 
todas as áreas de atividade, incluindo aspectos estruturais e assistenciais, o Instituto Brasileiro 
para Excelência em Saúde (IBES), instituição acreditadora, anunciou no início de agosto a 
certificação do CEO em Juazeiro do Norte e das policlínicas regionais em Sobral e Tianguá. 
(CEARÁ, 2016, p. 01). 

O Consórcio Público de Saúde do Município de Limoeiro do Norte oferta a Policlínica Judite 

Chaves Saraiva, inaugurada em 2014 que presta assistência à uma população de aproximadamente 

222.195 mil habitantes e o CEO Dr. João Eduardo Neto. 

A Policlínica Judite Chaves Saraiva foi inaugurada no dia 03 de Maio de 2014, é do Tipo II e está 

instalada dentro do Programa de Expansão e Fortalecimento da Atenção Especializada à Saúde - 

PROEXMAES do Governo do Estado do Ceará. Presta Assistência à Saúde em nível Ambulatorial 

Especializado aos munícipes da 10ª Região de Saúde de Limoeiro do Norte (TVJ1, 2015). 

A inauguração da Policlínica de Limoeiro do Norte, fez com que o número de policlínicas 

regionais entregues em diversas regiões do Estado subisse para 19. Em 2014 já haviam policlínicas 

regionais funcionando em Baturité, Tauá, Camocim, Acaraú, Brejo Santo, Aracati, Itapipoca, Russas, 

Crateús, Quixadá, Caucaia, Sobral, Campos Sales, Pacajus, Barbalha, Tianguá, Icó e Iguatu. Nelas, os 

moradores, além de serem consultados por médicos especialistas em cardiologia, traumato-ortopedia, 

urologia, mastologia, ginecologia, clínica geral, cirurgia geral, oftalmologia, otorrinolaringologia e 

gastroenterologia. Nas policlínicas tipo II, como a de Limoeiro do Norte, tem especialistas em mais três 

áreas: neurologia, endocrinologia e angiologia (CEARÁ, 2014). 

Entre os exames ofertados, além de mamografia, ecocardiograma, eletrocardiograma, 
audiometria, teste ergométrico, ultrassonografias, exames oftalmológicos que são realizados 
nas policlínicas tipo 1, em Limoeiro do Norte e outras nove policlínicas tipo 2 a população tem 
ainda acesso à tomografia computadoriza. O que reduz o tempo de espera dos pacientes pelo 
exame, contribui com a definição e qualidade do diagnóstico para tratamento das doenças. 
Antes da construção das policlínicas, a tomografia, na rede pública, era feita apenas nos 
hospitais da capital (CEARÁ, 2014, p.01). 
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No CEO regional Dr. João Eduardo Neto, a população dos 11 municípios da 10ª Região de Saúde 

tem acesso desde 2012, quando foi inaugurado, a serviços de ortodontia, periodontia, instalação de 

próteses. É realizado até diagnóstico do câncer de boca (CEARÁ, 2012).  

Considerações Finais 

Desde a década de 1980 observamos na saúde um movimento de descentralização influenciado 

pelas políticas de regionalização. Assim, a descentralização passa a ser percebida como o alicerce 

necessário para superar a fragmentação social e territorial, especialmente em um contexto de defesa de 

um Sistema Único de Saúde (SUS). A descentralização no contexto da reforma sanitária está fortemente 

vinculada ao movimento de municipalização. O objetivo da pesquisa foi descrever a estruturação do 

consórcio intermunicipal e seus dois aparelhos de saúde: as Policlínicas e os Centro de Especialidades 

Odontológicas (CEOs). 

Os municípios situados no interior do Brasil enfrentaram dificuldades na implementação do SUS. 

Essas dificuldades estiveram caracterizadas pela falta de recursos tanto humanos quanto financeiros, a 

falta de acesso as tecnologias e a inexistência de estruturas físicas adequadas, além da distância que 

dificultavam o atendimento à saúde. Uma alternativa que ganhou força na década de 1980, para 

minimizar esses problemas, foram os Consórcios Intermunicipais de Saúde. 

Conforme apresentado nosso interesse neste estudo se deteve no Consórcio Público de Saúde 

do Município de Limoeiro do Norte que oferta a Policlínica Judite Chaves Saraiva, inaugurada em 2014 

e o CEO Dr. João Eduardo Neto, que prestam assistência à população da 10ª Região de Saúde composta 

por 11 municípios: Quixeré, Limoeiro do Norte, Alto Santo, Pereiro, Ererê, Potiretama, São João do 

Jaguaribe, Jaguaribe, Nova Jaguaribara, Tabuleiro do Norte e Iracema beneficiando aproximadamente 

222.195 mil habitantes. 

Devido à persistente fragmentação de ações e serviços de saúde, as normatizações 

relacionadas à criação de Redes de Atenção, através da Portaria 4.279 (BRASIL, 2010) permitiu o 

avanço em áreas técnicas prioritárias ao Sistema Único de Saúde (SUS). Inclui-se, nesse escopo, a 

concepção da Rede de Atenção às Urgências, com vistas à articulação e integração de todos os 

equipamentos de saúde, ampliando e qualificando o acesso humanizado e integral dos usuários em 

situação de urgência e emergência (BRASIL, 2011). 

A proposta de regionalização, portanto, visa contemplar em especial a população residente no 

interior do estado, que ainda enfrenta dificuldades no acesso a serviços de saúde especializados, o que 

dificulta a solução dos seus problemas. 
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PRODUZINDO NO CAMPO, NEGOCIANDO NA CIDADE: 

DINAMISMO ECONÔMICO E REGIONAL A PARTIR DE UM 

ARRANJO PRODUTIVO LOCAL EM PICOS/PI 

Juscelino Gomes Lima¹ 

RESUMO 
O presente artigo busca analisar a dinâmica do Arranjo Produtivo Local da cajucultura na Microrregião da cidade de 
Picos/PI. Para tanto, é tomado como referência e identificação, as diferentes instituições e suas políticas/ações de incentivo, 
bem como os atores sociais envolvidos para crescimento e desenvolvimento do referido APL. Com vistas ao objetivo 
proposto, a fundamentação metodológica se deu a partir de dois enfoques: a primeira, a partir de uma revisão de literatura e 
obtenção de dados secundários e uma segunda, de natureza empírica. Concluiu-se que a importância daquela cidade 
piauiense no contexto das dinâmicas produtivas do arranjo da cajucultura no interior de sua Microrregião se faz 
comparativamente à presença de “portas” em uma moradia, as de entradas e as de saídas, ambas no caso desta pesquisa, 
no formato de diferentes oportunidades. As primeiras, relacionada à oportunidade de acordos/negociações comerciais e 
convênios, a partir da presença de diferentes investidores e instituições interessadas em tais arranjos. Já as de saída 
funcionam como “loja das fábricas cooperadas” dos produtos comercializados regional e nacionalmente, fato que tem 
permitido fortes relações com o campo produtor e as cidades sob sua influência, fatos reveladores de um dinamismo 
econômico e regional. 

Palavras chave: Cajucultura; Dinamismo; Produção. 

1. INTRODUÇÃO

O esgotamento do modelo fordista de produção, nos idos dos anos de 1970 forçou a 

emergência e a reorganização dos sistemas e das estruturas produtivas mundiais, fato que motivou 

novas relações e realidades sociais em diferentes quadros territoriais. Aos países da periferia 

capitalista, tal condição foi desigual, contraditória e complementar aos quadros da produção 

internacional “modificando a forma com que o capital realiza a produção de mercadorias” (DUARTE, 

2000, p. 50). 

No caso brasileiro, ao longo dos anos de 1990, sua inserção, se deu sob uma lógica de 

comando e dependência externa, onde seus recortes regionais, seletivamente foram escolhidos para 

recebimento de investimentos desterritorializados. Nessa composição, nem todas as regiões do país 

foram beneficiadas, oportunidade que estimulou o aparecimento dos Arranjos Produtivos Locais 
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(APL‟s). De forma bem clara, Benko (1996, p. 17) diz que a existência dos mesmos se fazem dentro de 

um mosaico global de regiões em estágios diferentes de desenvolvimento e organização 

socioprodutiva e institucional, registro ímpar do período de globalização econômica. 

Nesse contexto, a adoção de novas estratégias de produção, a partir de potencialidades 

regionais no Piauí, oriundas do campo – apicultura e cajucultura – tem projetado o sertão piauiense, 

mas particularmente, a Microrregião de Picos/PI, formada por mais de 20 municípios potencialmente 

produtivos, a um dinamismo econômico e regional, estando a cidade de Picos, como centro das 

atenções dos investimentos em tal arranjo, considerando diferentes ações/políticas institucionais e 

atores sociais envolvidos. 

O artigo busca analisar a dinâmica produtiva do Arranjo Produtivo Local da cajucultura na 

Microrregião da cidade de Picos/PI. É destacada nesse interim, a importância que esta cidade tem 

assumido para o cenário evolutivo de tal arranjo. Para tanto, é tomado como referência e identificação, 

as diferentes instituições e suas políticas/ações de incentivo, bem como os atores sociais envolvidos 

para crescimento e desenvolvimento do referido APL.  Com vistas ao objetivo proposto, a 

fundamentação metodológica se deu a partir de dois enfoques: a primeira, a partir de uma revisão de 

literatura e obtenção de dados secundários e uma segunda, de natureza empírica. 

Resulta do encaminhamento da pesquisa a visão de que a referida cidade assume 

importância impar para o cenário evolutivo do arranjo da cajucultura, seja por sediar instituições de 

pesquisas e ou investimentos, ou ainda, a cadeia de lojas, ofertantes de mercadorias e insumos, bem 

como de serviços especializados, fatos que permitem um processo produtivo ampliado, que tem no 

campo, o centro das atenções, considerando os processos produtivos e a cidade, o ponto de 

ancoragem para os negócios e ponto de partidas de relações entre quem compra e vende.  

APL’S E DESENVOLVIMENTO REGIONAL: ORIGENS E PERSPECTIVAS 
EVOLUTIVAS 

Uma rápida volta no Dicionário Aurélio, em busca de uma acepção conceitual de Arranjos 

Produtivos Locais – APL‟s encontra-se o termo Cluster, significando e aproximando a realidade 

buscada, como grupamento ou aglomeração. 

A partir deste breve entendimento, pondera-se a necessidade de uma rápida rememoração 

conceitual do que sejam os arranjos. Antes de mais nada, Costa (2010, p. 406) nos faz lembrar que tal 

termo é fruto dos debates conduzidos pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) do Brasil, no final 

da década de 1990. 

As inter-relações sociais que foram construídas, lógicas de produção, bem como os fatores 

associados e o contexto geográfico de suas localizações, considerando suas potencialidades, a partir 
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daquele ano, permitiriam generalizar que os arranjos se caracterizariam pela presença de “grupo de 

agentes “orquestrados” por um grau de institucionalização explícito ou implícito ao aglomerado que 

buscam como finalidade, harmonia, interação e cooperação” (Idem, 2010, p. 407). 

De forma complementar, Suzigan (2006, p. 76) diz que os referidos são “um sistema 

localizado de agentes econômicos, políticos e sociais ligados a um mesmo setor ou atividade 

econômica, que possuem vínculos produtivos e institucionais entre si”. Como se vê, na consecução dos 

arranjos, se fazem presentes, os vetores economia, governo, parceria e sociedade estão presentes na 

generalização conceitual. 

Cabe pontuar dentro desta perspectiva que a Rede de Pesquisa em Arranjos e Sistemas 

Produtivos e Inovativos Locais (RedeSist) tencionando ampliar a importância conceituação e aplicativa 

destes APL‟s, abandonaram esta velha nomenclatura e lançam mão de uma nova condição conceitual 

– Arranjos e Sistemas Produtivos e Inovativos Locais (ASPIL), por entender que esta dá conta da

complexa abrangência, finalidades e funções que tais arranjos vem assumindo. Para fins deste texto, 

mantemo-nos ligados ao termo, ainda original. 

Por falar em governo, dos inúmeros postulados conceituais sobre os arranjos, considerando 

sua trama de relações e de características, a partir das quais tem permitido projeções amplas e 

notórias em partes específicas do Brasil e que se verá mais adiante, vale ressaltar o entendimento 

conceitual do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) no Brasil que traz 

uma visão enxuta e direta do que sejam os mesmos, apontando que se caracteriza por um “número 

significativo de empreendimentos e de indivíduos que atuam em torno de uma atividade produtiva 

predominante, e que compartilhem formas percebidas de cooperação e algum mecanismo de 

governança, e pode incluir pequenas, médias e grandes empresas” (MDIC, 2004). 

Observando a aproximação destas duas últimas conceituações, percebe-se que o entrelaçar 

de ações e de objetivos dos sujeitos que compõe os arranjos parece emoldurar uma espécie de 

receituário à existência de tais, pois os contornos de sucessos e reconhecimentos que possam advir 

ensejam existência de uma valorosa contribuição de “capital social, governança local, políticas 

públicas, ações conjuntas e externalidades” (MARIANI; SILVA, 2012, p. 231). 

Associado a este fato, é também oportuno perceber que tais arranjos se acomodam num 

dado recorte (regional) do território e como tal, geram uma ideia de aglomeração. Este termo, 

considerando sua existência, enquanto sinônimo de uso de recortes territoriais para fins de reprodução 

do sistema capital, nos remete lembranças de Alfred Marshall, referência na literatura econômica e que 

trabalhou no conceito de “distritos industriais”, informando que o adensamento de atividades industriais, 

em um dado recorte regional estava ligado à existência forças e interesses externos, por meios de 

diversos agentes capitalísticos dinamizando a região e os processos produtivos, uma vez que tendiam 
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a aproveitar as potencialidades encontradas na região. Este fato dá similitude na organização dos 

APL‟s. 

Não à toa, o aparecimento do termo no dicionário, faz sentido à realidade que hoje fortemente 

se processa, pois, sua origem remonta aos idos dos anos de 1970 no Brasil e naquele momento fazia 

referência a estudos sobre competitividade, entre quaisquer segmentos de negócios, vistos como 

aglomerados que poderiam “ocorrem em muitos tipos de setores, em campos maiores ou menores e 

mesmo em alguns negócios locais [...]” (PORTER, 1999, p. 36). 

Competitividade, eis a palavra de ordem para mudanças institucionais. Partiu daí, os desafios 

impostos pela nova lógica produtiva e a necessidade das diferentes regiões do Brasil, em maiores 

inserções na conexão lugar/mundo, ditados pelas regras de mercados dos anos de 1990. Estes fatos 

imprimiram sobre nosso país, por meio do propalado “desenvolvimento capitalístico produtivo”, as 

regras dos novos comportamentos ditados pelos mercados e necessidades externas, encampando 

novas roupagens de concorrências já prenunciadas nas décadas passadas. 

É oportuno lembrar que a espacialização dos diferentes setores e segmentos foi remodelada 

em dinâmicas seletivas no território, momento que se costurou uma associação de um 

desenvolvimento regional dentro dos quadros de desenvolvimento das atividades econômicas, 

indutoras de uma organização espacial. Nessa trajetória, a constituição dos arranjos foi marcada pelas 

“trajetórias históricas de construção de identidade e de formação de vínculos territoriais (regionais e 

locais), a partir de uma base social, cultural, política e econômica comum” (CAMPOS et al., 2005, p. 

165). 

Em verdade, a construção conceitual e aplicativa dos arranjos emergiu como um “guarda-

chuva” que foi capaz de abrigar um amplo e diversificado leque de fenômenos produtivos, 

regionalmente, menosprezados e ou não conhecidos até então, merecedores de um futuro promissor 

em investimentos, fato que lhes projeta como alvo e instrumento de descentralização de uma política 

de investimentos econômicos e manejos políticos setoriais. 

As potencialidades regionais em nosso país foram sendo “descobertas”, seja para 

investimentos, seja para pesquisas, por meio de diferentes instituições, dos quais é valido mencionar: 

Banco Mundial (BID); Banco Interamericano de Desenvolvimento (BIRD); Ministério da Integração 

Nacional (MI), Caixa Econômica Federal (CEF) e Serviço de Apoio as Pequenas e Médias Empresas 

(SEBRAE), Universidades diversas, entre muitas outras. 

 A avalanche de interesses, entre os diferentes sujeitos e instituições, dá pistas de 

entendimentos que é como se tivessem “descoberto” um Brasil não mostrado, não conhecido e/ou mal 

aproveitado. Diante dessa aparente leitura, o fato é que a integração entre setores públicos, 

notadamente, por meio de políticas públicas para fomento dos arranjos, só ganhou resguardo definitivo 
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a partir de sua inclusão na política industrial, tecnológica e de comércio exterior (Pitce), amparada pela 

publicação da Portaria Interministerial n° 200, de 2 de agosto de 2004, que criou o Grupo de Trabalho 

Permanente (GTP) para os Arranjos Produtivos Locais.  

Resultou então desse encaminhamento, via grupo, a construção de um Termo de Referência 

(RT) como extensão de apoio e de compromisso ao desenvolvimento dos arranjos. Tal documento 

menciona as regras do que de fato venha a ser um arranjo. Nessa condição, uma característica 

essencial destes agrupamentos era possuir um número significativo de “empreendimentos e indivíduos 

no território; atuar em torno de uma mesma atividade produtiva predominante em que compartilhem 

formas percebidas de cooperação e algum mecanismo de governança, podendo incluir pequenas, 

médias e grandes empresas” (MDIC, 2005, p. 199). 

Como se vê, o público e privado passaram a atuar em colaboração, o que revela uma das 

facetas da agenda neoliberal impostas sobre o Brasil no pós 1990. Esse fato revelou a possibilidade de 

expansão de aplicação de investimentos em diferentes agrupamentos, em localidades geográficas 

distintas do país, dando conhecimento e reconhecimento a produto e produtores, potenciais e 

potencialidades produtivas, pois é a partir destes que “verifica-se o maior número de aglomerações no 

Brasil nos setores de atividade tradicionais (indústria tradicional, agropecuária e turismo), que, em 

geral, são as mais antigas e de maior dimensão econômica” (CROCCO et al., 2003, p. 23). 

A valorização destes setores/atividades passou a reinventar novas relações do rural com o 

urbano, principalmente quando da aplicação de diferentes políticas públicas e institucionais em tal, pois 

o papel destas é “orientar e coordenar os esforços governamentais na indução do desenvolvimento

local, buscando-se, em consonância com as diretrizes estratégicas do governo, a geração de emprego 

e renda e o estímulo às exportações” (MEIRELLES JUNIOR, 2013, p. 149). 

Os esforços foram amplos e decisivos para que os arranjos ganhassem força, principalmente, 

depois da publicação da citada Portaria Interministerial, por meio da instituição binominal GTP-APL‟s, 

que entre os vários nortes de ação, em primeira instância estavam em identificar os arranjos pelo país, 

como forma de conhecê-los e assim, por conseguinte a formulação e aplicação de políticas públicas e 

institucionais. Deste feito, no ano de 2005, uma verdadeira “força tarefa” foi montada para mapeamento 

dos APL‟s no Brasil. Estiveram envolvidas várias IES, pesquisadores e agências de fomento em 

investimentos, todos agrupados em torno do GTP-APL‟s regionais. Nesse processo, foram identificadas 

958 unidades em todo Brasil, tomando como referência duas perspectivas: Setores Produtivos e 

Intensidade Tecnológica no Brasil. No caso do Piauí, foi reconhecido 75 unidades. 

Feita a identificação, ficou claro a existência e a concentração dos arranjos no Brasil e 

Nordeste, particularmente, em torno do setor primário, fato que veio posicionar, notadamente, no 

interior daquela região, uma nova conjugação de relações entre o rural e o urbano, o que implica no 
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desenvolvimento de “capacidades inovadoras e empreendedoras calcadas nos recursos culturais 

específicos da cada localidade” (FUINI, 2011, p. 107). Esse fato será oportunamente mostrado a 

seguir. 

O NORDESTE SERTANEJO DE POSSIBILIDADES: CENÁRIOS DO ARRANJO 
PRODUTOR LOCAL CAJUCULTOR 

As práticas da cajucultura são além de tradicionais, também elementos do recorte histórico de 

formação e de organização socioespacial do Brasil. Seus traços de usos e de manejos econômicos são 

recentes. Numa perspectiva histórica, o destaque faz sentido, seja pela variedade de usos, seja pelos 

aproveitamentos, pois além do pedúnculo, a castanha (Amêndoa de Castanha do Caju – ACC) 

enquanto fruto permite a extração de óleo – Líquido da Casca de Castanha de Caju (LCC), bem como 

seu consumo de forma processada em diversos formatos, além do aproveitamento da madeira para 

fins diversos, entre eles, o carvão, elemento complementador de renda ao nordestino sertanejo. 

Economicamente falando, considerando os interesses para investimentos sobre essa cultura, 

a partir do Nordeste, haja vista as condições geoambientais regionais serem favoráveis, o olhar de 

aproveitamento das potencialidades em questão, tem importância iniciada, a partir do segundo quartel 

do séc. XX, em que as práticas da cajucultura se fizeram amparada por incentivos políticos de 

investimentos, via Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). A projeção desta 

instituição foi dada, graças aos seus objetivos de coordenar e de aplicar dinheiro público distribuído 

entre as “políticas setoriais. Para tal contou como fonte de recursos e de doações orçamentárias nunca 

inferiores a 2% da receita tributária da União, estabelecida na Constituição, como fundo de auxílio ao 

combate às secas nordestinas” (MENEZES; MENEZES, 1998, p. 79). 

Nesse contexto, o setor de lavoura do caju no Nordeste brasileiro, a partir de 1968, 

experimentou diferentes bases de investimentos, dos quais é valido mencionar: pela SUDENE 

(Decreto34/18), além do PROTERRA - Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à 

Agroindústria do Norte e do Nordeste (Decreto-lei 1134), bem como o Banco do Brasil (FISET – Fundo 

de Investimentos Setoriais) e posteriormente pelo FINOR (Fundos de Investimentos no Nordeste) (o 

(PAULA PESSOA; PARENTE, 1991, p. 238). 

Como se vê, a força política e assistencialista promovida por aquela superintendência, 

orquestrada para pensar, planejar e executar um novo tempo de condições no Nordeste Brasileiro, em 

diferentes campos de atuação (forte representação seletiva de investimentos nas atividades industriais, 

passando pelo agronegócio, incentivos à promoção de comércios e serviços, etc.),  foi de extrema valia 

àquela região, pois entre outras possibilidades, revelou o grande “esforço do Estado na confecção de 
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uma das mais ousadas e dialéticas formas de políticas públicas para “salvar” o Nordeste, de suas 

lastimações e atrasos” (LIMA, 2014, p. 96). 

Esses direcionamentos de investimentos, com vistas ao estimulo produtivo, desde os anos de 

1960, tem permitido em nível regional e nacional, aos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí, 

respectivamente a capacidade de liderança produtiva e de cultivo, fato atestado a partir da 

demonstração dos dados do gráfico 1. 

Gráfico 1: Comparativo de área e de produção dos principais produtores de castanha de caju do Nordeste - Safras 
2015/2016. 

Fonte: IBGE – Elaboração: Conab/RN (Com adaptações). 

A tomada apenas destes três Estados justifica-se pelo fato de serem a liderança produtiva da 

castanha de caju na região nordestina. O Ceará, como visto desponta quantitativamente. O Piauí, 

apesar de estar em terceiro plano na produção de 2015, comparado aos dois estados listados, em 

termos de área colhida naquele ano e pelas projeções para 2016, ainda galga uma segunda posição de 

destaque. 

Importante mencionar que a expressividade produtiva do caju e que tem como carro chefe, a 

castanha de caju no Nordeste brasileiro, tem no espaço sertanejo (em municípios localizados em 

ambiência sertaneja) sua vocação produtiva. Esses dados revelam uma salva guarda de vida à parte 

da população nos sertões nordestinos, em especial recorte, às comunidades rurais que vivem da 

prática extrativista, pois esta cultura “cumpre uma função muito importante na economia rural 

nordestina: a de complementar a renda do agricultor com um fluxo monetário na fase do ano na qual 

não existe outra produção” (CARNEIRO, 2010, p. 73). 

Os números são resultados de um processo evolutivo de canalização de investimentos e de 

interesses em comum, entre diversas partes. Estas, entre diferentes atores e instituições, no formato de 
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parcerias que foram e são marcados pelas aberturas de linhas de crédito, de estudos e de pesquisas e 

investimentos específicos, com destaque nesse agrupamento para a: 

Fundação Banco do Brasil, dentro do programa Fome Zero do Governo Federal, está 
incentivando no Nordeste brasileiro a revitalização de unidades produtivas existentes e criando 
novas unidades, reunindo a colaboração de parceiros como a Embrapa, o Sebrae, Universidades, 
Conab, dentre outros, na organização da gestão produtiva e comercial dessa atividade (PAULA 
PESSOA et al., 1998, p. 231). 

É visto então a formação de uma forte cadeia produtiva e que em nível de Região Nordeste, 

apesar de sua imensa espacialidade geográfica, o grande mote produtivo diz respeito a três Estados, 

cada qual com potenciais municípios que passaram a ter parte de suas economias movidas em função 

dos processos extrativistas. Nesse ponto, o SEBRAE (Serviço de Apoio as Pequenas e Médias 

Empresas), EMBRAPA MEIO NORTE (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e EMATER 

(Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural) desde os anos 2000 vem apresentando papeis 

decisivos nos processos de organização da cadeia, bem como orientações no manejo administrativo, 

nos municípios de expressão regional em tal cultura, oportunidade que será apontado com maior 

destaque, na próxima seção. 

Como se vê, as atividades dos arranjos da cajucultura são de extrema valia ao Nordeste 

“seco” e seu conteúdo social ali presente. Em verdade, é impossível não reconhecer que ambas as 

atividades são complementares, seja no tempo e ou espaços onde ocorrem. O assentamento das 

características espaciais se faz manipulado pelos rigores e ditames do clima reinante nos sertões do 

Nordeste brasileiro. 

Nesse recorte espacial, justamente nos períodos de estiagem, o cajueiro floresce, fornecendo 

aos enxames pólen e néctar “numa época em que a maioria das plantas do Semiárido está sem flores, 

mantendo os enxames. Por outro lado, a cajucultura gera renda no período seco, quando há menor 

possibilidade de desenvolvimento de atividades agrícolas por conta da baixa disponibilidade hídrica” 

(KHAN et al 2014, p. 61). 

PRODUZINDO NO CAMPO, NEGOCIANDO NA CIDADE: NOVAS RELAÇÕES 
SOCIAIS E DINAMISMO ECONÔMICO E REGIONAL NA MICRORREGIÃO DE 
PICOS/PI 

Para situar o papel da Microrregião, bem como da cidade de Picos/PI na conjuntura da 

discussão aqui proposta, faz necessário localizá-la cartograficamente, a partir da figura 1 logo a seguir 

e assim, contextualizar as características da sua espacialidade, bem como dos outros municípios, que 

em conjunto, são potencialmente produtivos à consecução da cajucultura. 
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Fig. 1: Mapa de localização da Microrregião e cidade de Picos/PI. 
Fonte: IBGE, 2016. 

Num primeiro momento é notório informar que a localização da sede do município, é distante 

307 km da capital do estado. A mesma possui área de 577, 304 km². No ano de 2010, apresentou um 

total de 73.414 habitantes (IBGE, 2010). Complementa esta caracterização, o fato de tal cidade ser um 

dos principais entroncamentos rodoviário do Nordeste, conectando os Estados do Piauí, Ceará e 

Maranhão ao resto do Nordeste e país. Frente a estas informações, Picos/PI tem se apresentado nos 

últimos anos com a capacidade de cidade de comando regional, haja vista seu dinamismo econômico e 

produtivo, notadamente pelo cabedal de comércios e de serviços ofertados. Resulta disso, um largo 

raio de influência, ampliado a um grande número de muitas outras cidades, dentro do quadrante 

regional denominado pelo IBGE de “Microrregião de Picos” (composta por mais de vinte, dos quais cita-

se Valença, Pimenteiras, Oeiras, etc.). 

Sua localização nos sertões piauienses, assim como dos outros municípios, de importância 

cajucultora, também apícola, possuem conteúdos e condições geoambientais específicos, fatores 

conforme dito antes, importantes à existência das matérias primas das respectivas culturas. Nesse 

sentido, o recorte de localização dos municípios em apreço se faz caracterizado por apresentar: 

[...] relevo pertence ao maciço nordestino, e no Território Vale do Guaribas é suavemente ondulado 
constituído por serras e serrotes de altitudes modestas, que dispostos no sentido norte-sul, 
canalizam os ventos alísios dificultando a ocorrência de chuva na região [...]. Inserido na região 
quente e úmida, com alternância dos índices pluviométricos anuais entre 400 a 900 mm, em cerca 
de metade do estado do Piauí predomina o clima BSh – semiárido quente (GÂNDARA, 2013, p. 69). 

É nesse cenário de condições geoambientais que coexistem fatores de favorecimento à 

dinâmica reprodutiva dos arranjos da cajucultura. Fora esse contexto, o que também tem contribuído 
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como favorecimento a expansão dos negócios é a organização de tais arranjos em cooperativas. Por 

meio destas, o giro comercial e de moeda no município, ampliam a rede de negócios, a circulação 

monetária e a rede de empregos, fato que amplia os incentivos/convites a novos investimentos 

comerciais que direto ou indiretamente fazem ligação com as atividades em análise.  

Cooperar é sinônimo de fortalecimento e de estreitamento de laços, no caso por e a partir de 

um grupo social que possuem objetivos e metas em comum. Pensando nisso e no reconhecimento de 

valores e de potencialidades que os arranjos no Nordeste brasileiro e especificamente no estado do 

Piauí arrecadaram, a partir da chegada e da permanência de instituições financiadoras e atores 

interessados, entende-se então que houvera a constituição de um capital social que arregimentou 

possibilidades de vantagens entre quem produz e comercializa os diferentes produtos dos arranjos. 

A constituição desse capital ativou e animou as relações sociais, as esperanças de produção 

e de valorização dos esforços das comunidades envolvidas, já que sua presença e organização para 

aplicação demandam “normas, reciprocidade, solidariedade, informação e confiança presente nas 

redes sociais informais desenvolvidas pelos indivíduos em sua vida cotidiana, resultando em 

numerosos benefícios diretos ou indiretos [...]” (PASE, 2006, p. 131).  

Entretanto, a construção de laços de confiança, entre o meio rural e a cidade, no contexto de 

parcerias e ajudas mútuas, notadamente no cenário de relações campo e cidade no Nordeste do Brasil, 

são recentes, uma vez que há destaque para o Programa de Apoio ao Pequeno produtor Rural – 

PAPP, em 1985 (SALES, 1994, p. 50). Ao lado disso, constituíram-se como falhas e deterministas, 

fatos que talvez possam explicar o não amadurecimento de oportunidade de desenvolvimento dos 

arranjos há mais tempo. 

Nesse sentido, a organização de um capital social crescente em recortes regionais 

específicos do Piauí e que tomam os arranjos como foco, teve maior sentido com as práticas 

associativas de formação de cooperativas que se fizeram antes dos anos de 1950, nas cidades de 

União e Teresina/PI, por meio da instituição da Cooperativa David Caldas. Para a realidade em 

discussão, em Picos/PI, atualmente, a maior parte das cooperativas se vinculam às práticas dos 

Arranjos cajucultores, em que a expressão no formato de organização e de liderança deste segmento 

produtivos são a Central de Cooperativa dos Cajucultores (COCAJUPI) e Cooperativa dos Produtores 

de Cajuína do Estado do Piauí (CAJUESPI). 

O fortalecimento das cooperativas em diversas partes do território nacional significou a 

elevação das mesmas à condição de vozes do povo rural na cidade. A consolidação dos APL‟s foi elo 

determinante desse processo. Somam-se nessa consolidação as diferentes articulações entre 

cooperativas, atores com investimentos, bem como institucionais, com contribuições técnicas 
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participantes nos processos produtivos e comerciais. Esse conjunto permitiu um importante desenho de 

relações e assim projeções dos arranjos dentro de seus quadros regionais.  

Dessa dinâmica, resultou entre 2009 e 2010, o mapeamento das Políticas dos arranjos, em 

regiões específicas do Brasil. Denominada de “Análise do Mapeamento e das Políticas para Arranjos 

Produtivos Locais no Norte, Nordeste e Mato Grosso e dos Impactos dos Grandes Projetos Federais no 

Nordeste”, teve inciativa a partir da Rede de Pesquisas em Sistemas e Arranjos Produtivos e Inovativos 

Locais (RedeSist). Tal estudo foi encomendado pela parceria firmada entre o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Fundação de Pesquisas (FUNPEC). Buscou-se em 

tal, identificar os principais APL‟s nas regiões tomadas como recorte de analise, bem como também 

caracterização e analise dos impactos das grandes obras federais (a exemplo do PAC – Programa de 

Aceleração do Crescimento em diversos contextos, entre eles, o dos arranjos). No Piauí, o 

levantamento de informações e análises por meio de relatórios foi creditado ao Banco do Nordeste 

(BNB); Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), 

Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico do Estado do Piauí (SEDET), Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEMDEC) e Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas do Estado do Piauí (SEBRAE-PI) e coordenação da Universidade Federal do Piauí (UFPI). 

A tomada de recortes regionais específicos para o mapeamento teve um senso estratégico: 

além do reconhecimento de potencialidades, também o apontamento de suas vocações, o que revela a 

necessidade de novos e diversificados investimentos em tais. 

No Estado do Piauí, a partir deste projeto, foram identificados arranjos em quantitativos 

diferentes, pois dada as instituições envolvidas, a partir de suas formulações conceituais do que seria 

um Arranjo Produtivo Local, permitiriam confecções de resultados diferentes. Dos trinta 

arranjos/projetos identificados e catalogados pela metodologia do GEOR (Gestão Estratégica 

Orientada para Resultado -Ferramenta de estudos/pesquisa periódicas do SEBRAE), percebe-se que 

oito estão localizados em municípios sertanejos. Destes, três são de Picos/PI, com predominância para 

as práticas apícolas e de cajucultura, respectivamente (Apis Araripe e Aprisco do Araripe) e um 

cajucultor (Cajucultura do Piauí). 

Na figura 2, fruto dos trabalhos de análise do mapeamento e das políticas para arranjos 

produtivos, descritos anteriormente, temos uma visão da dimensão distributiva dos principais 

municípios produtores do caju. Em destaque, a Microrregião de Picos/PI, agregando a maior parte no 

Estado, com mais de 40 municípios. 
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Fig. 2: municípios cajucultores no Piauí. (Com adaptações). 
Fonte: Veloso et al 2009. 

A tomada de análise da Microrregião de Picos/PI na dinâmica produtiva faz sentido, pois dada 

as condições geoambientais reinantes à área e já descritas anteriormente e que são motivos de ordem 

superior ao desenvolvimento das lavouras do caju, tem-se então o vislumbrar dos principais municípios 

a partir de suas capacidades produtivas, de colheita, bem como de rendimento por área, tal qual é visto 

pelos dados da Tabela 1. 

  Tabela 1: Área colhida, quantidade produzida e rendimento médio da castanha de caju, conforme importância 
municipal. 

Estado 
Municípios Área 

Colhida 
(ha) 

Quantidade 
Produzida 

          (t) 

Re

ndimento 

médio (kg/há) 

PI 

Pio IX 18.487 2.773 150 

Monsenhor Hipólito 2.667 600 225 

Inhuma 2.350 564 240 

Dom Expedito Lopes 2.193 351 160 

Francisco Santos 1.763 634 360 

  Fonte: IBGE, 2015. 

Para fins de objetividade de uma amostragem particular, elegeu-se os cinco municípios com 

maiores expressividades produtivas do Estado e que oportunamente, se localizam no quadro da 

Microrregião em destaque. Diante desses números, reafirma-se a visão de que é nos sertões do Piauí, 

onde encontram-se os motores pulsantes e motivadores para grandes produtividades, nos arranjos da 

cajucultura. 
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O papel do SEBRAE para a dinâmica dos números é decisivo, uma vez que trabalha com 

“ações institucionais de apoio ao empreendedorismo envolvem a formação de incubadoras, 

desenvolvimento tecnológico, apoio a arranjos produtivos locais, dentre outras” (VELOSO et al., 2009, 

p. 23).

Retomando ao debate do trabalho de identificação dos principais arranjos no estado do Piauí, 

com vistas à operacionalização de apoio e de orientação para a cadeia produtiva do caju, a atuação do 

SEBRAE/PI, junto às comunidades que lidam com esta cultura, vem se dando desde o ano de 2002, 

por meio do Projeto Setorial Integrado, de Promoção de Exportações das Pequenas e Médias 

Empresas da Cajucultura do Piauí (conhecido como PSI da Cajucultura). É por meio deste projeto que 

houve a reestruturação do setor, com ampliação do quadro fabril, bem como qualificação da mão de 

obra empregada e a integração entre municípios de grande expressão produtiva, oportunidade que 

ensejou atuação e investimentos pelo: 

Governo do Estado do Piauí, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Rural e Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo; Associação de Exportadores 
de Produtos da Cajucultura do Piauí – CAJUEXPORT; Banco do Brasil S.A.; Companhia Nacional de 
Abastecimento – CONAB; Banco do Nordeste do Brasil S.A; Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas do Piauí – SEBRAE/PI e Federação dos Trabalhadores da Agricultura – FETAG (CRUZ 
NETO, 2010). 

Ampliando a visão da atuação institucional para o desenvolvimento deste arranjo bem como 

outros, em nível estadual, partindo da metodologia de trabalho de identificação, reconhecimento e 

assim, o fomento de ações com vistas ao dinamismo de produções dos arranjos no Piauí, em 

diferentes municípios, bem como, a expansão da política de pesquisas, há destaque para a Companhia 

de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF). 

A CODEVASF, numa perspectiva de desenvolvimento regional integrado, junto ao governo do 

estado do Piauí, tem parte de suas linhas de atuação e de projeção de investimentos baseado no 

Plano de para o Desenvolvimento Integrado da Bacia do Parnaíba (PLANAP), já caracterizado 

anteriormente, o que influencia na confecção do Plano Plurianual de Investimentos do governo 

estadual piauiense. 

Dentro do foco de planejamento daquele Plano, um faz importante mencionar e que cabe na 

defesa aqui pretendida que  é  a do „desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais‟, oportunidade que 

para a Bacia do Parnaíba, foram identificados os principais APL‟s, em numero de sete arranjos, dos 

quais está presente a da cajucultura, onde a maior parte se localiza na Microrregião de Picos/PI. Frente 

a isso, a proposição de projetos de investimentos técnicos em tais arranjos não foi o mero acaso. 

Por outro lado, tal possibilidade de trabalho não difere do SEBRAE/PI.  A exceção nesse 

processo está na identificação dos municípios potencialmente produtivos. Assim sendo, há municípios 
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onde a CODEVASF identifica como potencialmente produtivo do caju que pode estar ou não 

reconhecido também pelo SEBRAE/PI. A visualização deste fato é possível nas figuras abaixo. 

Fig. 3: municípios da Cajucultores - SEBRAE-PI (2009). Fig. 4: municípios da Cajucultores CODEVASF-PI 
Fonte: Veloso et al 2009. (Com adaptações).       Fonte: Veloso et al 2009. (Com adaptações). 

Ainda sobre o plano da CODEVASF, além da identificação destes arranjos, considerando a 

importância dos mesmos aos recortes municipais neles estabelecidos, há por meio desta instituição e 

seu plano de ação, a consecução de: 

[...] programas de desenvolvimento sustentável” para cada caso, que compreendem a 
definição de estratégias gerais e de atividades a serem implementadas em três etapas, com a 
indicação dos produtos a serem alcançados, num horizonte de 20 anos. O plano aponta também a 
abrangência desses programas para arranjos nas sub-regiões da bacia e detalha os mesmos nos 
planos específicos de cada território de desenvolvimento (VELOSO, et al., 2010, p. 26). 

Este plano vislumbra uma possibilidade de desenvolvimento regional num longo período de 

tempo por meio de diferentes ações, em que o apoio aos arranjos é apenas um recorte. Nesse sentido, 

percebe-se que as duas instituições tem focos, papeis próprios e deterministas, uma vez que o 

SEBRAE/PI apresenta um foco mais “empresarial”, “gerencial” e promovedor de resultados, a partir do 

melhoramento da força de trabalho e organização produtiva. Referente à CODEVASF predomina uma 

organização técnica e desenvolvimentista.  

Outras instituições que merecem destaque nos encaminhamentos para os processos de 

dinamismo econômico e produtivo permitido a partir dos cajuais, se configurando, portanto, como duas 

importantes representações que deram impulsos decisivos às comunidades envolvidas com o tema do 

caju são a Central de Cooperativa dos Cajucultores (COCAJUPI) e Cooperativa dos Produtores de 
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Cajuína do Piauí. (CAJUESPI). O dinamismo produtivo em todo Estado, por meio destas instituições, é 

organizado por uma massa de trabalhadores representados por “um quadro social de 

aproximadamente quinhentas famílias. Possui uma área de 17.500 hectares, plantados no estado do 

Piauí” (SILVA, 2011, p. 75).   

Retomando à dinâmica dos números, por meio de parcerias que deram escopo aos mesmos, 

os parceiros alinhados com as ações do SEBRAE/PI são: o Banco do Brasil; Curso de agronomia da 

Universidade Estadual do Piauí – UESPI; EMATER/PI; Fundação UNITRABALHO, Programa de 

Combate à Pobreza Rural (PCPR) e o governo do Estado. 

Importante mencionar que estes parceiros compõe um comitê. Este, desde sua fundação, 

tinha na figura do governo do estado, seu principal canal para uma política de articulação que 

incentivasse recursos e investimentos. Entretanto, o papel confiado ao mesmo, no sentido de viabilizar 

obras e ações que viessem dar expansão aos processos produtivos, foi marcado por uma “certa 

morosidade com a lentidão dos processos de licitações publicas, o que teve como consequência certa 

desmobilização do Comitê Gestor” (Idem, 2011, p. 77). 

A fragilidade deste ator no cenário de consecuções esperadas pela rede de cooperativas, de 

alguma fragilizou (e até atrasou) desde a fundação, uma maior capacidade de projeção que o setor 

esperava alcançar. Nesse sentido, lembra-se que o cumprimento das responsabilidades da 

representação política passa necessariamente pelo foco de uma “formação da agenda de um governo, 

compreender como questões se tornam relevantes num determinado momento, mobilizando esforços e 

recursos, são também questões importantes” (CAPELLA, 2005, p. 223). 

Mesmo diante da inoperância por parte do poder político, este setor se (re)estruturou  com o 

apoio de investimentos dos outros parceiros citados. Mais ainda: ganhou visibilidade e dimensões 

produtivas. O respaldo nesse sentido se faz somado com orientações técnicas de produção, com vistas 

a sua potencialização. Assim, a presença de instituições não necessariamente financeiras, mas de 

pesquisas, conforme já apontado, desempenharam/desempenham papel crucial.  

De todo modo e reafirmando o que já foi posto anteriormente, é na ambiência dos sertões 

piauienses que se fazem localizados a grande quantidade de municípios potencialmente produtivos. A 

identificação destes revelou o apoio aos produtores, acompanhou o fortalecimento das respectivas 

cadeias produtivas, bem como das cooperativas envolvidas. Tudo isso nos instiga a pensar o quão 

importante se faz o papel exercido pelas diferentes instituições, por meio de políticas de programas de 

incentivos, bem como os diferentes atores para uma dinâmica econômica que começa no campo e é 

materializada na cidade. 

O papel da cidade de Picos/PI nesse contexto é de uma espécie de “escritório” onde se 

desenvolvem ações de etapas finais vinculadas aos arranjos – celebração de acordos e de contratos, 

821



Anais do III Seminário Regional Comércio, Consumo e Cultura nas Cidades. ISSN: 2318-048X. http://srccc.com.br. 

envolvendo negociação e negociadores, que visam a comercialização e expansão dos produtos, entre 

outros. Contudo, também é onde se desenvolvem ações iniciais – negociação e aquisição de produtos 

e de insumos, voltados aos processos produtivos, cursos de capacitação, orientações 

técnico/cientificas, permitindo o crescimento e o desenvolvimento do trabalho social cooperado 

empreendido. 

Apesar de que também em suas áreas rurais se desenvolvam atividades relacionadas aos 

arranjos, o grande mérito da cidade fica por conta de sua capacidade comercial e de serviços. É o lugar 

onde prevalecem à dinâmica de fixos e fluxos que dão sentido à existência dos arranjos. Assistiu-se no 

conjunto da “obra de ações” apontadas, um grande envolvimento social. Este, motiva forte relações 

entre as diferentes estâncias munícipes rurais com a cidade de Picos, via cooperativas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse artigo se propôs a apontar a importância que a cidade de Picos/PI possui no contexto 

da dinâmica produtiva dos Arranjos Produtivos Locais da cajucultura, considerando um conjunto de 

municípios potencialmente produtivos, inseridos no quadro territorial de uma Microrregião piauiense 

que leva o nome daquele município. Foi mostrado ao longo da discussão que o processo de 

constituição dos arranjos, no Brasil, Nordeste Piauí, foi de alguma forma tardio, porém acelerado, no 

pós 1990. 

A aceleração foi uma resposta às mudanças e organizações político/institucionais, bem como 

econômicas que o país atravessara, oportunidade em que instigou o “desvendar” de potencialidades 

produtivas no campo, via APL‟s em diferentes partes do Brasil, com especial destaque, a região 

Nordeste e estado do Piauí.  

As qualidades ambientais dos sertões da Microrregião de Picos/PI deram motivos para o 

fortalecimento de atividades cooperadas e novas relações sociais, a partir da abundância da matéria 

prima, o caju. A presença destes, somados ao interesse e às atuações diversas de instituições como o 

SEBRAE/PI e CODEVASF, além do fomento financeiro de bancos, bem como ações pontuais dos 

governos estaduais e federais criaram condições para os números que em páginas anteriores se 

apontou e discutiu. 

A cidade de Picos/PI se faz importante nesse contexto, pois tem sua localização estratégica 

nos sertões centro-leste piauiense: eixo de ligação com o resto dos estados do Nordeste, Sul e 

Sudeste do país. Possui um forte e dinâmico centro de comércios e de serviços instalados que servem 

a um impressionante quantitativo de cidades, inclusive de outros estados. Comporta sedes de 

Instituições de Ensino Superior, como as Universidades Estadual e Federal, bem como o Instituto 
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Federal de Ciência, Ensino e Tecnologia, ambas do Piauí. Estes ofertam cursos que desenvolvem 

pesquisas que tem imediato interesse sobre a produção, a organização e as capacidades de 

melhoramentos do arranjo aqui em destaque. 

A cidade enfim, possui um importante conjunto de equipamentos públicos e privados, de 

diferentes e de variados serviços e prestatividades a uma coletividade de pessoas e de municípios, 

dando opção, em grande parte a estes, o não deslocamento na busca dos serviços e produtos na 

capital do Piauí, distante, mais de 300 km. 

Nesse sentido, a relação campo e cidade, no interior da Microrregião é fortalecida. Picos/PI, 

no interior desta e no contexto da dinâmica produtiva dos APL‟s como dito anteriormente, apresenta-se 

como uma espécie de “escritório” do setor rural. A presença de vários bancos, instituições de 

pesquisas, lojas de incrementos e insumos agrícolas reforçam as atividades rurais. Os Arranjos e as 

cooperativas, por meio das diferentes políticas institucionais, criadas e ou reforçadas por linhas de 

créditos, investidores e mercados externos, fazem fortalecidos, o capital social, no formato de 

cooperativas, hoje responsáveis, por um dinamismo econômico e regional na ambiência dos sertões 

piauienses. 
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QUANDO A “REGIÃO” MODIFICA AS DINÂMICAS TERRITORIAIS DO 

LUGAR: ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA PÓS-IMPLANTAÇÃO DA 

POLICLÍNICA BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR EM CAMPOS SALES, 

CEARÁ. 

Mariano de Oliveira Carvalho 1 

RESUMO 
Objeto de estudo e preocupação central da Geografia enquanto ciência o espaço geográfico percebeu diversas 
denominações no percurso de desenvolvimento científico e social. Para este trabalho optamos por ensejar o debate 
partindo daquilo que se entende por região. Assim como relacionado ao conceito, as discussões acerca do enfoque regional 
também dão conta de peculiaridades inerentes ao mesmo que o torna valioso para o saber geográfico. É nessa seara da 
regionalização enquanto prática de planejamento que repousam as preocupações expressas nesta breve empreita. Acaso 
este mecanismo amplamente utilizado pelo Estado como via de otimização dos recursos e distribuição de equipamentos e 
serviços de modo a promover o desenvolvimento regional não poderia tornar-se um catalisador para problemáticas locais? 
A região não estaria assim a modificar o lugar? Visamos apresentar elementos que possibilitem a discussão acerca da 
relação estabelecida (ou não) entre a implantação da Policlínica Bárbara Pereira de Alencar e a ampliação da especulação 
imobiliária no entorno deste empreendimento na cidade de Campos Sales, CE e para tal, metodologicamente, optou-se pelo 
uso da investigação de campo através da mescla cartografia social/participativa e pesquisa ação no ambiente escolar de 
modo a subsidiar empiricamente as discussões aqui propostas e norteadas pelas leituras de apoio. 

Palavras-chave: Regionalização; Desenvolvimento Regional; Lugar. 

1. PARA COMEÇAR A CONVERSA...

Objeto de estudo e preocupação central da Geografia enquanto ciência o espaço geográfico 

percebeu diversas denominações no percurso de desenvolvimento científico e social. Das sinonímias 

deste objeto erigiram-se diversos conceitos chave para a ciência geográfica sendo que cada um deles, 

a seu modo – devido às influências teórico-metodológicas (correntes de pensamento que as 

influenciaram) – buscou e ainda busca apreender e explicar o campo experimental da Geografia. 

Dentre os diversos conceitos que fundamentam as discussões geográficas optamos por 

ensejar o debate partindo daquilo que se entende por região. O referido conceito – juntamente com a 
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acepção de paisagem foi uma das bases fundamentais para a discussão no âmbito da Geografia 

Tradicional (CORREA, 2006, p. 17). De importância basilar para a compreensão das questões 

vinculadas ao espaço geográfico o mesmo fora submetido às influências teóricas vigentes nos mais 

variados momentos da historicidade e por tal, sofreu uma série de modificações em seu escopo. Dentre 

suas nuances conceituais podemos destacar o viés ambientalista – aonde a região existe em si mesma 

– e a perspectiva corológica – no qual o recorte espacial que constitui a região é definido mediante a

efetivação de um processo investigativo. (LENCIONI, 2003, p. 201) 

Assim como relacionado ao conceito, as discussões acerca do enfoque regional também dão 

conta de peculiaridades inerentes ao mesmo que o torna valioso para o saber geográfico. Segundo 

Lencioni (2003) a perspectiva regional pode permitir a unificação dos conhecimentos de ambas as 

vertentes do pensamento geográfico – físico e humano. É importante salientar ainda que além de 

conceito, a região também se torna método – regionalização - ao passo em que se atrela de modo 

profícuo às práticas de planejamento, controle e administração, estabelecendo-se enquanto via para a 

definição hierárquica dos recortes espaciais em um dado Estado e consequente exercício do poder. 

É nessa seara da regionalização enquanto prática de planejamento que repousam as 

preocupações expressas neste breve trabalho. Acaso este mecanismo amplamente utilizado pelo 

aparelho estatal como via de otimização dos recursos e distribuição de equipamentos e serviços de 

modo a reduzir as desigualdades regionais não poderia tornar-se um catalisador para problemáticas 

locais? As práticas vinculadas ao desenvolvimento regional por vezes não poderiam contribuir para o 

aguçamento das mazelas localizadas? A região não estaria assim a modificar o lugar? 

O presente expediente visa apresentar elementos que possibilitem a discussão acerca da 

relação estabelecida (ou não) entre a implantação da Policlínica Bárbara Pereira de Alencar – um 

equipamento de atenção básica à saúde de envergadura regional – e a ampliação da especulação 

imobiliária no entorno deste empreendimento localizado na cidade de Campos Sales, CE – uma 

problemática que incide diretamente sobre o lugar. 

Para tal, a pesquisa está pautada em elementos da investigação de campo assessorada 

pelos subsídios da cartografia participativa / social e da pesquisa ação mediante o trabalho 

desenvolvido por um grupo de alunos da Escola de ensino Médio - E.E.M. de Campos Sales 

integrantes do Projeto Social Cartocrítica: identificando os riscos agora e prevenindo os desastres de 

amanhã orientados por seu professor de Geografia e que tinham como intuito identificar as áreas de 

risco socioambiental no perímetro urbano da cidade de Campos Sales, promovendo assim a educação 

pela pesquisa. 
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2. A “REGIÃO” PESQUISADA

Nosso lócus de pesquisa situa-se no Estado do Ceará, Brasil, mais precisamente em um dos 

municípios pertencentes a 20a Coordenadoria Regional de Saúde. A referida CRES está localizada na 

porção sul do Ceará, abarcando um conjunto de 12 municípios pertencentes à região do Cariri (Mapa 

01) que são atendidos por um fixo integrante da rede de atenção básica a saúde desse ente federativo:

a Policlínica Bárbara Pereira de Alencar (Figura 01), situada na cidade de Campos Sales. Além dos 

municípios da 20a CRES também pertence ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crato - 

CPSMC o município de Várzea Alegre, integrante da 17a CRES sediada em Icó. 

Mapa 01 – Municípios atendidos pela Policlínica em Campos Sales, Ceará. 

Fonte – Adaptado de IBGE 2015; SES – CE, 2016. 
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Figura 02 – Policlínica Bárbara Pereira de Alencar em Campos Sales, Ceará. 

Fonte – CARVALHO, M. de O, 2017. 

Os integrantes do CPSMC formam um grupo de 13 municípios com uma população estimada 

de 322.498 habitantes, o que corresponde a aproximadamente 3,6% da população cearense no ano de 

2016 segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Incrustado na porção sul 

do Estado do Ceará sob a influência do clima semiárido e predominantemente com uma vegetação de 

caatinga os municípios que compõe a referida CRES têm na prática da agricultura e pecuária de 

subsistência, no comércio local e na prestação de serviços públicos - especialmente vinculados às 

prefeituras - suas principais atividades econômicas para assegurar o sustento e manutenção das 

necessidades básicas de suas populações. 

A escolha do local para instalação deste empreendimento se deu em virtude do fato de a 

região tratar-se de uma das mais carentes do estado – vide Quadro 01 - de modo que, a implantação 

da policlínica vem de encontro à necessidade da população possibilitando que a mesma tenha acesso 

a serviços de saúde especializados sem a inevitabilidade de se deslocarem para Juazeiro do Norte ou 

à capital cearense. A policlínica está preparada para oferecer  

“Além de médicos especialidades nas áreas de cardiologia, gastroenterologia, urologia, 
ginecologia, mastologia, oftalmologia, traumato-ortopedia, otorrinolaringologia, clínica geral, 
cirurgia geral, a população receberá atendimento dos profissionais de enfermagem, 
fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, enfermagem, psicologia, nutrição e 
psicologia e serviço social. Entre os exames que serão feitos estão a mamografia, 
endoscopia, ecocardiograma, eletrocardiograma, audiometria, ultrassonografia, ergometria.” 
(CEARÁ, 2013)  

Quadro 1 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM dos municípios integrantes do 

CPSMC em 2010 
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MUNICIPIO RENDA LONGEVIDADE EDUCAÇÃO IDHM 

ALTANEIRA 0,547 0,774 0,515 0,602 

ANTONINA DO NORTE 0,550 0,772 0,506 0,599 

ARARIPE 0,515 0,759 0,459 0,564 

ASSARÉ 0,573 0,783 0,482 0,600 

CAMPOS SALES 0,584 0,769 0,556 0,630 

CRATO 0,655 0,822 0,673 0,713 

FARIAS BRITO 0,541 0,774 0,605 0,633 

NOVA OLINDA 0,567 0,779 0,554 0,625 

POTENGI 0,529 0,759 0,441 0,562 

SALITRE 0,497 0,732 0,434 0,540 

SANTANA DO CARIRI 0,527 0,779 0,557 0,612 

TARRAFAS 0,529 0,751 0,482 0,576 

VÁRZEA ALEGRE 0,569 0,759 0,576 0,629 

Fonte: Adaptado de Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2016 

É importante destacar que o estabelecimento dos consórcios públicos no Estado do Ceará é 

amparado pela Lei Federal n° 11.107, de 06 de abril de 2005 que “Dispõe sobre normas gerais de 

contratação de consórcios públicos e dá outras providências” (BRASIL, 2005). A partir da observância 

das orientações expressas pela normativa federal os municípios consorciados criaram as respectivas 

leis individuais e coletivas que ditam as regras para integrar o CPSMC. 

3. QUANDO A “REGIÃO” MODIFICA O LUGAR

É inegável a importância que a policlínica estabeleceu para a região sob sua salvaguarda. 

Variados exames e consultas especializadas que outrora exigiam o deslocamento de grandes 

contingentes populacionais para áreas melhor equipadas e dotadas de serviços de saúde um pouco 

mais complexos agora tem a mínima condição para os realizarem em seu próprio município ou 

deslocando-se significativamente menos. Todavia, deixando um pouco de lado o imaginável ganho 

regional e também local é importante frisarmos que, conforme destaca Santos, 2014, p. 61 [...] “Os 

elementos fixos, fixados em cada lugar, permitem ações que modificam o próprio lugar, fluxos novos ou 

renovados que recriam as condições ambientais e as condições sociais, e redefinem cada lugar”. 

De tal modo que, mesmo crendo que este não foi um dos objetivos almejados com a 

construção da policlínica no município de Campos Sales, o adensamento urbano na área por nós 
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denominada de entorno imediato do local de construção cresceu de modo considerável conforme 

podemos verificar mediante a observação das imagens que se seguem (Figuras 02 e 03). 

Figura 02 – Entorno imediato da Policlínica e área alvo de especulação  

imobiliária na cidade de Campos Sales, Ceará em 2009 antes da implantação. 

Fonte – Adaptado de CARVALHO, M. de O. 2016. 

Figura 03 – Entorno imediato da Policlínica e área alvo de especulação  

imobiliária na cidade de Campos Sales, Ceará em 2016 após a implantação. 
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Fonte – Adaptado de Google Earth, 2016. 

Olhando atentamente para as diferentes imagens de satélite – 2009 / 2016 - poderemos 

identificar o curso do Riacho Caldeirão. O mesmo trata-se de um corpo d´água intermitente que em 

conjunto com outros dois riachos de classificação semelhante – Conceição e Saquinho - naturalmente 

delimitam o que vem a ser o centro da cidade de Campos Sales criando uma linha divisória deste para 

os demais bairros da cidade. Por se tratar de uma área urbana próxima da zona central da cidade, 

naturalmente a mesma já seria objeto de desejo por parte de empreendedores imobiliários que, 

visando aproveitar o gancho proporcionado pelos serviços disponibilizados pelo Centro, teriam um plus 

para agregar valor aos seus produtos. 

Este processo pode ser exemplificado como uma prática de especulação imobiliária, prática 

esta que se trata de “[…] uma forma pela qual os proprietários de terra recebem uma renda transferida 

dos outros setores produtivos da economia, especialmente através de investimentos públicos na infra-

estrutura e serviços urbanos” (CAMPOS FILHO, 2001, p. 48). A observação em maior detalhe da 

imagem recente (Figura 04) permitirá a percepção de que a área destacada em vermelho trata-se em 

grande parte das margens do Riacho Caldeirão, espaço este que de acordo com a Lei 12.651/ 2012 – 

Código Florestal – deveria compor a Área de Preservação Permanente.  

Figura 04 – Detalhe da área alvo de especulação imobiliária na cidade de Campos Sales, Ceará. 

Fonte – Adaptado de Google Earth, 2016. 
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Este fato foi percebido mediante a realização de um trabalho de pesquisa intitulado de Projeto 

Social Cartocrítica: identificando os riscos agora e prevenindo os desastres de amanhã. O referido 

trabalho se trata de uma tentativa de efetivação do ensino de Geografia mediante o expediente da 

pesquisa amparado pelos contributos da pesquisa-ação e da cartografia social. Segundo Demo (2000, 

p. 2) a prática da pesquisa em sala de aula torna o aluno um parceiro de trabalho permitindo-o 

questionar a realidade a sua volta ao passo que apreende a realidade e os conteúdos. A opção pela 

pesquisa-ação se deu pelo fato desta se tratar de  

[...] um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita 
associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os 
pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão 
envolvidos de modo cooperativo ou participativo. (THIOLLENT, 2008, p. 16) 

Quanto à opção pelo uso da Cartografia Social / Participativa por sua preocupação em não 

apenas em refletir sob a estrutura dos mapas, mas que fazem da cartografia uma ferramenta de 

empoderamento para os grupos menos favorecidos da sociedade (CARVALHO, 2016, p. 52). Mas o 

que uma prática escolar tem a ver com nossa discussão? A prática empreendida a partir da mescla dos 

elementos práticos e teóricos citados permitiu a identificação e produção de materiais cartográficos que 

delimitam o que deveriam ser às APP´s das margens dos riachos que cortam o núcleo urbano da 

cidade de Campos Sales. 

Figura 05 – Delimitação da APP do Riacho Caldeirão na cidade de Campos Sales, Ceará. 

Fonte – CARVALHO, M. de O., 2016. 
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Coincidência ou não, os focos de especulação imobiliária situam-se exatamente no entorno 

imediato da Policlínica Bárbara Pereira de Alencar e evidencia-se seu adensamento posterior à 

construção do referido fixo tendo em vista as melhorias infraestruturais que acompanharam o processo 

de implantação deste fixo – pavimentação, saneamento básico e iluminação pública. Mas isso não 

poderia ser um reflexo do processo natural de crescimento da cidade? Sim, desde que não 

consideremos o fato de que a renda média do campossalense em 2014 beiravam exorbitantes 1,3 

salários mínimos e que o metro quadrado - m2  na área em questão oscila entre 4 e 6 mil reais. 

Deixando de lado a associação renda x custo temos ainda os tipos de imóveis que podem ser 

localizados nessa área (Figuras 06a, 06b, 06c e 06d) bem como o tipo de uso a que se destinam e 

ainda há o fator “donos da propriedade” que tradicionalmente são pessoas detentoras de amplo poder 

econômico, vinculadas ao mando político ou inclusas no seleto grupo de indivíduos que gozam de 

ambos os poderes. 

Figura 06a Figura 06b 

Figura 06c      Figura 06d 

Figuras 06 “a”, “b”, “c” e “d” – Exemplos de imóveis encontrados na 

APP do Riacho Caldeirão em Campos Sales, Ceará. 

Fonte – CARVALHO, M. de O., 2017. 
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Estes tipos de construções são as que ocupam à APP do Riacho Caldeirão em Campos 

Sales. Imóveis bem construídos, de arquitetura arrojada e imponente ou que comumente exibem 

placas de venda ou aluguel (Figura 06b) ou permitem depreender esta informação mediante a estrutura 

que possuem. Partindo do pressuposto de que “[...] a produção do espaço é condição, meio e produto 

da reprodução social” (CARLOS, 2015, p. 25) podemos afirmar que em Campos Sales ocorre a 

acumulação do capital mediante a reprodução do espaço do urbano. 

4. E PARA NÃO CONCLUIR...

A prática da regionalização no decorrer do tempo vem se mostrando como uma via efetiva 

para a redução das desigualdades regionais ao passo que possibilita uma redistribuição dos recursos 

públicos mediante a alocação de fixos que se revertem em estruturas e serviços para o atendimento 

das necessidades da população nos mais remotos e por vezes esquecidos lugares de nosso país. 

A implantação da Policlínica Bárbara Pereira de Alencar na cidade de Campos Sales veio 

atender há uma demanda por serviços de saúde que outrora só eram encontrados em centros de maior 

porte ou ainda, de modo precário, por meio de clínicas particulares nas cidades vizinhas o que por 

vezes, inviabilizava o acesso a estes serviços por grande parte da população devido o seu alto custo 

ou ainda pelas dificuldades de locomoção para acessar estes serviços. 

Seria ignorância não citar a importância e os benefícios que o equipamento propiciou à região 

como um todo por ele coberto bem como a própria cidade aonde fora realizada sua instalação, todavia, 

o que se observa é que o modelo de regionalização implementado acabou por contribuir indiretamente

para com o agudamento de um processo nocivo para o lugar de implantação do empreendimento de 

saúde pública que fora a especulação imobiliária. 

Nesse contexto, mais que concluir qualquer coisa identifica-se a necessidade de realizarem-

se estudos mais aprofundados que possam auxiliar na desmistificação desta relação entre as práticas 

de regionalização e suas implicações para os lugares de implementação das obras e serviços visando 

contribuir para com o refinamento da regionalização de modo a que se efetive plenamente aquilo a que 

se destina este ato. 
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UMA ANÁLISE DO SETOR VAREJISTA DE FRUTAS, LEGUMES E 

VERDURAS - FLV NOS SUPERMERCADOS EXTRA EM FORTALEZA-CE 

AN ANALYSIS OF THE RETAIL SECTOR IN SUPERMARKETS FLV 

EXTRA IN FORTALEZA-CE 

      Tiago Fernando Gomes Barbosa1 
Juscelino Eudâmidas Bezerra2 

RESUMO 

Este estudo tem como objetivo analisar a importância do setor de varejo, focando no seguimento de supermercados, 
levando em conta uma serie de especificidades como a definição, classificação e participação no processo de 
comercialização de produtos relacionados à área, com ênfase no setor de frutas, legumes e verduras frescos (FLV) nos 
supermercados Extra em Fortaleza - CE. O estudo desta temática justifica-se por apresentar um setor de FLV bastante 
dinâmico em sua logística de distribuição comercialização de alimentos perecíveis e por apresentar uma expressiva 
participação nas vendas total da bandeira EXTRA supermercados. A metodologia utilizada baseou-se em uma pesquisa de 
cunho exploratório. No primeiro momento, procedeu-se a busca por referências bibliográficas como livros, artigos, revistas 
especializadas, reportagens, como também foram coletadas informações em sites e órgão institucionais ligados diretamente 
ao setor de varejo. Em um segundo momento, foi realizada uma pesquisa de campo do tipo quantitativo-qualitativa e 
exploratória, na qual se utilizou de entrevistas e questionários com o responsável direto pela seção de FLV aplicada a 
quatro lojas de diferentes tamanhos. Os dados empíricos obtidos permitiu identificar que algumas variáveis relacionadas à 
comercialização de FLV estão diretamente ligadas a estratégias do setor, e não ao porte das lojas pesquisadas.  

Palavras-chave: Setor supermercadista; Varejo; Setor de FLV. 

1. INTRODUÇÃO

Na atualidade, os supermercados3 são responsáveis por proporcionar muito mais do que 

alimentos que são consumidos no dia a dia, provendo inclusive bens de consumo duráveis além de 

1 Mestrando acadêmico do Programa de Pós-graduação em Geografia UECE – ProPGeo. Av. Dr. Silas Munguba, 1700, 
Campus do Itaperi, Serrinha, Fortaleza, Ceará, e-mail: tiago.fernando@aluno.uece.br. 
2 Professor Dr. Adjunto do Departamento de Geografia da Universidade de Brasília (UnB). Universidade de Brasília, ICC 
Norte Asa Norte 70910900 - Brasília, DF – Brasil, e-mail: juscelinob@yahoo.com.br. 
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outros, expandindo sua importância dentro do orçamento familiar. No caso do setor varejista de 

alimentos, duas das grandes tendências são a questão da concentração de vendas no setor 

supermercadista e o aumento da preocupação com o consumo de alimentos mais saudáveis 

destacando-se as frutas e os vegetais frescos. 

Este fato tem causado um aumento da preocupação dos varejistas de alimentos com a venda 

de produtos frescos, tais como frutas, legumes e verduras (FLV). Além disso, é cada vez mais 

importante do ponto de vista estratégico para os supermercados a sessão de alimentos perecíveis 

tendo em vista apelos como cor e boa aparência para atrair os consumidores.  

Nesse aspecto, a constante busca por novas formas de organização é um fator de 

sobrevivência em uma estrutura de mercado competitiva em transformação como o setor de varejo. Em 

Fortaleza, a bandeira Extra supermercado pertencente ao Grupo Pão de Açúcar, é um exemplo dessa 

nova forma de organização. Com quatro lojas nessa cidade, seu poder de barganha nas vendas no 

setor de frutas, legumes e verduras FLV vem ganhado destaque pela sua expressiva participação no 

faturamento total das lojas analisadas neste estudo. Nesse contexto, o problema desta pesquisa 

baseia-se na seguinte questão: como é caracterizada a comercialização de frutas, verduras e legumes 

nos supermercados Extra em Fortaleza? 

O objetivo deste trabalho é analisar o desenvolvimento do setor do varejo na cidade de 

Fortaleza-ce, com destaque no setor de FLV (frutas, legumes e verduras) nos supermercados Extra, 

tendo como foco principal de análise a bandeira Extra (Super) pertencente ao Grupo Pão de Açúcar. 

Adicionalmente, os objetivos específicos são pautados em: a) caracterizar o setor de varejo; b) analisar 

o setor de supermercados em Fortaleza, com ênfase na bandeira Extra supermercados; c) identificar as

políticas de compra e venda, armazenamento e distribuição de produtos comercializados que podem 

ser adotados pelos supermercados com relação à gestão de FLV.  

A escolha pela bandeira Extra supermercados e o setor de FLV como objeto de estudo, deve-

se por dois motivos relevantes. Primeiro, por fazer parte de um novo modelo de expansão no segmento 

de varejo do Grupo Pão de Açúcar. Segundo, por oferecer um setor de FLV bastante dinâmico em sua 

logística de distribuição e comercialização e por apresentar uma expressiva participação nas vendas 

total da bandeira Extra supermercados.  

2. O SETOR DE VAREJO

3 Supermercado de acordo com o decreto lei 7.208 de13 de novembro de 1968, pode ser definido como: “estabelecimento 
comercial varejista explorado por uma única pessoa física ou jurídica, que adotando o sistema de autosserviço expõe e 
vende no mesmo local permanentemente, gênero alimentícios e outras utilidades da vida domesticam”. Fonte: 
www2.camara.sp.gov.br/projetos/1983/00/00/0C/MJ/00000CMJ3.PDF. Acesso em: Setembro de 2014. 

838

http://srccc.com.br/


A importância do setor de varejo no sistema de distribuição dos produtos ao mercado 

consumidor é bem antiga, porém seu papel passa a ter destaque quando a produção em massa de 

mercadorias começa a exigir intermediários para que façam com que seus produtos fluam dos 

produtores até os consumidores finais, passando a ser visto pelos mesmos como um parceiro que, se 

obtiver bons resultados, esse sucesso será também dos produtores. 

O varejo engloba todas as atividades relacionadas à venda direta de produtos e serviços aos 

consumidores finais, para uso pessoal, não relacionada a negócios. Qualquer empresa que forneça um 

produto ou serviço para o consumidor final está, na verdade, praticando o varejo (KOTLER, 2000). 

Nesse aspecto, o varejo engloba todas as atividades relacionadas à venda direta de produtos 

e serviços aos consumidores finais, para uso pessoal, não relacionada a negócios. Corrêa (2000, p. 1), 

entende o comércio varejista como “atividade de distribuição de mercadorias para consumidores finais”. 

Qualquer empresa que forneça um produto ou serviço para o consumidor final está, na verdade, 

praticando o varejo. 

Em relação à venda no setor, Kotler (2000) afirma que: 

A venda pode ser realizada de forma pessoal, por correio, por telefone, por 
máquinas de vendas ou pela Internet, em uma loja, na rua ou na casa do 
consumidor. Há diversos tipos de organizações de varejo, e continuamente surgem 
novos. Existem os varejistas de loja, varejistas sem loja e organizações de varejo. 
(KOTLER, 2000, p.540). 

Para Cobra segundo Goulart (2006, p. 52), os varejistas são, ao mesmo tempo, “a fonte de 

energia de seus fornecedores e o agente de compra para seus clientes”, pois se de um lado eles 

representam os interesses da classe dos fornecedores e produtores, que veem na sua atividade a 

maneira adequada de escoar suas produções e estoques, por outro buscam satisfazer as 

necessidades e desejos de um consumidor que se encontra cada vez mais exigente e crítico em 

relação ao setor varejista. 

Segundo Santos (1997), além das mudanças decorrentes da busca de maior poder do varejo 

frente aos fornecedores no que se refere à política de compras, os fornecedores vêm sendo afetados 

pelas mudanças que o varejo está promovendo. Este fato é especial neste caso por ser o segmento 

mais avançado em termos de introdução de novas formas de trabalho e organização. A informatização 

crescente, os novos métodos de controle e gerenciamento de estoques, de espaço e de categorias de 

produtos impactam na necessidade de investimento também dos fornecedores em informatização e 

automação. 

Quanto às funções do estabelecimento varejista, Cobra (1997), lembra que o varejista se 

compromete a prestar serviços de pronta entrega, orientação de compra, satisfação, garantia e 
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assistência técnica ao cliente. Já Levy e Weitz (2000), salientam que, para ir ao encontro das 

necessidades do cliente, o varejo desempenha diversas funções, tais como: 

• Fornecer uma variedade de produtos e serviços: como forma de propiciar escolha e como forma

de agilizar a distribuição; 

• Dividir lotes grandes em pequenas quantidades: atendendo às necessidades dos consumidores

finais em seus padrões de compra; 

• Manter estoque: para que os produtos estejam disponíveis quando procurados, uma vez que os

clientes desejam comprar e usar as mercadorias imediatamente; 

• Fornecer serviços: para facilitar a compra e o uso dos produtos pelos clientes (crédito, atendimento,

etc.). 

Compreender essa dinâmica do sistema do varejo no mundo atual não é uma tarefa das mais 

simples, pois ele estruturou-se de tal forma que, em qualquer parte do mundo, a qualquer hora do dia 

ou da noite, é possível encontrar alguém ou um estabelecimento que esteja oferecendo a outro algo 

para sua satisfação e prazer, nos mais variados e inusitados sistemas de troca. 

Nesse aspecto, o setor varejista já se inseriu na grande batalha competitiva global 

representada principalmente pelo setor de supermercado, onde se reflete principalmente nas 

prateleiras, nas pontas de gôndolas, nas ilhas, nos corredores e check-outs (caixas) do varejo. É de 

suma importância para o setor e para sua própria manutenção que as práticas de consumo sejam 

realizadas, pois o consumo alimentar como um tipo de consumo específico, que demanda decisões 

diferentes de outras áreas de consumo. Assim, os atos alimentares se apresentam como parte de uma 

experiência cotidiana que, se estabelecem no lado comedido do consumo. Contudo, se um produto não 

estiver disponível quando e onde o consumidor precisar dele, não haverá venda. 

2.1. Supermercados 

O segmento que mais ganha destaque dentro dessa dinâmica varejista é o de 

supermercados, que, a exemplo de todo o setor, vem passando por intensas transformações, tais como 

reestruturações e fusões. Segundo a ABRAS4 (2014), no início da década de 1980, os supermercados 

brasileiros, que comercializavam cerca de 75% dos produtos do setor, já em 2013 chegam a ter 

participação de 83,7% na venda de bebidas e alimentos. 

4A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) é uma entidade criada em 11 de novembro de 1968, ao longo de seus 
mais de 47 anos a entidade criou uma ampla rede de relacionamento com a sociedade, com órgãos de governo e diversas 

instituições nacionais e internacionais. Fonte: www.abras.com.br/. Acesso em 09/10/2014.  
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Neste sentido, faz-se necessário compreender a definição de supermercado e sua origem 

enquanto atividade comercial, bem como seu surgimento e expansão como setor varejista de alimentos 

no Brasil. Para tal, buscamos embasamento teórico em autores e entidades que contextualizam a 

temática abordada. 

A respeito da definição de categoria do varejo supermercadista, Pintaudi (1981) define os 

supermercados como superfícies comerciais que concentram territorialmente e financeiramente o 

capital, sendo possível às pessoas encontrarem em um mesmo local uma maior diversificação e 

conjunto de mercadorias para o seu abastecimento, não sendo, então, necessária a ida a vários pontos 

da cidade para a compra de pertences. 

Segundo a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), existem três tipos de 

classificação para supermercado: 

1) Compacto: com área de vendas de 250 a 1.000 metros quadrados, 7 mil itens, de 2 a 7 check-outs,

e com as seções de mercearia, hortifruti, açougue, frios e laticínios e bazar; 

2) Convencional: de 1.001 a 2.500 metros quadrados de área de vendas, média de 12 mil itens, de 8

a 20 check-outs, e com as seções de mercearia, hortifrútis, açougue, frios e laticínios, peixaria, padaria 

e bazar; 

3) Grande: De 2.500 a 5.000 metros quadrados de área de vendas, média de 20 mil itens, e de 21 a 30

check-outs, com as seções de mercearia, hortifrutis, açougue, frios e laticínios, peixaria, padaria, bazar 

e eletroeletrônicos. 

Conforme o BNDES (1996), a venda de produtos alimentícios é realizada através de vários 

tipos ou formatos de estabelecimentos comerciais, que costumam ser classificados em duas formas: 

1) autosserviço: produtos alimentícios dispostos em formato self-service e com check-outs (caixas) na

saída: 

 Supermercados

 Hipermercados

 Lojas de conveniência

2) tradicionais: venda dependente de atendimento, requerendo a presença de vendedor ou balconista,

com menos de três check-outs, caracterizadas pelo comércio de alcance local ou de vizinhança: 

 Armazéns, padarias e mercearias.

Entretanto, como o setor é muito amplo e possui outras características específicas como a 

sua própria dinâmica de comercialização, além da variedade de produtos, a ABRAS, estabeleceu uma 

classificação das lojas considerando aspectos específicos como a área de vendas que, compreende o 
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espaço entre o início dos caixas até e o último produto exposto, número médio de itens disponíveis, 

porcentagem de vendas de produtos não alimentares, número de caixas e seções, onde permitem 

inferir sobre a heterogeneidade do setor, assim permitindo observar as mudanças ocorridas em sua 

estrutura e em seu desempenho (Venâncio 2008), apresentadas no Quadro 1. 

Quadro 1 – Classificação de lojas do setor supermercadista. 

Formato 
de loja 

Área de 
vendas 

(m2) 

Nº 
Médio 

de 
Itens 

% de 
vendas 

não 
alimentos 

Número de 
caixas 

Seções 

Loja de 
Conveniência 

50 – 250 1.000 3 1-2 Mercearia, frios e laticínios, 
bazar, snacks 

Loja de 
sortimento 
Limitado 

200 – 400 700 3 2-4 Mercearia, hortifrúti, frios e 
laticínios, Bazar 

Supermercado 
Compacto 

300 – 700 4.000 3 2-6 Mercearia, hortifrúti, carnes e 
aves, frios e laticínios, bazar 

Supermercado 
Convencional 

700 - 
2.500 

9.000 6 7-20 Mercearia, hortifrúti, bazar, 
carnes e aves, peixaria, 
padaria, frios e laticínios 

Superloja 3.000 - 
5.000 

14.000 12 25-35 Mercearia, hortifrúti, bazar, 
carnes e aves, peixaria, 

padaria, frios e laticínios, têxtil 
e eletrônicos 

Hipermercado 7.000 - 
16.000 

45.000 30 55-90 Mercearia, hortifrúti, carnes e 
aves, padaria, frios e 

laticínios, bazar, 
peixaria, têxtil, eletrônicos 

Loja de 
depósito 

4.000 - 
7.000 

7.000 8 30-50 Mercearia, hortifrúti, carnes e 
aves, têxtil, frios e laticínios, 

bazar e eletrônicos 

Clube 
atacadista 

5.000 - 
12.000 

5.000 35 25-35 Mercearia, bazar, carnes e 
aves, têxtil, frios e laticínios e 

eletrônicos 

Fonte: Adaptado de Venâncio, (2008). 

O varejo brasileiro vem sempre buscando ampliar sua abrangência regional, ao dispersar 

várias lojas especializadas e aumentar a presença de grandes grupos e cadeias em nível nacional 

lideram as vendas no varejo, representada pelas redes de supermercados. 

Nos últimos anos, os parâmetros em relação à dimensão e o que é oferecido pelas lojas vêm 

tomando novas configurações. No Brasil, se destacam dois principais formatos: os supermercados e os 
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atacarejos5. Com a economia aquecida pela política de incentivo ao consumo, estabilização da 

economia e o crescimento da renda da população, o hábito dos consumidores de fazer uma única 

compra, mais volumosa, durante o mês se modificou. Isso resultou no aumento do fluxo em lojas de 

menores dimensões como os supermercados, em que os principais atrativos são a proximidade da 

casa do consumidor, um ambiente que oferece uma estrutura que facilita a compra como, por exemplo, 

o atendimento personalizado e um mix de produto que o agrade.

O mix de produtos que há nos supermercados tem como característica marcante a 

diversidade de mercadorias, de todos os tipos, marcas, cores, para atender a todos os gostos. Grande 

parte das mercadorias está no rol das guloseimas, dos supérfluos, das novidades. Sobre esse mundo 

contagiante dos supermercados impulsionado pelo consumo, Ortigoza (2010) afirma que: 

O contagiante mundo do consumo instiga um ritmo de compras que não permite a 
reflexão, pelo contrário, leva-nos ao desejo impulsivo, muitas vezes incontrolável. A 
moda, a marca, a imitação do outro, os signos, os símbolos emitem ordem. É 
preciso fazer parte desse mundo do consumo, pois isso é uma forma de nos 
sentirmos integrantes da sociedade. (ORTIZOGA, 2010, p. 45) 

Outro formato que vem crescendo bastante dentro do setor é o atacarejo, que mescla o 

atacado com o supermercado. Nesse tipo de estabelecimento o consumidor encontra produtos com um 

custo menor e têm ainda opções como açougue, confeitaria, verduras, frutas, entre outros. Para as 

empresas um grande atrativo é que o custo de construção e operação do formato Atacarejo é mais 

baixo que os demais formatos (GEcev, 2011). 

Segundo pesquisas do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

DIEESE6 (2016), o setor supermercadista brasileiro registrou faturamento de R$ 315,8 bilhões em 

2015, um crescimento nominal de 7,1% em relação a 2014, de acordo com a Pesquisa Ranking Abras 

(Associação Brasileira de Supermercados), índice muito próximo do registrado pela Pesquisa Mensal 

do Comércio (PMC/IBGE) quando a receita nominal de vendas da atividade de hiper e supermercados 

variou 6,4% em 2015. O resultado registrado em 2015 representa 5,4% do PIB, o que indica que o 

setor mantém sua força na economia. 

Em relação ao faturamento do setor supermercadista brasileiro, podemos observar no quadro 

2 os cinco maiores, segundo o Ranking Abras 2015: Companhia Brasileira de Distribuição (Pão de 

Açúcar), com faturamento de R$ 76,9 bilhões e crescimento de 6,4%; Carrefour, com faturamento de 

R$ 42,7 bilhões e crescimento de 12,6%; Walmart, faturamento de R$ 29,3 bilhões com queda de -

1,1%; seguido pelo Cencosud (Prezunic, Gbarbosa, Bretas, Perini e Mercantil), que registrou 

5 Combinação que existe no Brasil entre os formatos de atacado de auto-serviço e hipermercado. Fonte: Associação 
Brasileira de Atacadistas e Distribuidores- ABAD. Fonte:http://www.abad.com.br/noticias.php?codigo=3821. Acesso em 
10/10/2014. 
6 Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
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faturamento de R$ 9,2 bilhões, em 2015, com queda de -5,4%, mas se mantém na 4ª posição. Na 5ª 

colocação ficou a Companhia Zaffari, com faturamento de R$ 4,5 bilhões e crescimento de 7,0%. 

Quadro 2 – As 5 maiores no Ranking Abras - 2015. 

Class. 2015 Class. 2014 Razão social Sede Faturamento bruto 
em 2015 (r$) 

Número 
de lojas 

1° 1° 
Cia. Brasileira 
de Distribuição 

SP 76,9 BI 2.143 

2° 2° 
Carrefour 
Comércio 

indústria Ltda 

SP 42,7 BI 258 

3° 3° 
Walmart Brasil 

Ltda. 

SP 29,6 BI 544 

4° 4° 
Cencosud Brasil 
Comercial Ltda 

SE 9,2BI 220 

5° 5° 
Companhia 

Zaffari Comércio 
e Indústria 

RS 4,5 BI 30 

Total 5 maiores 3.195 

Fonte: Abras – Associação Brasileira de Supermercados. Elaboração: Barbosa (2016) 

Em suma, o setor supermercadista é um elemento que vem apresentando ao longo dos anos 

características específicas do setor, como qualidade, inovação, variedade e dinamismo. Em geral, os 

empresários e administradores que atuam nesse ramo não se remetem apenas à compra e venda de 

mercadorias, ou seja, à atividade do varejo. Eles procuram mostrar também um lado empreendedor, 

investindo seus faturamentos em outros tipos de formatos que realmente possam garantir uma 

demanda maior e assim contribuir facilmente para o desenvolvimento da economia, como por exemplo, 

atuações diretas na bolsa de valores. 

3. A BANDEIRA EXTRA EM FORTALEZA-CE

A atual conjuntura do varejo fortalezense de alimentos parece não se diferenciar das 

principais capitais brasileiras onde atuam as grandes redes do varejo alimentício, caracterizando-se 

pela presença de grandes redes de supermercados e hipermercados e inúmeros estabelecimentos com 

menores participações no mercado. Nessa perspectiva, Pintaudi (1999) afirma que as formas 

comerciais são antes de tudo, formas sociais; são as relações comerciais que ao mesmo tempo 

ensejam relações sociais.  
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Podemos afirmar, segundo a mesma autora, que analisar as formas comerciais, que são 

formas espaciais históricas, permite-nos verificar as diferenças presentes no conjunto urbano, o 

entendimento das distinções que delineiam espaços sociais. Em suma, coletivamente, as formas 

comerciais dão ensejo à análise das diferenças. 

Dentro do ramo varejista, o setor de supermercados foi o escolhido para a realização da 

pesquisa, e dentre eles, o Extra Super, pertencente ao GPA, supermercados de médio e grande porte 

da cidade de Fortaleza. Segundo a Associação Cearense de Supermercados (ACESU), atualmente o 

setor é bastante disputado principalmente na Capital, onde o mercado é dividido entre as grandes 

redes Wal-Mart (Bompreço e Hiper), Extra / Pão de Açúcar e Carrefour. 

Segundo o Relatório Anual de Sustentabilidade (GPA, 2014-2015), o Extra trabalha com 

várias bandeiras:  

 Extra Hiper, formato tradicional de hipermercado. Lojas de grande porte.

 Extra Supermercado (anteriormente chamado Extra Perto), versão mais compacta do Extra

Hiper, sem a venda de produtos eletrônicos, instalado em cidades de menor porte ou em

bairros. Extra Eletro é uma loja apenas de produtos eletroeletrônicos (geralmente

incorporados dentro do Extra Hiper).

 Minimercado Extra (anteriormente chamado Extra Fácil) é uma espécie de mercados de

conveniência.

De acordo com a Acesu (2015), os supermercados apresenta um dos setores de maior 

expansão no Ceará nos últimos anos, os supermercados já representam cerca de 10% do Produto 

Interno Bruto (PIB) do Estado (soma das riquezas). Em números, o volume aproximado de riquezas do 

setor no Ceará chega a R$ 9,5 bilhões, já que a projeção PIB cearense no ano de 2014 girava em 

torno de R$ 105,5 bilhões, de acordo com dados do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do 

Ceará (IPECE, 2015). 

Atualmente, as lojas da bandeira Extra estão distribuídas da seguinte forma em Fortaleza: 

quatro Extra supermercados e cinco Extra hipermercados. Todos eles localizados em grandes 

corredores comerciais da capital sendo: Avenida Santos Dumont, Avenida Washington soares, Avenida 

Oliveira Paiva e Av. Dep. Osvaldo Studart. De acordo com a ABRAS, os formatos extra e hiper estão 

caracterizados da seguinte forma: 

 EXTRA HIPER - Lojas amplas, de fácil circulação e com amplo estacionamento, grande

variedade de produtos alimentícios e não alimentícios (grandes marcas do mercado em

eletroeletrônicos, eletrodomésticos e informática, além de moda têxtil, bazar para equipar a

casa, itens para carro dentre outros).
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 EXTRA SUPERMERCADOS - É um supermercado de bairro com política de preços da rede.

Com foco no público direcionado às compras de reposição diária.  Os destaques da loja são as

seções de perecíveis e alimentos, valorizando o sortimento e o preço competitivo. Aliado à

proximidade de atendimento da loja de vizinhança, o destaque também está nos itens de

compra diária, nas seções de padaria, açougue, peixaria e hortifruti, além de produtos da cesta

básica, limpeza e bazar, com utensílios para casa.

A bandeira Extra surge da necessidade que o GPA tinha de modernizar sua rede de 

hipermercados Jumbo. Assim, em 1989 o Jumbo Campo Grande é totalmente reformado e remodelado 

para ganhar o nome Extra. No ano seguinte foi inaugurado o Extra Campinas, a primeira loja 

especialmente construída para a marca, e a partir daí, o Extra expandiu suas lojas pelo o Brasil. Nesse 

aspecto, a sólida estrutura do Grupo Pão de Açúcar, combinada com uma eficiente estratégia de 

localização, de pontos de venda, frente à estratégia do portfólio de bandeiras já estabelecidas permitiu 

a consolidação da bandeira Extra, promovendo um aumento significativo das vendas e consequentes 

ganhos de escala.  

4. ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE FLV NOS SUPERMERCADOS EXTRA EM
FORTALEZA 

A importância das frutas, legumes e verduras (FLV) é notada não só por sua 

representatividade em vendas, mas também por ajudar na fidelização do consumidor. Atualmente, o 

brasileiro compra, cada vez mais, seus hortifrutis nos supermercados. A praticidade da compra nos 

supermercados é o principal fator levado em conta pelo consumidor. Além disso, as comodidades 

oferecidas pelos supermercados – estacionamento, loja coberta e climatizada, horário flexível, 

pagamento com cheques ou cartões - e o aumento na qualidade dos produtos oferecidos também são 

atrativos fortes para o crescimento das compras de hortifrutícolas neste tipo de estabelecimento. 

Segundo a Abras (2012), o setor de FLV compreende uma determinada seção perecível do 

supermercado especializada em comercializar produtos agrícolas, orgânicos ou não, vendidos a granel 

ou embalados, seja “in natura” ou processado. Já o Guia Alimentar para a População Brasileira (2010), 

apresenta as seguintes definições específicas sobre o FLV: 

 Verduras e legumes são plantas ou partes de plantas que servem para consumo humano. As

partes normalmente consumidas são as folhas, frutos, caules, sementes, tubérculos e raízes.

Denomina-se “verdura” quando a parte comestível do vegetal são as folhas, flores, botões ou
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hastes. Utiliza-se a denominação “legume” quando as partes comestíveis são os frutos, 

sementes ou as partes que se desenvolvem na terra. 

 

 Fruta é a parte que rodeia a semente de plantas, possuindo aroma característico, sendo rica 

em suco e com sabor adocicado. 

A EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) classifica as hortaliças como: 

hortaliças folhosas  classifica as hortaliças como: hortaliças folhosas e florais tais como acelga, agrião, 

alface, cheiro-verde, couve, brócolis, couve-flor, repolho e outras. Hortaliças frutosas são: a abóbora, 

abobrinha, azeitona, berinjela, cebola, chuchu, jiló, maxixe, pepino, pimentão, quiabo, tomate, vagem e 

outras. E hortaliças tuberosas e outras, tais como, alho, batata-aipo, batata-baroa e batata doce. 

No caso do setor de alimentos observam-se duas das grandes tendências. Primeiro, a 

concentração do setor supermercadista e o segundo diz respeito ao aumento da preocupação com o 

consumo de alimentos mais saudáveis destacando-se as frutas, verduras e os legumes (FLV).  

A busca crescente por alimentos mais saudáveis está expandindo o espaço dedicado a 

produtos FLV dentro dos supermercados. No Brasil, essa tendência é cada vez mais visível. Segundo a 

pesquisa de campo7, atualmente o setor de frutas, legumes e verduras representa cerca de 13% do 

faturamento das lojas8. Os supermercadistas entendem a importância desse dado e estão atentos às 

exigências dos consumidores. 

Segundo os dados da Abras (2012), no Brasil, 51% da população independentemente da 

classe social, consome alguma forma de FLV todos os dias, acompanhando uma tendência mundial. 

Ainda sobre os dados voltados para o setor, no Brasil o consumo de hortifrúti ainda é baixo, como 

mostra os dados da Pesquisa de Orçamento Familiar de 2002-2003 (POF 2002-2003) do IBGE (2003). 

De acordo com as pesquisa supracitadas, a aquisição de hortaliças (folhosas e florais, frutosas, 

tuberais e outras) no Brasil é de 29,002 quilogramas per capita ao ano e a aquisição de frutas (de clima 

temperado e de clima tropical) é de 24,487 quilogramas per capita ao ano, em nível nacional (SEBRAE, 

2012). Ainda de acordo com o Boletim Sebrae (2012): 

O cenário é antagônico quando se compara o consumo entre as regiões norte e sul 
do país, com variações que chegam a 99% de consumo de hortaliças a mais na 
região sul e 76,8% a mais em frutas. Isso demonstra as dificuldades de acesso ao 
produto fresco nas regiões economicamente mais pobres do país. (Boletim 
SEBRAE, 2012. p. 02). 

 

7 A pesquisa foi realizada entre os meses de setembro e novembro de 2014, em quatro supermercados da bandeira Extra 

supermercados em Fortaleza. 
8 Foram visitadas quatro lojas nos seguintes bairros de Fortaleza-CE: Edson Queiroz, Papicú, Fátima e Cidade dos 
Funcionários. 
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Já em relação a uma pesquisa mais recente (2011) da Confederação da Agricultura e 

Pecuária do Brasil (CNA) sobre o consumo de frutas e hortaliças mostrou que apenas 18,2% dos 

brasileiros ingerem a quantidade de frutas recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 

que é 400 gramas por dia ou 146 quilogramas ao ano. Outro dado da pesquisa é que os brasileiros 

gastam, em média, apenas 6,2% de sua renda com a aquisição de frutas, legumes e verduras. O 

hábito de consumir frutas é pequeno, mesmo o Brasil sendo o terceiro maior produtor de frutas do 

mundo, como avalia o estudo da CNA (2011), 

O estudo mostra que os brasileiros gastam, em média, 6,2% de sua renda com a 
compra de frutas, legumes e verduras. A classe que mais gasta sua renda com 
esses alimentos é a D, com cerca de 8%. Entre as hortaliças mais consumidas pelos 
entrevistados, estão cenoura (81%), alface (79%) e tomate (75%); no caso das 
frutas, as preferidas são banana (90%), maçã (74%) e laranja (73%). 

O resultado do baixo consumo de hortifrúti no Brasil deve-se principalmente ao aumento de 

vários alimentos consumidos dentro e fora de casa, dentre eles estão o café (215,1 gramas), feijão 

(182,9 gramas), arroz (160,3 gramas), sucos (145 gramas), refrigerantes (94,7 gramas) e carne bovina 

(63,2 gramas). Entre os alimentos mais consumidos fora de casa estão cerveja, com 63,6%; 

salgadinhos industrializados, 56,5%; e salgados fritos e assados, com 53,2%; bebidas destiladas, 

44,7%; pizzas, 42,6%; sanduíches, 41,4%; refrigerantes diet ou light, 40,1% (IBGE, 2008, 2009). 

Assim, pode-se inferir que quanto mais o indivíduo come fora, mais tende a se reduzir o seu 

potencial de consumo de frutas e hortaliças. Já que o consumo fora de casa está, por pressuposto, 

associado à inserção no mercado de trabalho e ao estudo, a intervenção nestes campos promovendo 

maior proximidade com FLVs é facilitadora do incremento de consumo.

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia da pesquisa foi dividida em duas etapas: no primeiro momento, levantamos 

informações referentes ao setor varejista supermercadista com destaque para o setor de frutas, 

legumes e verduras FLV dos supermercados Extra (Super) pertencente ao Grupo Pão de Açúcar, a 

partir de um levantamento bibliográfico em livros, artigos e revistas especializadas, como também em 

reportagens e sites ligados diretamente ao setor de varejo e ao seguimento supermercadista. 

No segundo momento foi realizada uma pesquisa de campo do tipo quantitativo-qualitativa e 

exploratória no setor de frutas, legumes e verduras FLV, nos quatro Extras (Super) em Fortaleza-CE, 

na qual se utilizou entrevistas com um representante em cada loja e questionários com as seguintes 

perguntas: qual o perfil do supermercado e do entrevistado? Como se configura o setor de FLV? Quais 
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as redes de comercialização? Quais os produtos mais vendidos? Como se caracterizam os 

fornecedores? Qual o perfil dos clientes que compram nos supermercados Extra (Super)? Todos os 

dados obtidos na pesquisa de campo serviram de suporte para se chegar aos resultados obtidos. 

5.1. Descrições das entrevistas 

A pesquisa foi realizada entre os meses de setembro e novembro de 2014, em quatro 

supermercados da bandeira Extra supermercados em Fortaleza, pois se caracterizam por apresentar 

um novo modelo de expansão no segmento de varejo supermercadista do Grupo Pão de Açúcar. Três 

delas, inauguradas simultaneamente no dia 17 de dezembro de 2009, com investimento de R$ 15 

milhões, localizadas em endereços já conhecidos da clientela do Pão de Açúcar, quais sejam: na 

Avenida Santos Dumont, 5650 - Papicu; na Avenida Deputado Osvaldo Studart, 600 - Fátima (próximo 

à rodoviária); e na Avenida Washington Soares, 4075 – Seis Bocas. Já a quarta, localizada na Avenida 

Oliveira Paiva, 1350 – Cidade dos Funcionários teve sua inauguração no dia 19 de dezembro de 2013, 

com investimento de R$ 7 milhões, tendo em vista o atendimento ao público pertencente às classes C 

e D. A distância geográfica entre as lojas gira entre 15 a 20 km. A figura 1 mostra a localização 

geográfica das lojas em Fortaleza. 

Figura 1 – Localização das lojas Extras em Fortaleza. 

Fonte: Barbosa (2014). 

A localização exerce papel fundamental no desempenho dos supermercados, pois a maior 

parte das vendas de uma loja vem de clientes que moram dentro de uma área geográfica relativamente 

pequena em torno da loja. Observa-se uma formação de três eixos de grande circulação da cidade 

interligando as quatro lojas, envolvendo bairros como Edson Queiroz, Papicú, Fátima e Cidade dos 
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Funcionários, pois são locais atrativos para alocação das lojas Extra supermercados, onde concentram 

um poder aquisitivo e uma classe social favorável ao consumo varejista. 

Portanto, num nicho de negócios de alta competitividade, é possível afirmar que as empresas 

buscam vantagens locacionais em relação às concorrentes através da escolha geográfica, como 

comprova Aranha e Figoli (2004). Essa escolha possibilita e auxilia a localizar novas lojas e centros de 

distribuição, atrair novos consumidores, especializar campanhas publicitárias, mapear seus 

fornecedores, clientes, consumidores e identificar públicos-alvo, usando a dinâmica espacial e seu 

entendimento, para maiores rendimentos e aumento do lucro das corporações. 

6. RESULTADO E DISCUSSÕES

6.1. As lojas 

Todas as entrevistas foram presenciais, de forma escrita, realizadas nas próprias lojas, e 

foram viabilizadas por meio de questionários semiestruturados. Os entrevistados foram os próprios 

funcionários do setor de FLV e autorizadas pela gerência do supermercado. As durações das 

entrevistas foram, em média, de 1 hora e 30 minutos para cada entrevistado/loja. Para uma melhor 

leitura dos dados, as lojas foram divididas em loja A (PAPICÚ), B (SEIS BOCAS), C (RODOVIÁRIA), e 

D (OLIVEIRA PAIVA). Segue abaixo a tabela 7 com o perfil geral dos supermercados para cada loja. 

As lojas possuem um sistema logístico eficiente na distribuição e comercialização de FLV, e 

está diretamente relacionada com as exigências de quantidade, regularidade e diversidade, pois estes 

produtos possuem alta perecibilidade e exigem um abastecimento periódico em quantidades 

adequadas, não permitindo manter grandes estoques. 

Quadro 3 – Características gerais das lojas visitadas. 

LOJAS 

Características A B C D 

Número de check-outs 

(caixas) 

12 12 12 12 

Tem filiais Não Não Não Não 

Número de 

funcionários- FLV 

9 5 4 6 

Tem centro de 

distribuição? 

Sim Sim Sim Sim 

Tem CD exclusivamente 

para FLV 

Não Não Não Não 

Tempo de atuação na 5 5 5 1 
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cidade (ANO) 

Predomínio de mão-de 

obra 

empregada no 

setor de FLV 

Empregados 

Contratados 

Empregados 

Contratados 

Empregados 

Contratados 

Empregados 

Contratados 

Comercializam FLV? Sim Sim Sim Sim 
Fonte: Barbosa (2014). 

Pode-se verificar através do quadro 3, que as quatro lojas pouco se diferenciam, pois a 

permanência de um padrão exigido pelo grupo pode ser verificada em cada loja. No entanto, podemos 

perceber algumas diferenciações, a exemplo do número de funcionários para o setor de FLV que varia 

de uma loja para outra. Essa diferença é caracterizada pela demanda, nível de comercialização do 

setor e pela política de contratação da empresa. Atentemo-nos à loja D, entre todas a que apresenta 

apenas 1 funcionário justificado pelo curto período de atuação em relação às demais, pois, sua 

inauguração ocorreu recentemente, sendo a ultima no seguimento de supermercado na bandeira Extra. 

Quando consideramos a comercialização dos produtos FLV é possível verificar os produtos 

que apresentam maior destaque nas vendas (Gráfico 1). 

Gráfico 1 . Produtos mais vendidos por mês/loja. 

Fonte: Barbosa (2015). 

Podemos perceber três grandes características em relação aos produtos comercializados. 

Primeiro, a expressiva diferença entre alguns produtos vendidos por loja, como por exemplo, a banana, 

que ganha destaque com a loja C, fato explicado pela sua localização no bairro residencial de 

Fortaleza, o bairro de Fátima explica pela própria localização. Comparando as lojas A, B e D, o volume 

de comercialização da banana é idêntico, mesmo estando em bairros diferentes. 

O volume de produtos comercializados implica diretamente na participação do setor de FLV 

nas vendas total do supermercado, como mostra o gráfico 2. 
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Gráfico 2. Participação do setor de FLV em % nas vendas total do supermercado 

Fonte: Barbosa (2014). 

A segunda característica é a diferença de comercialização das quatro lojas, onde 

visivelmente percebe-se um maior volume de vendas na loja C (rodoviária 29%). Isso se deve pelo fato 

de ser a terceira maior loja em número de vendas no setor de FLV da Região Nordeste do Brasil 

conforme informações obtidas nas entrevistas. E por último um menor volume de vendas de alguns 

produtos comercializados na loja D (Seis Bocas 23%) comparada às demais lojas, fato explicado pela 

sua recente inauguração, que vem ganhando destaque pelo seu crescimento nas vendas. 

6.2. Os fornecedores de FLV 

Em relação aos tipos de contrato de comercialização entre o supermercado e o fornecedor, 

foi citado pelo responsável de cada seção que são de cunho formal. Essa coordenação contratual leva 

em conta a estrutura de governança do supermercado em relação ao fornecedor, pois não são 

estipuladas cláusulas de fidelização em relação à aquisição dos produtos do produtor x ou y, dando 

margem para a troca quando se possível de fornecedor. 

Para tal, foram citados na pesquisa que, além de sua Central de Distribuição responsável 

pela distribuição das frutas em geral, cinco grandes fornecedores são responsáveis pela distribuição 

das folhagens e dos processados (embalados), ambos são comercializadas de forma fresca, como 

mostra quadro 4. 

Quadro 4 – Principais fornecedores e produtos de FLV 

Fornecedor Produto 

loja A

loja B

loja C

loja D

24%

24%29%

23%
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A Folhagem (Alface, coentro, cebolinha) 

B Alface hidropônica 

C Goma fresca 

D Morango 

E Folhagem 

Fonte: Barbosa (2014). 

Todos os produtos tem uma frequência de pedido realizada pela loja, de acordo com o nível 

de comercialização e de estoque, por exemplo, os pedidos realizados para o fornecedor A são 

realizados todos os dias. Já dos demais são efetuados pelo menos duas vezes por semana por conta 

do controle de perda do produto, com exceção do fornecedor D, que entra como pedido sazonal. 

Em relação aos demais produtos comercializados no setor são fornecidos pela Central de 

Distribuição do Grupo Pão de Açúcar que adquirem suas mercadorias na Central de Abastecimento do 

Ceará/AS. O sistema logístico de distribuição é caracterizado da seguinte forma: a mercadoria chega 

do fornecedor e é recebida pelo CD; essa pode ser armazenada para futura expedição ou pode ser 

diretamente encaminhada para expedição, ou seja, a loja que realizou o pedido da mercadoria com 

antecedência. 

O surgimento de novos canais de distribuição e de demanda e de novas formas de 

comercialização forçou sobremaneira a reorganização da logística de abastecimento por parte dos 

fornecedores como caminho necessário para a ampliação das margens de lucro do setor FLV. Um 

desses canais é a localização dos distribuidores os quais são escolhidos estrategicamente como forma 

de reduzir as intermediações até o consumidor final. 

A pesquisa constatou que os principais fornecedores de FLV, localizam-se em Fortaleza, no 

bairro da Lagoa Redonda onde são encontradas propriedades particulares que cultivam folhagens e na 

Região Metropolitana de Fortaleza, especificamente no município de Eusébio-CE, a 25 km da capital, 

onde somando um total de cinco fornecedores citados pela pesquisa.  

Ao compararmos a localização das lojas Extra supermercados com a localização dos 

fornecedores, podemos perceber que a proximidade entre ambos. Isso se deve por dois motivos as 

serem analisados. Primeiro a redução com o custo dos transportes e o tempo de deslocamento, uma 

vez que se trata de produto perecível. Segundo, para evitar percas, pois a comercialização é realizada 

diariamente e o fluxo de saída é intenso. Seu não cumprimento pode aumentar a perecibilidade do 

produto prejudicando a cadeia de produtiva de FLV e sua distribuição. Outra característica relevante à 

localização dos fornecedores (A, B, C e D) relaciona a influência dos fixos ligados ao transporte e 

circulação. 

6.3. Perfil dos clientes que compram no setor de flv 
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Segundo o Boletim do Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas 

(SEBRAE, 2012), nenhuma outra categoria de produtos nos supermercados é capaz de levar tantos 

clientes à loja, como a área de FLV. O fluxo gerado pela área não beneficia somente a venda desses 

produtos, mas de muitas outras categorias da loja. A área tem grande impacto na percepção dos 

clientes em relação à qualidade dos produtos e a capacidade competitiva da empresa. 

Em relação ao consumo dos produtos, percebeu-se durante as pesquisas, que são realizados 

diariamente por consumidores que prestam serviços em residências ou empresas nas áreas adjacentes 

das lojas, segundo dados fornecidos por cada estabelecimento visitado, mas com maior volume em 

dois dias especiais da semana, onde os supermercados estabelecem uma espécie de oferta de preços 

baixos exclusivos para a seção de FLV, são as chamadas terças e quartas Extras, responsáveis por 

promoverem um maior fluxo de mercadorias e de faturamento para o setor. 

Algumas especificidades foram citadas na entrevista no que diz respeito ao diferencial da loja 

e os principais atrativos para a compra de produtos do setor de FLV no supermercado extra pelos 

consumidores, são eles: 

 Preços mais acessíveis;

 Diversidade de produtos;

 Qualidade das hortaliças;

 Melhor infraestrutura;

A diversidade dos produtos chamada de mix se torna importante, pois, ele oferece a chance 

de expandir sua base de clientes, oferecendo mais produtos em mais nichos. A qualidade das 

hortaliças está diretamente ligada ao consumo, pois faz parte da política de preço e de qualidade das 

lojas manter um padrão de exposição e perecibilidade do produto.  

Em relação à infraestrutura, esse tem um papel na tem papel essencial na cadeia do varejo e 

na expansão da parcela de mercado de bens e serviços oferecidos. Para que todas as etapas do 

processo sejam cumpridas e se obtenha um resultado eficaz é importante observar os pontos chaves, 

como movimentação de materiais, qualidade e agilidade das informações, tempo de produção e de 

entrega, e custo. 

Em suma, para os gestores dos equipamentos varejistas que comercializam esses FLV, 

saber o perfil do cliente que frequenta a sua loja é importante para planejar variedade e sortimento de 

produtos e serviços de acordo com as necessidades dos clientes. No entanto, existe mesmo que por 

uma pequena parcela, a demanda de produtos relacionados aos orgânicos e alguns produtos 
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importados, principalmente nos períodos sazonais como as frutas secas comercializadas sempre no fim 

do ano. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo analisar o desenvolvimento do setor do varejo na cidade de 

Fortaleza-ce, com destaque no setor de FLV (frutas, legumes e verduras) nos supermercados Extra, 

tendo como foco principal de análise a bandeira Extra (Super) pertencente ao Grupo Pão de Açúcar. 

Para tanto, foi feito um estudo em quatro lojas supermercadistas de organizações de organizações de 

médio porte. 

Outra característica em especial foi à análise do setor de FLV e sua dinâmica de 

comercialização nas quatro lojas Extra supermercados em Fortaleza. Foram observadas características 

como: histórico da empresa, características gerais das lojas e do setor de FLV, caracterizações das 

redes de comercializações, tipos de contrato e fornecedores, bem como o tipo de transporte utilizado 

para o deslocamento dos produtos para as lojas e por último o perfil dos clientes que compram 

produtos de FLV nas lojas Extra supermercados. 

Constatou-se na pesquisa que o setor de FLV contribui de forma expressiva para os fluxos 

comerciais das lojas e para o faturamento total da loja. Outra característica verificada foi à relação de 

distribuição realizada pelos fornecedores, que, mantém uma padronização na logística dos produtos 

para as quatro lojas pesquisadas, uma vez que faz parte dos programas de qualidade do GPA no 

Brasil. A análise dos dados permitiu identificar que as variáveis geográficas e comercialização de FLV 

são diretamente relacionadas à estratégia, e não ao porte da loja. 

Os resultados alcançados na presente pesquisa poderão contribuir para uma melhor 

compreensão das formas de comercialização e consumo por parte de FLV nos supermercados 

pesquisados, quanto pelos consumidores do setor, de modo a possibilitar às lojas pesquisadas 

aperfeiçoar suas operações no setor, bem como a influência dos bairros residenciais no volume de 

mercadorias, com destaque para banana. Diversas são as contradições observadas nas relações que 

se caracterizam pelo consumo no espaço urbano, e para que haja um diálogo, é de suma importância 

compreender as relações entre produção, a articulação, o comércio e o consumo de FLV, dentro do 

processo de generalização da mercadoria. Este estudo também beneficia a academia com uma visão 

aplicada do modelo de comercialização utilizado pelos supermercados que embasa os agentes da 

cadeia produtiva de FLV para tomada de decisões e ações em conjunto visando o compartilhamento de 

informações e melhoramento das práticas atuais.  
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URBANIZAÇÃO TURÍSTICA NA CIDADE DE MACEIÓ - ALAGOAS 

Juliana Costa Melo1 
Paulo Rogério de Freitas Silva2 

Cícero dos Santos Filho3 

RESUMO 

Essa pesquisa tem como tema a urbanização turística, tendo por objetivo investigar o processo de 
urbanização turística da cidade de Maceió, Alagoas, a partir da implantação da rede hoteleira. A 
realização desse estudo se justifica devido à recente expansão da rede hoteleira em Maceió, que se 

estendeu, principalmente, ao longo da orla marítima da cidade, inclusive, provocando ampliação do 
espaço urbano em foco. Os resultados indicaram que a rede hoteleira começou a ser instalada no 
centro da cidade e com o princípio do desenvolvimento do turismo, no vas áreas foram sendo 

incorporadas pela atividade e consequentemente novos equipamentos foram instalados nessas áreas, 
provocando a urbanização turística. A segunda fase de expansão ocorreu em torno da Praia da 
Avenida, tendo o seu funcionamento até o final dos anos oitenta do século XX. Com o fechamento 

desses hotéis, surge uma terceira fase nas orlas de Pajuçara, Ponta Verde e Jatiúca e, constatou-se 
que a quarta fase ocorreu nos bairros de Guaxuma, Garça Torta, Riacho Doce e Ipioca, que atraem 

empreendimentos turísticos de grande porte a exemplo dos vários resorts que foram instalados, assim 
como, hotéis, pousadas de charme, restaurantes, entre outros equipamentos.  

INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa tem como temática a urbanização turística com base na rede  hoteleira na 

cidade de Maceió Alagoas. O recorte espacial é composto pelo Centro da cidade, a Praia da Avenida, a 

Orla de Pajuçara, Ponta Verde e Jatiúca e pelos bairros de Ipioca, Guaxuma, Jacarecica, Cruz das 

Almas, Garça Torta, Riacho Doce e Pescaria. 

Uma vez que o desenvolvimento da atividade turística provoca a refuncionalização de algumas 

áreas e com isso o surgimento de novas formas espaciais (FONSECA; COSTA, 2004), esse estudo 

propôs-se a investigar a evolução no tempo e no espaço da rede hoteleira de Maceió, considerando 

1  Mestranda pelo Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de Alagoas- juligeo@hotmail.com. 
2 Dr. em Geografia pela Universidade de São Paulo, professor do curso de graduação em Geografia e do Pr ograma de Pós-
Graduação mestrado em Geografia da Universidade Federal de Alagoas- paulgeografia@gmail.com. 
3 Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Alagoas-filhocicero@ig.com.br. 
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sua relação com a modificação urbanística nas áreas em que os equipamentos turísticos foram 

implantados.  

Ao provocar grande impacto na formação e na dinâmica do espaço, o desenvolvimento da 

atividade turística atua para produzir e estruturar o espaço contribuindo para o crescimento urbano. O 

turismo é uma atividade que tem proporcionado um aceleramento do fenômeno da urbanização em 

diversas localidades, sendo um dos responsáveis pelo processo de urbanização das cidades que 

despontam como destino turístico.  

Diante disso, esse estudo se justifica pelo crescimento da rede hoteleira em Maceió 

principalmente ao longo da orla marítima provocando a expansão do espaço urbano, assim como, pela 

escassez de estudos sobre o tema e pela incongruência dos dados disponíveis em mídias públicas 

referentes à expansão da rede hoteleira em Maceió. Além disso, Maceió é um destino turístico de 

grande destaque no contexto nacional, que passou por grande expansão nas últimas décadas onde 

houve um crescimento de equipamentos hoteleiros instalados na cidade. Dessa forma, faz-se 

necessário compreender a disposição geográfica de tal crescimento, bem como sua implicação sobre a 

ocupação urbanística dos locais afetados.  

Sendo assim, o objetivo geral desta pesquisa é investigar o processo de urbanização turística na 

cidade de Maceió a partir da instalação da rede hoteleira. Como objetivos de natureza específica 

destacam-se: investigar a implantação de estabelecimentos de hospedagem destinado ao turismo na 

cidade de Maceió; analisar o processo de expansão da rede hoteleira; mapear os estabelecimentos de 

hospedagem instalados na cidade de Maceió; elencar os equipamentos instalados na região em foco a 

partir da urbanização turística. Sendo assim, esse estudo se relaciona à seguinte questão: de que 

forma se deu a urbanização turística na cidade de Maceió por meio da instalação da rede hoteleira?  

O recorte temporal vai do ano de 1886, ano de fundação do primeiro hotel no centro da cidade, 

até o ano de 2015. Ampara-se, para o desenvolvimento desse tema, em Mullins (1991) que define a 

urbanização turística como o surgimento de formas próprias do espaço urbano a partir da atividade 

turística.  

METODOLOGIA 

O presente trabalho trata de uma pesquisa de cunho qualitativo, pois de acordo com Oliveira 

(1999, p. 117), a pesquisa qualitativa é utilizada quando “... a natureza do problema, suas causas e 

seus efeitos” [...] bem como o “material que os métodos permitem coletar” se prestam mais a uma 

estratégia discursiva do que com base na estatística.  

Como instrumentos de coletas de dados foram utilizadas entrevistas não diretiva, que “é uma 

forma de colher informações baseadas no discurso livre do entrevistado” (CHIZZOTTI, 1998, p. 92). 

859

http://srccc.com.br/


Durante as idas a campo sempre que necessário foi feito o levantamento fotográfico para cobrir os 

aspectos diretamente relevantes para esse estudo. 

A metodologia parte da revisão de literatura com base em livros, teses, dissertações e artig os 

científicos, com o propósito de promover um fundamento teórico do tema desenvolvido. Foram 

realizadas consultas a relatórios, projetos, documentos, legislação de órgãos públicos e privados 

relevantes para o estudo. Para a coleta de alguns dados locais foram consultados alguns jornais mais 

antigos e enciclopédias. 

Foram realizadas visitas nos seguintes órgãos: Prefeitura Municipal de Maceió, Secretaria 

Municipal de Promoção do Turismo (SEMPTUR), Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 

e Turismo (SEDETUR), Arquivo público de Maceió, Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, 

biblioteca Pública Estadual Graciliano Ramos, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (SEPLAG), Associação Brasileira da 

Indústria de Hotéis de Alagoas (ABIH-AL), Sindicato dos Hotéis Restaurantes, Bares e Similares de 

Alagoas (SHRBS-AL), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Alagoas (ABRASEL), Junta 

Comercial do Estado de Alagoas (JUCEAL). Além disso, foram feitas visitas a alguns hotéis para 

realização de entrevistas e coleta de alguns dados. 

Foram analisadas, entrevistas, fotografias, documentos, livros e artigos científicos. A partir da 

análise individual dos dados, os mesmos foram sistematizados para que assim fosse possível a 

visualização de todo material permitindo a criação de um panorama e um cenário temporal para atingir 

o objetivo deste estudo.

Foi feita uma correlação entre as respostas obtidas nas entrevistas, juntamente com todo o 

conteúdo levantado através de documentos e as imagens que foram realizadas e dessa forma, foi 

possível fazer uma correlação com o referencial teórico desenvolvido para o estudo. Assim, os dados 

puderam ser discutidos direcionando para a conclusão da pesq uisa.  

QUESTÕES INICIAIS 

O turismo é tratado como uma atividade dinâmica e complexa, tendo uma grande influência tanto 

na transformação como na organização dos espaços, sendo considerado uma das principais práticas 

sócio espacial da contemporaneidade (PAIVA; VARGAS, 2013).  

Na literatura a urbanização turística é uma temática ainda pouco estudada e que dispõe de 

poucos estudos científicos. De acordo com Mullins (1991), as cidad es turísticas despontam como uma 

nova forma de urbanização, estando a urbanização turística associada à cidade pós-moderna com 

base no consumo do prazer. 
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Lopes Júnior (2000, p. 213) destaca que: 

A urbanização turística tem emergido nos últimos anos para expressar uma nova forma 
urbana derivada da conexão entre o desenvolvimento das atividades e a emergência de 
novas paisagens urbanas no fim do século XX (...) forma de urbanização que, ao contrário da 

urbanização industrial, tem a sua produção de significados e identidades sociais deslocada 
da produção para o consumo. 

Para Mascarenhas (2004, p. 3), “A urbanização turística se revela como um dos mais 

significativos motores do crescimento urbano na atualidade”. É um fenômeno novo que vem causando 

modificações tanto na produção como na dinâmica do espaço urbano. Associados a esses 

argumentos, Mascarenhas (2004, p. 4) destaca quatro características fundamentais da urbanização 

turística:  

O consumo prevalece sobre as atividades produtivas; o crescimento demográfico e 
econômico tende a ultrapassar as taxas médias, regionais e nacionais, como reflexo da 

expansão das práticas turísticas; o subemprego, como a precarização dos contratos, o baixo 
índice de sindicalização como a baixa remuneração consiste na tônica dominante das 
cidades turísticas; as camadas médias (artesãos, donos de pousadas, restaurantes, lojas e 

bares) se apresentam como numericamente expressivas e atuantes. Tal segmento lidera o 
debate político local e exerce a pressão no sentido da dotação de serv iços públicos e 
preservação ambiental. 

Para o autor, a urbanização turística envolve aspectos importantes como forma de  valorização 

fundiária, emprego, moradia, conflitos locais e funções urbanas. A urbanização turística também é 

considerada como um processo diferenciado da urbanização tradicional. De acordo com Clavé (1998, 

p. 28), “A urbanização turística tende a responder a uma prática urbana singular, funcionalmente e

estruturalmente diferenciada da cidade convencional”.  Por outro lado, de acordo com Araújo, (2014), 

muitas cidades tiveram as suas estruturas modificadas para desenvolver a atividade turística, no qual, 

foram substituindo as suas atividades de origem. No processo de urbanização turística é importante 

levar em consideração não só as relações de produção para o desenvolvimento social de uma cidade, 

mas sim as suas relações de produção e consumo voltadas ao lazer.  

Luchiari (2000, p. 108) salienta que: 

As cidades turísticas representam uma nova e extraordinária forma de urbanização, porque 
são organizadas não para a produção, como foram as cidades industriais, mas para o 
consumo de bens, serviços e paisagens. Enquanto desde a revolução urbana as cidades 

eram construídas para a produção e para as necessidades básicas, essas cidades erguem- 
se unicamente voltadas para o consumo e o lazer. 

A urbanização turística cria novas paisagens, assim como, elimina e marginaliza outras , 

redesenha as formas de apropriação do espaço urbano, gera novos sujeitos sociais, no qual, promove 

novas paisagens e redefine a vida econômica das cidades, produzindo novas paisagens que sejam 

atrativas e destinadas para a prática de consumo (LUCHIARI, 2000). Com o crescimento da atividade 

turística percebe-se que essa atividade vem provocando alterações e até mesmo fazendo surgir novos 
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espaços com novas formas nos destinos turísticos. Ainda segundo esse autor, “ na urbanização 

turística, o consumo tem mais visibilidade que a produção, o que não significa que a produção perca a 

sua importância, mas que o consumo passa a ser mais constitutivo das paisagens das cidades”.  

Com a urbanização turística tem-se um crescimento acelerado da população e da força do 

trabalho ocasionado pela intensificação do fluxo migratório. A mão -de-obra passa a ser concentrada no 

setor de serviços e na construção civil para o desenvolvimento da infraestrutura turística tais como: 

hotéis, restaurantes e segundas residências, como também infraestrutura urbana (transporte, 

saneamento, comunicação dentre outros) (LUCHIARI, 2000).  

Dessa forma, passemos a analisar esse processo na cidade de Maceió, considerando as 

especificidades nesse lugar. A atividade hoteleira começou a ser desenvolvida em Maceió inicialmente 

no centro da cidade, movimento semelhante àquele ocorrido nas cidades de Salvador, Recife e 

Fortaleza. Maceió contou com a inauguração do primeiro hotel no Centro no ano de 1886, o hotel Nova 

Cintra. No final do século XIX a cidade ainda contava com poucos meios de hospedagem. Surgia em 

1892 o Hotel Pimenta, em 1902 com Maceió se desenvolvendo o Hotel Universal inicia as suas 

atividades e o Hotel Petrópolis em 1910. No ano de 1920 surgiu o Hotel Central e o Hotel Atlântico . 

Posteriormente, no ano de 1923, a cidade ganhava um dos mais belos sobrados o Bella Vista Palácio 

Hotel (BULGARELLI, 2011). 

Em 1930, o Hotel Avenida é inaugurado o ano de 1933 foi um importante momento para a 

hotelaria de Alagoas com a construção do Parque Hotel, um hotel de grande porte. Em 1935, o Maceió 

Hotel começa a funcionar na Rua Pontes de Miranda. Na década de 1940, Maceió ganha o Hotel 

Lopes, que chama a atenção pela riqueza dos seus detalhes arquitetônicos em sua estrutura. No final 

dos anos 40, no centro do comércio, é inaugurado o Hotel Luso Brasileiro. Ainda nesse período não se 

tinha muitas ações em relação ao turismo e a hotelaria na cidade de Maceió.  

Em 1956, de acordo com Veras Filho (1991), no governo de Sebastião Muniz Falcão, foi 

instituída uma portaria, de número 268, que designou os jornalistas Josué Júnior, com Rodrigues 

Gouveia foi à cidade de Recife pesquisar sobre o turismo do Estado de Pernambuco para que 

pudessem apresentar algumas propostas e sugestões da gestão do turismo de Recife para a realidade 

de Alagoas. Foi apresentado um relatório com algumas sugestões para melhorias, mas não foram 

postas em prática. 

No ano de 1957, na gestão do prefeito de Maceió, Aberlado Pontes, foi instituída a lei municipal 

de número 575 que tratava do Código Municipal de Maceió pelo qual foi disciplinada a taxa de turismo 

e hospedagem. De acordo com essa lei essa taxa era destinada para o desenvolvimento do turismo e 

ao incentivo do intercâmbio político do município (VERAS FILHO, 1991). Em 1958, o hotel Beiriz passa 
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a fazer parte da rede hoteleira do centro tornando-se um hotel bastante conhecido e sendo uma 

referência para os turistas que visitavam a capital com uma estrutura de um hotel mais moderno.  

Em meados da década de 1960 o Hotel Califórnia começa a fazer parte da rede hoteleira. Em 

1961, foi instituído o primeiro plano de turismo na administração municipal do prefeito Sandoval Caju, 

sugerindo a elaboração de calendários e de guias turísticos (COSTA, 1998). No ano de 1968, no 

governo de Lamenha Filho, houve a criação do Conselho Estadual de Turismo (CETUR), o qual tinha 

vínculo com a Secretaria de Planejamento promovendo algumas ações como concursos para rainha do 

verão, cursos básicos sobre o turismo como também para a formação de mão-de-obra (COSTA, 1998). 

Em 1970 a cidade ainda contava com pouca infraestrutura na rede hoteleira. No contexto geral, o 

Brasil contava com 132 hotéis de categoria somando um total de 14.340 apartamentos que atendiam 

as normas do Conselho Nacional de Turismo. Dentre esses, 3 eram tidos como “grandes”, 76 como 

“médios” e 53 “pequenos”. A cidade de Maceió não tinha nenhum hotel enquadrado nessas categorias 

dispondo de apenas 207 apartamentos entre os hotéis Parque com 116, o Beiriz com 49 e o hotel 

Califórnia com 42 (VERAS FILHO, 1991). 

Dessa forma, apesar de algumas ações isoladas, Maceió ainda não dispunha de infraestrutura e 

de equipamentos suficientes. A rede hoteleira comportava poucos hotéis na região central da cidade. E 

já começava a apresentar alguns problemas com o abastecimento de água, energia elétrica como 

também a poluição do riacho Salgadinho (COSTA, 1998).  

Algumas ações, tanto do governo quanto da iniciativa privada, foram realizadas para promover o 

desenvolvimento do turismo. Uma das ações foi a inauguração do Estádio Rei Pelé no ano de 1970, o 

conhecido “Trapichão” que durante muitos anos foi um dos pontos atrativos para os visitantes.  Veras 

Filho (1991, p. 69) ressalta que: “A inauguração do Trapichão trouxe sua contribuição para o início do 

advento da Era do Turismo em Alagoas e se inclui numa das motivações que levaram o governo 

seguinte a criar a Ematur”.  

Outros eventos também foram realizados como o Festival de Cinema de Penedo e o Festival de 

Verão de Marechal Deodoro para atrair os visitantes ao Estado. No ano de 1983 foi realizado o I 

Festival do Mar, no intuito de atrair o turismo. Em 1984 foi lançado o sistema Tele -Turismo, através do 

presidente da Ematur Caio Porto Filho, com um contrato com a Companhia de Comunicações S.A 

Telasa que tinha por objetivo oferecer ao turista uma maior facilidade nas informações tais como: 

horários de voos das companhias aéreas, de ônibus municipais e interestaduais, os principais pontos 

turísticos da cidade, incluindo os restaurantes, bares e hotéis. 

Em relação ao centro da cidade de Maceió cabe ressaltar que as transformações urbanas 

ocorridas ao longo dos anos nessa área, assim como, a implantação dos hotéis que fizeram parte da 

primeira fase da rede hoteleira da cidade contribuiu de certa forma para o desenvolvimento do centro 
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da cidade, assim como, para a sua urbanização. Portanto, fizeram parte da primeira fase da rede 

hoteleira no centro da cidade de Maceió, 15 hotéis estando em funcionamento atualmente apenas dois 

que são: o Hotel Maceió e o Hotel Livramento. De acordo com um entrevistado funcionário do Hotel 

Livramento: 

Uma das grandes dificuldades hoje é a falta de segurança. O comércio era muito 
movimentado a tempos atrás tinha o cinema São Luiz, a Praça Deodoro era muito 
frequentada pelas famílias e as pessoas frequentavam muito o centro a noite existia um 

movimento grande, hoje o centro é abandonado. Hoje o comércio conta só com as lojas, 
após o seu fechamento não tem mais nenhum atrativo, que é uma pena. Ninguém mais se 
arrisca a frequentar o centro a noite não se tem segurança. 

 Todos os outros hotéis foram fechados, alguns tiveram os prédios demolidos, outros são sedes 

de órgãos públicos e essa primeira fase da rede hoteleira apesar de ter feito parte da história do centro 

da cidade de Maceió foi se depreciando e ficando totalmente descaracterizada.  

Diante dos dados coletados nessa primeira fase da rede hoteleira no Centro de Maceió , 

constata-se que esses primeiros hotéis desenvolveram suas atividades em épocas  em que a cidade 

ainda não contava com expressivo fluxo de turistas.  Grande parte dos espaços da cidade ainda não 

era completamente urbanizados e não dispunha de infraestrutura para a atividade turística. Cruz (2000, 

p.8) ressalta-se que “para que o turismo possa acontecer, faz -se necessário a criação de um sistema 

de objetos, que estão relacionados a locomoção de pessoas, a sua hospedagem, as suas 

necessidades de alimentação capaz de atender a demanda de ações que lhe é própria”. O Centro da 

cidade não comportava equipamentos suficientes e nem o seu espaço urbano era produzido 

especificamente para a atividade turística. Dessa forma, destaca-se que não existia urbanização 

turística nessa fase dos hotéis do Centro da cidade. Com o encerramento dos hotéis do Centro e o 

desenvolvimento da Praia da Avenida a rede hoteleira passou a concentrar em uma segunda fase ao 

longo dessa orla. 

Considerada um dos mais belos cartões postais da cidade de Maceió , a Praia da Avenida 

chamava a atenção por suas belezas naturais. Era uma das praias mais frequentadas até a década de 

1980 por quem visitava a cidade e pelos próprios moradores de Maceió que desfrutavam da praia 

como uma opção de lazer. 

A Praia da Avenida era considerada uma área nobre da cidade. Até a década de 1970 

concentrava vários casarões pertencentes à elite alagoana. Com o fechamento dos hotéis do centro, a 

rede hoteleira se caracterizou em sua segunda fase concentrando novos hotéis na Praia da Avenida. 

Eram hotéis de maior porte e mais sofisticados que os hotéis do centro, os quais, apesar d a sua 

importância histórica, não dispunham de estrutura suficiente para comportar as exigências da nova 
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fase do turismo. Destaca-se os hotéis que fizeram parte da praia da Avenida: o Hotel Luxor, Beira Mar 

e o Jaciobá.  

A cidade estava se desenvolvendo e a Praia da Avenida, por ter sido de grande destaque na 

história de Maceió, já contava com uma certa urbanização foi escolhida para comportar o surgimento 

desses novos hotéis, já que as orlas de Pajuçara, Ponta Verde e Jatiúca ainda não despontava para o 

turismo. 

Essa região da Praia da Avenida era uma região bastante movimentada e um dos pontos de 

Maceió de maior visitação. Com o passar dos anos a cidade foi se desenvolvendo, na década de 1980 

a Avenida da Paz recebeu uma nova urbanização, grande parte  dos seus casarões antigos foi 

derrubada, a região começava a apresentar problemas com a questão ambiental, a implantação da 

indústria Salgema, atual Braskem, inaugurada no ano de 1977, contribuiu para um novo 

redimensionamento da cidade. Os bairros próximos de sua localização passaram a ter as residências 

desvalorizadas, pois a população temia os riscos de acidentes e explosões. Um outro proble ma foi a 

poluição das águas da Praia da Avenida e do riacho Salgadinho que fizeram com que o fluxo de 

visitantes diminuísse nessa parte da cidade. 

Os hotéis começaram a enfrentar problemas com a decadência ambiental e pelo abandono por 

parte do poder público, a demanda já não era mais a mesma e no final da década de 1980 e início da 

década de 1990 todos os hotéis que faziam parte da segunda fase da rede hoteleira na Praia da 

Avenida encerraram as suas atividades e foram fechados. Os prédios que abrigavam os maiores hotéis 

da região comportam hoje sede de órgãos públicos (Luxor, Beira Mar, e o Jaciobá). Dessa forma, a 

cidade tem o seu crescimento em um novo eixo se expandindo em direção ao norte da cidade com o 

surgimento dos bairros de Pajuçara, Ponta Verde e Jatiúca.  

Atualmente, a Praia da Avenida encontra-se totalmente descaracterizada, em total estado de 

abandono. A praia é poluída e imprópria para banho; em tempos de chuvas, concentra uma grande 

quantidade de lixo que é carregado pelas águas do riacho Salgadinho, e não conta com infraestrutura 

adequada. No entanto, apesar dos problemas ambientais que apresenta, uma das poucas instalações 

é o Memorial da República inaugurado no ano de 2005, em homenagem aos dois Marechais 

Alagoanos Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto.  

Um dos aspectos de grande destaque da cidade de Maceió é a sua orla marítima destacando-se:  

Pajuçara, Ponta Verde e Jatiúca.  Antigamente eram praias bastante isoladas, formada por uma grande 

quantidade de coqueirais e pelas simples casas de pescadores. A partir da década de 1950 começou 

uma maior ocupação urbana de Pajuçara. Devido as suas belezas naturais começou a ser explorada, 

com o processo de urbanização, algumas transformações começaram a ocorrer na região. No ano de 

1974 a orla de Pajuçara foi urbanizada, a avenida Dr. Antônio Gouveia foi reformada com algumas 

865

http://srccc.com.br/


melhorias de infraestrutura com uma nova iluminação, a construção de quadras de esportes, barracas, 

bares, estacionamentos. Houve também a abertura da Avenida Álvaro de Otacílio que liga a praia da 

Ponta Verde à Lagoa da Anta. Normande (2000, p. 108) destaca que: 

Em nível de investimento públicos, destaca-se no início dos anos 80 a continuidade das 
obras de urbanização da beira mar, dessa vez estendendo-se ao longo das praias de Ponta 
Verde e Jatiúca, até o encontro do hotel Jatiúca, no cruzamento da avenida Álvaro de 

Otacílio com a João Davino na Mangabeiras. 

Com as transformações urbanas da região e o fechamento dos hotéis da Praia da Avenida, a 

rede hoteleira começou a se instalar ao longo da orla de Pajuçara, Ponta Verde e Jatiúca tornando -se 

hoje o principal eixo hoteleiro da cidade. Um dos primeiros hotéis a ser construído nessa parte de 

Maceió foi o Hotel Alteza Jatiúca no ano de 1979, um empreendimento do grupo Ludgren. De acordo 

com Rangel (2010), foi através da implantação desse hotel que houve um grande fluxo de turistas na 

região da orla de Maceió. O final da década de 1970 e o início da década de 1980 são marcados pelo 

grande desenvolvimento do turismo na cidade (CAVALCANTE, 2015).  

Como enfatiza Costa (1998, p. 29), 

O elemento básico que deu start ao turismo em Maceió foi justamente a implantação do 
Hotel Jatiúca, engendrando a partir daí um grande afluxo de turistas, tendo seu ápice em 
1986, quando mais de 174 mil visitantes foram atraídos, principalmente, pelas belas praias e 

belezas cênicas da cidade. 

Com a inauguração do Hotel Jatiúca houve uma grande divulgação da cidade de Maceió, várias 

propagandas foram promovidas pelo hotel em várias revistas e jornais de grande circulação no Sul e 

Sudeste do Brasil (VERAS FILHOS, 1991). Até hoje o Jatiúca é considerado um grande produto 

turístico e se destaca pela sua privilegiada localização na Lagoa da Anta e por suas belezas naturais, 

sendo uma referência em resort urbano.  Com o surgimento desse hotel começou a ocorrer uma série 

de melhorias nessa área com estrada de acesso e até projetos urbanísticos que fez com que houvesse 

a expansão imobiliária desse trecho da orla. O sucesso desse grande investimento despertou o 

interesse de novos hotéis na região com a implantação de uma rede de grandes e médios hoté is com 

estruturas diferenciadas para atender a demanda turística. Com categoria de duas, três, quatro e cinco 

estrelas a rede hoteleira começa a se instalar na orla de Maceió.   

Na década de 1980 vários hotéis começam a surgir ao longo da orla marítima de Pajuçara, 

Ponta Verde e Jatiúca. Um ano após a inauguração do hotel Jatiúca foi instalado o Hotel Ponta Verde, 

no ano de 1980, um quatro estrelas que ao longo dos anos vem se destacando no ramo da hotelaria 

hoje com uma estrutura renovada é um dos hotéis bastante frequentados pelos turistas que visitam a 
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cidade. Como enfatiza Normande (2000, p. 108) “ A instalação dos hotéis Alteza Jatiúca e o Ponta 

Verde inauguraram uma nova fase de usufruto da orla maceioense como um espaço de turismo e 

lazer”.  

De acordo com Barbosa (2009, p. 20), 

Na década de 1980, a cidade se amplia e o processo de verticalização dos edifícios e 
adensamento do solo urbano também, alcançando os bairros de Pajuçara e Ponta Verde. O 

turismo avança em Maceió e em consequência a economia e arquitetura hoteleira começam 
a despontar. 

A implantação desses primeiros hotéis contribuiu para incentivar novos investimentos no ramo 

da hotelaria com novas opções de hospedagem. As redes hoteleira nacionais começaram a captar o 

potencial da cidade de Maceió para o turismo. No ano de 1982, no início da orla de Pajuçara foi 

inaugurado o hotel Verde Mar um três estrelas que começava a desenvolver as suas atividades. Em 

1985, marca a chegada de um grande empreendimento uma moderna obra em estilo arquitetôni co com 

uma grande estrutura, o hotel Enseada que ao longo dos anos se tornou um dos mais tradicionais da 

cidade. 

Em 1989, foi inaugurado um hotel de grande porte, o Maceió Mar Hotel um quatro estrelas, com 

uma estrutura moderna, com privilegiada visão para o mar de Ponta Verde. Projeto do arquiteto Mário 

Aloísio Melo e Ovídio Pascoal com um caráter inovador e se destacava por ser diferente dos padrões 

de hotéis da região com sua fachada toda em vidro fumê (CAVALCANTE, 2015). Em 1991, devido ao 

sucesso do hotel Jatiúca e pelo desenvolvimento de Maceió como destino turístico , foi inaugurada a 

unidade Jatiúca Resort Flat contando com 82 suítes. Em 2008 foi considerado um dos 10 melhores 

hotéis do Brasil numa pesquisa feita pela revista Viagem e Turismo (BULGARELI, 2011). No ano de 

1991 começa a desenvolver as suas atividades o hotel Vista Mar um três estrelas na orla de Pajuçara.  

No ano de 1992, na orla de Jatiúca é inaugurado o Hotel Meliá, com uma área construída de 

mais de 22 mil metros quadrados do Grupo Sol no Brasil e Cone Sul, com uma estrutura diferente em 

forma de Y e excelente qualidade nos serviços ofertados. Em 2007 passou a se chamar Maceió 

Atlantic Suítes. O hotel é uma referência e já recebeu algumas premiações e vários reconhecimentos 

dentre eles destaca-se: em 2001 como 8º melhor do Brasil e o primeiro do Nordeste, em 2002 6º 

melhor do Brasil, 2003 5º melhor do Brasil e em 2006 recebimento do certificado ISO 9001 pela 

qualidade em todos os departamentos, sendo o primeiro hotel do Estado a receber esse certificado 

(BULGARELLI, 2011).  

Com o crescimento da rede hoteleira, surgiram outros pequenos estabelecimentos, como 

algumas pousadas que contribuíram para ampliar as opções de hospedagem da cidade, garantido 

opções mais econômicas. 
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Em 1996, em Pajuçara o hotel Ibis. Em 2002 novos hotéis surgem como o Hotel Praia Bonita e o 

Cais da Praia Hotel. Em anos mais recentes destaca-se em 2006 o Pajuçara Praia Hotel Express. Em 

2008, o Hotel Brisa Tower. Em 2009 o Best Werstern Premier um cinco estrelas que foi inaugurado na 

orla de Pajuçara. De acordo com Araújo (2011, p. 181) “A rede Best Western é a maior rede de hotéis 

do mundo com mais de 4.200 hotéis e presença em oitenta países”. Em 2011 o hotel Mercure e o Brisa 

Mar e em 2012 mais um cinco estrelas o Meridiano Hotel. 

A partir do ano de 1979 a rede hoteleira começa a despontar nessa região da orla marítima, a 

década de 1980 foi um dos períodos em que vários hotéis foram instalados. 

De acordo com Rangel (2010, p. 152): 

Ocorre um crescimento acelerado do turismo entre os anos de 1979 a 1987, com aumento 
superior a 100%  na quantidade de hotéis e maior nível quantitativo de turistas em Maceió em 

1986. Uma importância é dada ao turismo como real potencial econômico da destinação 
Maceió. Porém, com graves crises na economia nacional a partir de 1986-1987, bem como 
fatores externos, acabam por inibir uma continuidade do crescimento. Em 1988, a demanda 
sofre um decréscimo, apesar de continuar próximo ao nível de 1986. Em 1989, a hotelaria 

registra um ano crítico, com ocupação de 30%  da capacidade. 

A Enciclopédia dos Municípios de Alagoas (2012) destaca que ao longo dos anos a atividade 

hoteleira teve uma retração no período da década de 1990, com um período de estagnação até o ano 

de 2001 retomando a partir daí a sua dinâmica. A partir do ano de 2002 novos hotéis foram instalados. 

Cabe destacar que nesse período também algumas obras contribuíram como um incremento do 

turismo principalmente na área de hospitalidade. Foram concluídas as obras do Aeroporto Internacional 

Zumbi dos Palmares como também a construção do Centro Cultural de Exposições de Maceió que 

contribuíram para um maior fluxo de turistas.  

Ao longo dos anos a rede hoteleira foi se desenvolvendo e hoje a orla conta com uma variedade 

de hotéis com excelentes estruturas e que não deixa a desejar a nenhum outro destino turístico do 

Nordeste. De acordo com a entrevista de um dono de um hotel na orla de Pajuçara:  

Contamos com uma grande rede de hotéis aqui na orla, o turista que chega a Maceió 
encontra várias opções de hospedagem. Vários hotéis aqui na orla são referências pela 
qualidade dos serviços que oferecem e pelos anos que estão desempenhando as suas 

atividades por aqui. Já tenho conhecimento de novos empreendimentos que estão para se 
instalar por aqui, fiquei sabendo estão em projeto e não posso adiantar muita coisa. 

Hoje, a orla marítima de Pajuçara, Ponta Verde e Jatiúca comporta uma área central de 

urbanização turística da cidade de Maceió e uma das áreas mais valorizadas e urbanizadas, 

concentrando como um dos principais trechos de desenvolvimento do turismo e lazer da cidade. Conta 

com 19 hotéis, junto aos prédios residenciais. Maceió se destaca pelo turismo de sol e praia que se 
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constitui uma das atividades turísticas que está relacionada à recreação, entretenimento ou descanso 

em praias, contando com a presença conjunta de água, sol e calor. De acordo com Montejano (2001, p. 

253), esse tipo de turismo “É o produto da atividade tradicional dos últimos anos, a moda mais 

difundida na população turística mundial”. 

Ao longo da orla marítima estão concentrados vários restaurantes e bares, sendo os mais 

destacados o Lopana e o Kanoa Beach bares localizado no trecho da orla da Ponta Verde, bastante 

sofisticados e frequentados chamando a atenção dos turistas que visitam a cidade.   

Na orla de Pajuçara um dos grandes destaques é a feirinha do artesanato e o pavilhão do 

artesanato onde são vendidos vários artigos locais com um rico artesanato com trabalhos em renda e 

bordados, das mais variadas formas. Na orla de Pajuçara, tem a Praça Multieventos que conta com um 

grande espaço para o entretenimento com várias opções de lazer sendo bastante conhecida pela 

realização de shows e eventos. Um dos mais conhecidos é o Festival de Verão, realizado pela 

prefeitura com atrações nacionais e locais que atraem os visitantes.  

Ao longo da orla encontram-se barracas de água de coco e os quiosques onde são vendidas as 

tradicionais tapiocas, um produto típico da região , bastante valorizados pelos turistas que visitam 

Maceió. Os quiosques de açaí e do guaraná da praia, bancas de revistas, quadra de esportes e de 

vôlei de praia onde são realizados eventos locais e nacionais destacando -se o Circuito de Vôlei de 

Praia e os Torneios de Futebol que contribuem para a promoção do turismo na cidade.  

 A orla conta com áreas de lazer, equipamentos para realizar atividades físicas, os turis tas 

podem desfrutar do passeio às piscinas naturais da Pajuçara nas jangadas. Conta com ciclovias, uma 

base do Grupamento Bombeiro Militar de busca e salvamento. Na orla de Jatiúca destaca-se o Posto 

Sete, localizado próximo à Lagoa da Anta, uma área bastante frequentada pelo público jovem e onde 

são realizados alguns eventos culturais. 

A RA 8 é a Região Administrativa que faz parte de Maceió, constituída de acordo com o Plano 

Diretor por sete bairros: Cruz das Almas, Jacarecica, Guaxuma, Garça Torta, Riacho Doce, Pescaria e 

Ipioca. Esses bairros se destacam por suas belezas naturais, possuindo paisagens bastante variadas 

compostas de praias, coqueirais, manguezais e rios ao longo da rodovia AL- 101 Norte. Por ser uma 

região que não é completamente urbanizada vem sendo explorada pelos empreendimentos ligados ao 

turismo. 

O processo de urbanização começou a acorrer ao longo da rodovia que dá acesso a esses 

bairros, onde as primeiras casas surgiram. Foi construída uma igreja e na década de 1950 Cruz das 

Almas foi transformado em novo bairro da cidade de Maceió (BULGARELLI, 2011). Distante 6 km do 

centro da cidade, ao longo do tempo foi construído, nesse bairro, o primeiro conjunto habitacional da 
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COHAB em meados da década de 1970. Com a urbanização , o bairro foi se modificando, foram 

surgindo novas ruas com mais infraestrutura.  

No ano de 1985 na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes localizada à beira mar do bairro de Cruz 

das Almas, passou a contar com a construção do primeiro hotel cinco estrelas da cidade, o Hotel 

Matsubara que teve a sua inauguração no ano de 1987. Um hotel de luxo contando com uma grande 

estrutura fez com que houvesse uma maior valorização da área e consequentemente, novos 

equipamentos ligados ao turismo surgiram como os bares e restaurantes. Um dos mais sofisticados 

nessa região, era o restaurante “Bem” especializado em frutos do mar e que chamava a atenção dos 

visitantes, contribuindo para o desenvolvimento do turismo nessa parte da cidade. Este recebeu muitas 

pessoas famosas que passaram por Maceió. Novos restaurantes foram surgindo, assim como, as 

pousadas e novos hotéis. No ano de 2008, Cruz das Almas contou com a inauguração de um novo 

grande empreendimento, o Ritz Lagoa da Anta Urban Resort. 

O hotel Matsubara e o Ritz Lagoa da Anta, são hotéis sofisticados e de grande porte que 

contribuíram para o desenvolvimento de Cruz das Almas e para um maior fluxo turístico nessa área. 

Em 2013, foi inaugurado o Shopping Parque Maceió entre os bairros de Cruz das Almas e Jacarecica, 

construído num terreno de 200 metros quadrados contando com 200 lojas (ENCICLOPÉDIA 200 ANOS 

DE MACEIÓ, 2015), o qual é um importante empreendimento para a região norte trazendo com ele a 

possibilidade de deslocamento de uma elite antes concentrada na área de Pajuçara, Ponta Verde e 

Jatiúca. Além dos equipamentos ligados ao turismo, hoje o bairro conta com a presença de grandes 

lojas, como a Casa Vieira e mais recente a Leroy Merlin com uma grande estrutura, o G Barbosa, o 

Centro Universitário Tiradentes, uma unidade de Ensino Superior que contribuiu para um grande 

movimento nessa área.  

Jacarecica é um bairro urbanizado que conta com ruas, avenidas e conjuntos residenciais, 

distante oito quilômetros do centro da cidade, se destaca por sua praia que é muito apreciada para 

pesca e pela prática do surf. Ao longo da avenida litorânea encontram-se os bares e restaurantes que 

servem de lazer tanto para os moradores quanto para os turistas que visitam esse bairro. É uma região 

que vem sendo muito explorada pela presença de prédios que vem sendo construídos, fazendo com 

que o processo de verticalização venha se acentuando. 

O processo de verticalização atualmente vem se expandindo para os bairros da Região 

Administrativa 8, no qual esses bairros vêm se destacando como uma nova expansão urbana com 

grande ampliação de equipamentos urbanos para a atividade turística (ENCICLÓPÉDIA 200 ANOS DE 

MACEIÓ, 2015). 
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O bairro de Garça Torta conta com uma grande quantidade de coqueirais, um lugar calmo que 

dispõe de uma bela paisagem natural. Sua praia chama a atenção dos visitantes por sua beleza e vem 

sendo caracterizada como área de segunda residência. 

A segunda residência transforma o fim de semana num acontecimento sociocultural que faz 

parte da sociedade contemporânea. Devido à redução da jornada de trabalho, ao progresso de meios 

de transporte e a deterioração do meio ambiente como consequência da modernização do mundo, 

essa atividade serve como um subsídio para aproveitar o tempo livre, se distanciando da turbulenta  

agitação do cotidiano (ASSIS, 2003).   

No entanto, o crescente avanço desse turismo de segunda residência alteram os recursos 

ambientais e geomorfológicos, levando a grandes problemas como a perda do patrimônio vegetal e a 

destruição da qualidade dos recursos naturais (CROCIA, 1998). 

A região de Guaxuma vem sendo explorada pela especulação imobiliária, construção de 

condomínios fechados, a exemplo do condomínio Morada da Garça, que fica localizado entre os 

bairros de Garça Torta e Guaxuma. Diante das modificações que vem ocorrendo no bairro surgiu o 

movimento “Abrace a Garça” criado pelos moradores do bairro, no intuito de conscientizar a população 

em defesa do ambiente e da paisagem natural, característica dessa região. 

Destaca-se também que o bairro de Riacho Doce, Pescaria e Ipioca vêm sendo urbanizados e  

se assemelham, em suas características físicas e paisagísticas, promovendo a exploração pelo 

turismo. 

Paiva e Vargas (2010, p.3) ressaltam que: 

A produção e o consumo do espaço ligados ao turismo envolvem diversos processos 
espaciais, em variadas escalas e com diferentes manifestações espaciais. Uma das 
principais manifestações espaciais da atividade turística é o processo da urbanização 

atrelada ao turismo. Diversos atores atuam nestes processos espaciais (construção de 
resorts integrados, parques temáticos e novas tipologias de segunda residência, geralmente 
com características de condomínio fechados) relacionados à produção e consumo do espaço 

turístico e à urbanização dela decorrente. 

Com o processo de urbanização, os bairros que fazem parte da Região Administrativa 8 de 

Maceió, passaram a atrair investimentos no setor turístico com a construção de hotéis, pousadas e  a 

instalação de resorts Araújo (2011, p. 189 e 190) destaca que: 

Em relação ao Brasil seria após os anos 90 que os resorts esse tipo de hotelaria direcionada 
ao turismo de lazer iria se sobressair especialmente no Nordeste e os motivos poderiam ser 
resumidos em três: 1. Aposta no turismo de sol e praia via de regra a modalidade mais 

incentivada pelas políticas federais de turismo. 2. Disponibilidade extensa de áreas ainda 
não urbanizadas ao longo da costa nordestina, o que possibilita esse tipo de equipamento. 3. 
As verbas advindas do Prodetur NE que nos anos 90 priorizavam claramente investimentos 

que pudessem atrair o público estrangeiro, a fim de atrair divisas em dólares visto que a 
nossa dívida externa era atrelada ao dólar.  

871

http://srccc.com.br/


Os resorts são complexos turísticos que possuem pouca dependência dos seus espaços 

circunvizinhos, sendo desenvolvidos para serem autossustentáveis, no qual, obedecem a um rigoroso 

modelo de gestão padronizado, oferecendo ao turista todos os tipos de serviços tornando -se 

desnecessário o contato com o exterior do empreendimento (CRUZ, 2000). De acordo com ess a 

mesma autora, “os resorts representam, uma tendência do processo de urbanização turística do litoral 

nordestino, acentuada pelas políticas regionais, a internacionalização, principalmente dos meios de 

hospedagem” (CRUZ, 2000, p. 137). 

Cabe ressaltar que, o desenvolvimento do turismo com base em resorts, assim como, a 

urbanização litorânea têm gerado vários impactos ambientais aos ecossistemas, degradação do 

patrimônio natural redução da biodiversidade e das culturas locais dos lugares turísticos (ARAUJO; 

MOURA 2007). 

A partir do ano de 1990, os resorts começaram a se instalar nessa região, a exemplo do Village 

Pratagy Resort considerado o primeiro resort de Maceió localizado bem em frente à Praia da Sereia. 

Um empreendimento do empresário Fernando Amorim, que conta com 242 apartamentos, com 

restaurante de culinária regional e internacional, bar da praia, bar da piscina, sauna, sala de jogos, 

playground, quadra de tênis, quadra poliesportiva, quadra de vôlei de areia, loja de conveniência, loja 

de cosméticos, loja de pedras preciosas, teatro e estacionamento (BULGARELLI, 2011).  

Os bairros de Ipioca, Riacho Doce, e Pescaria vêm comportando a instalação de grandes hotéis 

e resorts como é o caso do Villas do Pratagy Exclusive Resorts, o Salinas Maceió Beach Reso rt, o 

Village Pratagy Resort e o Waterfront que pela grandeza de suas construções vem modificando a 

paisagem desses bairros que contemplam uma riqueza de recursos naturais que caracterizam e 

chamam a atenção de quem visita essa região norte de Maceió.  

Dessa forma, com surgimento da rede hoteleira e a inserção dos resorts e dos condomínios que 

vêm sendo construídos nos bairros da RA 8, estão dando novas formas de ocupação a esse litoral que 

há alguns anos atrás, não contava com essa urbanização e destacavam-se apenas as segundas 

residências e as vilas de pescadores com uma paisagem natural característica dessa região. Além da 

instalação desses empreendimentos hoteleiros, percebe-se a instalação de bares, grandes 

restaurantes a exemplo do Ibiscus localizado em Ipioca, pizzarias, com uma diversidade de serviços ao 

longo das áreas litorâneas e às margens da AL- 101 norte proporcionando variadas opções para 

atender os turistas que visitam a região.  

Um outro empreendimento de grande destaque é o Café de La Musique, localizado em Pratagy, 

um beach club bastante sofisticado, que oferece shows com várias atrações nacionais e internacionais 
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dispondo de inúmeros serviços tais como: restaurante, drinks alagoanos, clínica de estética, lounges e 

spar urbano, chamando a atenção dos visitantes pela sofisticação e por sua estrutura.  

Atualmente grande quantidade dos hotéis de Maceió estão instalados na orla de Pajuçara, Ponta 

Verde e Jatiúca, no entanto, nos últimos anos os bairros ao norte de Maceió passaram a comportar 

uma grande quantidade de hotéis e resorts. Apesar da fase de implantação da rede hoteleira na Região 

Administrativa 8 ainda não se configura como urbanização turística, apesar dessa área estar sendo 

atualmente explorada pelo turismo. 

São bairros simples, mas que contam com elementos naturais que proporcionam à região uma 

situação privilegiada, um cenário paradisíaco com a presença da natureza difícil de ser encontrada em 

outras cidades litorâneas. Alguns empreendimentos estão em projetos para serem desenvolvid os em 

parte desse litoral em Ipioca e Riacho Doce com o Iberostar Magia Maceió e o Prodigy Beach Resort e 

em Riacho Doce Flat Residence. 

Portanto, Nascimento (2007, p.) ressalta que: 

Surge uma preocupação em como essa região poderá absorver tanta procura, já que o 
processo de ocupação do solo no litoral norte de Maceió, influenciado pelo turismo vem 

desrespeitando as normas e leis ambientais desencadeando a especulação imobiliária e 
como consequência supervalorizando o solo. 

O principal instrumento legal da política de desenvolvimento urbano e ambiental é  o plano diretor 

de Maceió, pelo qual, promovem normas que regem estratégias de regulamentação do uso e ocupação 

do solo. Ele se aplica a todo território municipal sendo uma referência obrigatória para os agentes, 

tanto públicos como privados, que têm atuação no município. No ano 2000 a prefeitura municipal de 

Maceió produziu um documento o plano estratégico para o desenvolvimento sustentável do litoral norte 

de Maceió, com o apoio da Secretaria Municipal de Planejamento, um documento que serve de 

parâmetros urbanístico para a região norte (NASCIMENTO, 2007).  

Dessa forma, cabe a atuação do poder público de forma efetiva para que a exploração do litoral 

norte pelos grandes empreendimentos, não prejudique o meio ambiente e que se estabeleçam ações 

eficientes para que as características naturais, peculiares desse litoral, sejam preservadas. 

Cabe ressaltar que a delimitação da expansão urbana requer alguns cuidados quando se 

escolhe áreas a serem urbanizadas, pois tem que ser levados em consideração os critérios 

urbanísticos, geográficos, sociais e econômicos para que assim se tenha um melhor desenvolvimento. 

E o que muitas vezes verificas-se é que esses parâmetros não são levados em conta, acarretando a 

estagnação e depreciação de muitas áreas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este estudo constatou que a implantação da rede hoteleira de Maceió iniciou-se no 

Centro da cidade, onde os primeiros hotéis foram instalados em prédios com grande beleza 

arquitetônica e que atualmente estão totalmente descaracterizados sendo sedes de órgãos 

públicos. Apesar da região do centro da cidade ter abrigado a primeira fase da rede hoteleira e 

ter comportado importantes hotéis, dos 15 hotéis que foram levantadas neste estudo, apenas 

dois estão em funcionamento. Nessa primeira fase da rede hoteleira, a cidade ainda não 

despontava como destino turístico, contando com pouca urbanização e não contava com 

infraestrutura turística.   

A medida que a atividade turística foi se desenvolvendo, novas áreas foram sendo 

urbanizadas e outros locais passaram a ser explorados. A rede hoteleira foi se expandindo e 

houve a instalação de novos meios de hospedagens com uma maior infraestrutura de lazer. 

Essa segunda fase de expansão hoteleira aconteceu em torno da Praia da Avenida, uma área 

bastante frequentada, tanto por moradores quanto pelos turistas que visitavam a cidade até a 

década de 1980. Nesse período, os hotéis de Maceió passaram a ser mais sofisticados. 

Com a exploração desordenada do turismo, alguns impactos ambientais surgiram como 

a poluição da Praia da Avenida, um atrativo de grande destaque. Diante disso, a rede de hotéis 

da Praia da Avenida começou a enfrentar problemas, encerrando as suas atividades no final 

dos anos 1980. Com a decadência desses hotéis, surge uma nova fase da hotelaria nas orlas de 

Pajuçara, Ponta Verde e Jatiúca considerada hoje uma das orlas mais urbanizadas, dotada de 

serviços que proporcionam ao turista várias opções de lazer: passeios turísticos, hotéis, bares, 

restaurantes e variados tipos de serviços, tornando-se uma área central de urbanização 

turística da cidade de Maceió. 

Com a expansão da rede hoteleira da orla, os espaços circunvizinhos passaram a ser 

modificados e urbanizados, a exemplo do interior dos bairros de Pajuçara, Ponta Verde e 

Jatiúca que dispõem de variados serviços ligados ao turismo. Além disso, grande quantidade 

de hotéis estão concentrados no interior desses bairros. 

Constatou-se que os bairros que compõem a Região Administrativa 8 de Maceió 

passaram a ser bastante explorados para a implantação de hotéis. São bairros que contam com 

uma grande quantidade de elementos naturais, o que chama a atenção dos investidores para a 

exploração turística dessa região. A partir da década de 1990, essa área norte começou a atrair 

investimento de grandes empreendedores com empreendimentos turísticos de grande porte do 

tipo resort.  
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A região de concentração dos hotéis e resorts é compreendida pelos bairros de Cruz das 

Almas, Ipioca, Riacho Doce, Pescaria e Guaxuma. Restaurantes de grande porte também 

foram surgindo, assim como bares, pizzarias, o beach club Café de La Musique e os 

condomínios fechados. Constata-se também que o crescimento imobiliário vem ocorrendo 

sem um planejamento adequado modificando os espaços, antes ocupados por elementos 

naturais, principalmente pelos coqueirais. Grande parte desses bairros, ao norte de Maceió, 

vem tendo os seus recursos naturais descaracterizados, tornando-se, cada vez mais, habitada e, 

atualmente, vem se destacando como uma nova área de expansão urbana para o turismo.  

Diante do exposto, constata-se que o processo de urbanização turística de Maceió 

ocorreu a partir da instalação da rede hoteleira na Orla de Pajuçara, Ponta Verde e Jatiúca, 

concentrando-se nesses bairros até os dias atuais. Embora haja a implantação de meios de 

hospedagem em outras regiões da cidade, tal como na Região Administrativa 8, isso ainda não 

foi suficiente para promover a existência de formas específicas de produção do espaço, a 

partir do turismo. 
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AS REGIÕES METROPOLITANAS DE ALAGOAS: SIGNIFICADOS E 
REALIDADES DIVERSAS 
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RESUMO 

Essa pesquisa aborda o tema – As regiões metropolitanas de Alagoas: significados e realidades 
diversas - tendo como objeto analisar as regiões metropolitanas alagoanas, fundamentando-se na 
condição socioeconômica do Estado. Sua justificativa ocorre pela importância desses arranjos para o 
desenvolvimento dos estados e municípios, porém a maioria desses arranjos não confere à ordem 
preconizada na Lei complementar responsável pela criação, pois a promoção do exercício das funções 
públicas de interesse comum não é contemplada. Essa realidade é bem representada em Alagoas, 
pois esses arranjos são geridos por modelos abstratos que não consegue oferecer o mecanismo de 
desenvolvimento econômico. A metodologia utilizada adota uma abordagem de cunho qualitativo que 
através de levantamento bibliográfico em orgãos públicos, como IBGE, SEPLAG e Assembléia 
Legislativa de Alagoas garantiu o suporte desejado. Na fundamentação teórica elencamos os conceitos 
sobre a organização espacial, região metropolitana, urbanização e metropolização. Os resultados 
indicam que a organização espacial alagoana enfrenta problemas para diversificar as atividades 
produtivas. Dentre os setores da economia responsáveis pela dinâmica destacamos o setor terciário 
que nos últimos anos foi impulsionado pela construção civil, enquanto o setor secundário apresenta  
moderado desempenho econômico. Contudo, percebe-se que as regiões metropolitanas de Alagoas 
passam apenas por um recorte territorial com propósito de formalizar uma entidade com circunscrição 
regional de planejamento, situação adversa das funções preconizadas estabelecidas pelas Leis 
complementares responsáveis  pela criação de cada arranjo institucional.  

Palavras-chave: Região Metropolitana; Espacialidade; Institucionalidade; Economia. 
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1. INTRODUÇÃO

O processo de urbanização originado no Brasil, a partir de 1960, ocorreu de maneira acelerada, 

concorrendo para necessidade de organizar as unidades regionais voltadas ao planejamento urbano 

regional, tendo em vista a complexidade efetivada nas relações econômica, social, política e 

demográfica, originária do fenômeno da metropolização do espaço. O desenvolvimento do meio urbano 

empreendido pela conurbação em toda a sua expressividade pode, em parte, ajudar na compreensão 

do surgimento das regiões metropolitanas, porém é plausível remeter ao julgo da análise da 

incoerência conceitual emanada pela institucionalização de uma determinada região metropolitana sem 

a devida influência de uma metrópole. 

No Brasil, as últimas décadas foram marcadas pela ocorrência de várias institucionalizações de 

regiões metropolitanas em diversas partes do território, sobretudo em ritmo diferenciado de taxa de 

contingente populacional e de relações socioespaciais. Atualmente, o país conta com mais de 70 

regiões metropolitanas oficializadas, situação que vem despertando interesses de várias categorias de 

profissionais ligadas ao estudo do fenômeno metropolitano.   

Firkowisk (2013) aponta para a necessidade de averiguar as similaridades e as diferenças entre 

os recortes espaciais constituídos por regiões metropolitanas e metrópoles, referenciando as 

adequações sob a guarda entre a conciliação ou divórcio no âmbito da compreensão dos fenômenos 

metropolitanos formadores desse processo.  

Incorre que o estado de Alagoas, no cerne da atribuição da constituição de 1988 que objetiva as 

disposições “Integrar a organização, o planejamento e a execução das funções públicas de interesse 

comum” (BRASIL, 1988), oficializou entre o ano de 1988 até 2013, nove regiões metropolitanas a 

saber:  Região Metropolitana de Maceió, Região Metropolitana do Agreste, Região Metropolitana da 

Zona da Mata, Região Metropolitana do Vale do Paraíba, Região Metropolitana de Palmeiras dos 

Índios, Região Metropolitana dos Caetés, Região Metropolitana do Médio Sertão e Região 

Metropolitana do Sertão. As oficializações dessas regiões metropolitanas chamam a atenção da 

comunidade acadêmica, pois quase 80% da área territorial alagoana é coberta por esses arranjos 

institucional, congratulando oitenta e oito municípios dos cento e dois existentes no estado.  

Para efetivação desse trabalho consideramos que a metrópole, não deve ser reconhecida a 

partir de resultado de acordos políticos em assembleias estaduais. Destarte para o fato que a 

legislação estadual pode criar regiões metropolitanas, mas não pode criar metrópoles, as quais são 

formadas pela dinâmica socioespacial, através do desenvolvimento da sociedade, como também do 
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fator da materialidade em que o capital necessita de auferir lucro em locais que os tornem mais 

vantajosos para sua reprodução. 

Nesse contexto, reportamos Firkowisk (2013) que reflete sobre o caso no Brasil, assinalando que 

o processo de metropolização é permeado por situações específicas, as quais concorrem por

apreensões, por vezes equivocadas do seu sentido, principalmente no que diz respeito da 

disseminação das regiões metropolitanas. Portanto, no caso das Regiões Metropolitanas de Alagoas 

se faz necessário fazer a distinção para qual parte o estabelecimento de região metropolitana a 

discussão sobre o fenômeno da espacialidade faz sentido, sob pena de circunscrever a um quadro de 

generalização a ser empreendido.  

Sendo assim, passamos a ter como tema de pesquisa a necessidade de averiguar as regiões 

metropolitanas de Alagoas, fundamentando-se na condição institucional, a partir de decisões politicas, 

correlacionando com a estrutura urbana e econômica do Estado, isto é, a realidade da rede urbana 

local. Da mesma forma, centramos como objetivo geral da pesquisa analisar esses arranjos 

institucionais, buscando verificar se o processo de institucionalização ocorreu em virtude da dinâmica 

local ou se é um processo político institucional. 

De qualquer modo, excetuado toda a contradição do processo de institucionalização de região 

metropolitana, temos que admitir que a criação de região metropolitana pode se tornar um importante 

instrumento regional de planejamento urbano e de gestão. Por mais paradoxo que possa existir 

determinada região metropolitana sem a influência de uma metrópole, a benfeitoria que o planejamento 

regional possa garantir pode ser bem maior que o efeito nocivo dessa imprecisão técnica que 

permeiam as regiões metropolitanas do Brasil, em especial, as localizadas em Alagoas.    

2. METODOLOGIA

Partimos da concepção que o método é a base teórica que conduz  pesquisa, bem como 

dinamiza o olhar do pesquisador sobre a realidade. Portanto, propomos em nossa pesquisa refletir na 

perspectiva dialética utilizando da concepção materialista.  Na pesquisa bibliográfica foram realizadas 

pesquisas em livros, artigos, dissertações, teses e revistas cientificas. Entre os autores usados  que 

fundamentaram a pesquisa: Milton Santos (1979, 1993), Olga Firkosvisky (2012, 2013), Roberto 

Lobato Corrêa (1986, 2015), Sandra Lencionni (2005, 2011, 2013), entre outros, conforme 

desenvolvimento do trabalho. 

Realização da pesquisa bibliográfica e documental – Nesta fase foi realizada  revisão de 

literatura com base em livros, artigos científicos, dissertações, teses e revistas científicas, tendo como 

propósito promover reflexão teórica sobre o tema a ser estudado. Foram consultados: os dados 

eletrônicos dispostos no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, referenciando as 
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pesquisas sobre demografia, população, PIB dos municípios, IDH dos municípios, arranjos 

metropolitanos instituídos, economia, população, taxa de urbanização, o banco de informações e 

indicadores originários da Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio – SEPLAG, com 

realce aos dados voltados as informações sobre os municípios alagoanos, através do portal – Alagoas 

em dados e informações, sites institucionais de orgãos da Administração pública, dentre eles os sites 

das prefeituras municipais das nove regiões metropolitanas pesquisadas, Portal do observatório das 

Metrópoles, averiguando as informações pertinentes a produção do espaço metropolitano nacional, os 

projetos de Leis confeccionados pelos deputados estaduais responsáveis por cada região 

metropolitana, a fim de averiguar as justificativas e os motivos que levaram a indicação para a criação 

de cada região metropolitana alagoana, as Leis promulgadas no âmbito das institucionalizações das 

regiões metropolitanas de Alagoas, entre elas, a Lei Complementar Nº18/1998 (Oficialização da Região 

Metropolitana de Maceió), Lei Complementar Nº 27/2009 (Oficialização da Região Metropolitana do 

Agreste), Lei Complementar Nº 30/2011 (Oficialização da Região Metropolitana do Vale do Paraíba), 

Lei Complementar Nº 31/2011 (Oficialização da Zona da Mata), Lei Complementar Nº 32/2012 

(Oficialização da Região Metropolitana de Palmeira dos Índios), Lei Complementar Nº 35/2012 

(Oficialização da Região Metropolitana dos Caetés), Lei Complementar Nº 36/2012 (Oficialização da 

Região Metropolitana do Sertão) e Lei Complementar Nº 39/2013 (Oficialização da Região 

Metropolitana do Médio Sertão), Lei Nº 13.089/2015 (Estatuto da Metrópole) promulgada referenciando 

a questão urbana e metropolitana, visitação aos orgãos públicos como: Secretarias de Planejamento, 

Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, Câmara Municipais, Escritório do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE. 

Relacionando os autores para subsidiar na fundamentação da pesquisa, ou seja, aqueles que 

nos embasaram a partir dos conceitos relevantes que assemelham com a questão metropolitana, a 

princípio, ressaltamos o conceito de organização espacial, representado por Correa (2010), adiante 

para entender um dos conceitos chave da Geografia, região, selecionamos as obras de Correa (2010); 

Gomes (2009); Haesbaert (2010) e Lencioni (1999), objetivando refletir sobre a região metropolitana, 

metrópole e metropolização embasamos nos trabalhos realizados de Firkowisk (2012, 2013); Castello 

Branco et all (2013), Silva (2005); Lencionni (2005, 2011, 2013) e Ribeiro (2011).  

As diversas leituras a partir dos autores elencados deram sustentação para construção da base 

teórica embasada pelo método da organização espacial como forma de análise dos municípios e 

cidades integrantes de cada região metropolitana com o fulcro de desvendar seu pertencimento ou 

não. Os levantamentos bibliográficos foram realizados na biblioteca da Universidade Federal de 

Alagoas e na Biblioteca Pública Central de Maceió.  
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 Interpretação e sistematização dos dados coletados - A coleta dos dados secundários foi 

de importância fundamental para complementação das informações processadas anteriormente, 

situação que proporcionou obter um arcabouço maior de informações que propiciou seguir determinado 

direcionamento quanto as atividades a ser desenvolvidas no campo. 

Nessa condição, foi realizada inicialmente uma organização no banco de dados que originou na 

observação das principais transformações no espaço geográfico alagoano referente ao crescimento 

demográfico, PIB por municípios participantes, taxa de urbanização, serviços de saúde, educação, 

agências bancárias, população ativa por atividade econômica, instrumentos de gestão pública, entre 

outros. Entretanto, o tratamento correto desses dados forneceu base para reflexão e para o 

entendimento mais centrado do objeto de estudo, como também serviu para composição de gráficos, 

quadros, tabelas e todo material cartográfico que permitiram obter uma visão mais aprimorada sobre o 

trabalho final. 

3. RESULTADOS

3.1 As Regiões Metropolitanas Brasileiras 

Podemos dividir a história das regiões metropolitanas brasileira em duas fases: A primeira 

que data da década de 1970 – fez parte da política de desenvolvimento urbano e a segunda fase 

ocorre após a constituição de 1988, quando foi delegado aos estados federados a livre autonomia  em 

instituir suas próprias regiões metropolitana. Para efeito de precisão junto ao presente trabalho será 

destinado atenção especial a segunda fase, tendo em vista que as oficializações das Regiões 

Metropolitanas de Alagoas ocorreram a partir de 1998.  

Com o fim do governo militar foi realizada a Assembleia Constituinte que objetivava acabar 

com o poder centralizador do governo federal e permitir aos estados e os municípios maior autonomia. 

A partir dessa descentralização, inicia-se a segunda fase, pois os estados da federação passaram a ter 

a faculdade de instituir suas próprias regiões metropolitanas, art. 25 §3º: 

Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamento de municípios 
limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução das funções públicas 
de interesse comum. (BRASIL, 1988). 

 Firkowiski (2013) assinala que os estados passando a ser autônomos em delimitar e oficializar o 

que naturalmente passa a ser metropolitano no país se deparam com realidades diferentes. A primeira 

se insere na dinâmica da metropolização, cuja situação se exprime no processo de espacialização 

territorial, sendo a outra inserida em uma vertente que exprime a ideia de metropolização institucional, 

cuja realidade se faz no jogo de interesse da base política da região, moldando assim, um aumento 

considerável de regiões metropolitanas institucionalizadas. Após a constituição de 1988, a criação de 
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um expressivo número de regiões metropolitanas trouxe necessidade de se discutir a prevalência do 

surgimento de várias metrópoles no seio das regiões metropolitanas, bem como a forma que está 

sendo efetivada, através das leis complementares em que os estados criam seus arranjos institucionais 

sem, necessariamente, haver uma metrópole.  

Os dados fornecidos pelo Observatório das Metrópoles através de estudo relacionando as 

Unidades Territoriais Urbanas Institucionalizadas até março de 2015 conta que o Brasil possui 71 

Regiões Metropolitanas (RM’s), três Regiões Integradas de Desenvolvimento  Econômico (RIDE’s) e 

quatro aglomerações Urbanas (AU’s), totalizando 78 Unidades Territoriais Urbanas Institucionalizadas, 

composta por 1.308 municípios, distribuída da seguinte forma: As três RIDE’s possuem 45 municípios, 

enquanto as  Aglomerações Urbanas possuem 54 municípios e as Regiões Metropolitanas compõem 

1.209 municípios. Essas unidades territoriais institucionalizadas correspondem a 23,5% de um total de 

5570 municípios em todo país. Reportando a realidade empreendida em Alagoas, o Estado conferiu 09 

Regiões Metropolitanas. A tabela 1 mostra as regiões metropolitanas de Alagoas com as respectivas 

leis complementares, municípios integrantes, população total, município polo e área territorial.   

Tabela 1.  Composição Atual das Regiões Metropolitanas de Alagoas. 

Região Metropolitana Municípios Área Km² População 

Região Metropolitana de 

Maceió (RMM)(1998) 

Lei: 18/1998 

Atalaia, Barra de Santo Antônio, 

Barra de São Miguel, Coqueiro 

Seco, Maceió, Marechal 

Deodoro, Messias, Murici, 

Paripueira, Pilar, Rio Largo, 

Santa Luzia do Norte e Satuba. 

2.862,84 1.332.525 

Região Metropolitana do 

Agreste (RMA)2009 

Lei: 27/2009 

Arapiraca, Campo Grande, Coité 

do Nóia, Craíbas, Feira Grande, 

Girau do Ponciano, Junqueiro, 

Lagoa da Canoa, Limoeiro de 

Anadia, Olho D´água Grande, 

São Sebastião, Taquarana, 

Traipú, São Braz e Jaramataia. 

3.731, 81 510.892 

Região Metropolitana do 

Vale do Paraíba 

(RMVP)2011 -  Lei 

30/2011 

Capela, Cajueiro, Viçosa, Mar 

Vermelho, Chã Preta, Paulo 

Jacinto, Quebrangulo, 

Maribondo, Anadia, Tanque 

D’arca, Boca da Mata e Pindoba. 

2.217,08  163.577 
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Região Metropolitana da 

Zona da Mata 

(RMZM)2011 -  Lei:  

31/2011 

Branquinha, Campestre, Colônia 

de Leopoldina, Flexeiras, 

Jacuípe, Joaquim Gomes, Jundiá, 

Matriz do Camaragibe, Novo 

Lino, Porto Calvo, São Luiz do 

Quitunde, União dos Palmares, 

São José da Lage, Santana do 

Mundaú e Ibateguara. 

3.700,49  304.207 

Região Metropolitana de 

Palmeira dos Índios 

(RMPI)2012 Lei:32/2012 

Palmeira dos Índios, Igaci, 

Estrela de Alagoas, 

Cacimbinhas, Minador do 

Negrão, Belém e Major Isidoro. 

 2.003,35  159.100 

Região Metropolitana do 

São Francisco (RMSF) 

2012 – Lei: 33/2012 

Penedo, Piaçabuçú, Feliz 

Deserto, Igreja Nova e Porto 

Real do Colégio. 
1.703,40 131.611 

Região Metropolitana dos 

Caetés (RMC) 

2012 

Lei: 35/2012 

São Miguel dos Campos, 

Teotônio Vilela, Campo Alegre, 

Coruripe e Roteiro. 

2.000,62 224.572 

Região Metropolitana do 

Sertão (RMS)2012 

Lei: 36/2012 

Delmiro Gouveia, Pariconha, 

Água Branca, Olho D´água do 

Casado, Piranhas, Mata Grande e 

Inhapi. 

3.367,9 161.491 

Região Metropolitana do 

Médio Sertão (RMS) 

2013 Lei 39/2013 

Santana do Ipanema, Dois 

Riachos, Olivença, Olho D´água 

das Flores, Carneiros, Senador 

Rui Palmeira, Poço das 

Trincheiras, Maravilha e Ouro 

Branco. 

2.201,798 151.051 

Fontes: IBGE / Diário Oficial de Alagoas/http://doeal.com.br/ 

Nas institucionalizações retratadas, verifica-se que no período entre os anos 2011 a 

2013 das 09 RMs do estado, 07 RMs foram oficializadas. Ademais, se faz necessário ressaltar 

que nesse espaço temporal ocorria a plena efervescência da política do governo Federal em 
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conceder investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e do Programa 

Minha Casa Minha Vida (PMCMV) aos municípios integrantes das regiões metropolitanas. 

Toda situação apresentada nos permite realizar alguns questionamentos: Qual a relação 

existente entre essas institucionalizações e a politica oficial de investimentos do governo 

Federal?  As cidades polos podem ser consideradas metrópoles? Qual finalidade essas 

Regiões Metropolitanas foram criadas?. O mapa 1 demostra a distribuição das regiões 

metropolitanas em Alagoas compreendidas por 88 municípios dos 102 municípios existentes 

no estado. 

Mapa 1. Regiões Metropolitanas de Alagoas 

Fonte: Diário Oficial do Estado de Alagoas - http://doeal.com.br/ 

Nesse sentido, alguns autores que estudam os respectivos arranjos urbanos 

compartilham critérios, a fim de propor orientações que podem sistematizar as institucionalizações 

dentro da lógica que se adeque as particularidades das divisões regionais do território nacional. Assim, 

aludimos para o presente artigo a interpretação realizadas pelo Estatuto da Metrópole (2015). 

 Em 12/01/2015 foi aprovada pelo congresso nacional a Lei federal Nº 13.089/2015. Em 

seu artigo 1º da respectiva Lei fixa as diretrizes e normas no âmbito metropolitano.  
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Ela explicita que: 

Esta Lei, denominada de Estatuto da Metrópole, estabelece diretrizes gerais para o 
planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse comum em regiões 
metropolitanas e em aglomerações urbanas instituídas pelos Estados, normas gerais sobre o 
pleno de desenvolvimento urbano integrado e outros instrumentos de governança 
interfederativa, e critérios para o apoio da União e ações que envolvam governança 
interfedarativa no campo do desenvolvimento urbano com base nos incisos XX do art. 21, IX 
do art.23 e I do art. 24, no §3º do art. 25 e no art. 182 da Constituição Federal. 

Como forma de avançar na questão que envolve os critérios a serem utilizados para 

implantação de uma região metropolitana o Estatuto da Metrópole vem contemplar o que os teóricos 

refutam – a falta de critérios para institucionalizar as regiões metropolitanas, aglomerados urbanos e as 

microrregiões. Dessa forma, vislumbra a capacidade de nortear ações com efeito de produzir 

parâmetros que contemplem essas regiões com um regulamento a ser adotado. Para fins de critérios 

devem ser utilizados os conceitos compreendidos na respectiva Lei em que seu artigo 2º revela. 

(1) Aglomeração urbana: unidade territorial urbana constituída pelo agrupamento de 2 
(dois) ou mais Municípios limítrofes, caracterizada por complementaridade funcional e 
integração das dinâmicas geográficas, ambientais, politicas e socioeconômicas. 

(2)  Metrópole: espaço urbano com continuidade territorial, que em razão de sua população 
e relevância politica e socioeconômica, tem influência nacional ou sobre uma região que 
configure, no mínimo, a área de influência de uma capital regional, conforme critérios 
adotados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

(3) Região metropolitana: aglomeração que configure uma metrópole. 

Com finalidade de complementar as definições impostas o parágrafo único faz menção 

aos critérios a serem compreendidos envoltos da região de influência de uma capital regional, previstos 

nos incisos V do caput do artigo 2 do Estatuto da Metrópole. São eles: os bens e serviços fornecidos 

pela cidade à região, abrangendo produtos industriais, educação, saúde, serviços bancários, comércio, 

empregos e outros itens pertinentes. 

Nesse sentido, a definição conceitual utilizado como critérios para estabelecimento 

desses arranjos sinaliza como avanço a ser empreendido para formatação das futuras regiões 

metropolitanas. Ademais, as diversas delimitações ora concretizadas e concebidas nos últimos anos, 

caem na incoerência. Visto que, a grande maioria, de fato, não possui uma metrópole como nó de 

comando na região. Evidencia-se com o fervor do Estatuto das Metrópoles que determinado arranjo 

institucional seja condicionado a uma região metropolitana, caso bastante corriqueiro em que 

aglomerações urbanas são sentenciadas como regiões metropolitanas. 
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Ainda no julgo dessa premissa o próprio Estatuto da Metrópole preconiza o fato da 

ausência de uma metrópole na configuração de uma região metropolitana, atribuindo ao conceito de 

aglomeração urbana para realização de politicas públicas emanada pelo Governo Federal.  

 O artigo (15) descreve a situação ora especificada com a seguinte redação: 

A região metropolitana instituída mediante lei complementar estadual que não atenda o 
disposto no inciso VII do caput do art. 2º desta Lei será enquadrada como aglomeração 
urbana para efeito das politicas publicas do Governo federal, independentemente de as 
ações nesse sentido envolverem ou não transferência de recursos financeiros. 

Diante das realidades impostas sob os critérios elencados há necessidade de analisar 

e moldar as institucionalizações das regiões metropolitanas de Alagoas sob essas perspectivas, a fim 

de reconhecer ou não a pertinência conceitual de cada caso a ser avaliado. Posto isso, é pertinente 

destacar o entendimento sobre a situação em destaque realizado por Firkowisk (2012) a qual revela 

que no país a discussão da institucionalidade das regiões metropolitanas relaciona-se com a premissa 

de desenvolvimento regional e não ao amparo da realidade metropolitana.  

3.2 A Dinâmica socioeconômica do Estado de Alagoas: Entendendo a realidade 
espacial. 

A economia de Alagoas pode ser caracterizada por uma estrutura produtiva tradicional de 

competitividade de baixo nível, destacando-se como produtor de açúcar e álcool e de expressivo 

crescimento do setor terciário. Entretanto, os efeitos da crise no início da década de 1990 e o baixo 

investimento do poder público nas áreas essenciais, repercutiram de forma negativa para o moderado 

desempenho da economia do estado. Atualmente, Alagoas vem evoluindo em termos de crescimento 

econômico desde a segunda metade dos anos 1990. Os dados divulgados referentes ao IDHM nas 

décadas de 70,80 e 90 apontam para o crescimento desse indicador considerável á nível federal. 

Porém, considera-se que essa evolução não fora ainda suficiente para alcançar o patamar da média 

nacional ou até mesmo a média nordestina, devido “ao desempenho da economia e da renda, que não 

obteve os mesmos índices da área social” (CARVALHO, 2016, p. 7). A tabela 2 mostra o ranking do 

índice de desenvolvimento Humano 2000-2010. 

Tabela 2 – Ranking do IHDM – 2000-2010 

Unidade da Federação IDHM 2000 Ranking IDHM 

2000 

IDHM 2010 Ranking IDHM 

2010 

Rio Grande do Norte 0,552 14º 0,684 16º 

Ceará 0,541 16º 0,682 17º 

888



Anais do III Seminário Regional Comércio, Consumo e Cultura nas Cidades. ISSN: 2318-048X. http://srccc.com.br. 

Pernambuco 0,544 15º 0,673 19º 

Sergipe 0,518 19º 0,665 20º 

Bahia 0,512 23º 0,660 22º 

Paraíba 0,506 24º 0,658 23º 

Piauí 0,484 25º 0,646 24º 

Maranhão 0,476 26º 0,639 26º 

ALAGOAS 0,471 27º 0,631 27º 

Fonte: PNUD (2014) 

Alagoas ocupa a 9º posição em relação ao IDHM entre os estados do nordeste e a 27ª posição 

entre as 27 unidades federativas brasileiras. O maior IDHM entre os estados do nordestino é 0,684 (Rio 

Grande do Norte) e dos estados brasileiros é 0,824 (Distrito Federal).  (IBGE-2010). Percebe-se que o 

IDHM à nível de nordeste está muito aquém da média da nação brasileira. 

A tabela 3 faz relação entre a média do IDHM do Brasil com o IDHM de Alagoas, situação que 

exprime a necessidade do poder público lançar estratégias de acordo com as particularidades 

regionais, a fim de melhorar os indicadores sociais e econômicos.  

Tabela 3. Brasil e Alagoas – IDHM em 2010 

Espacialidade IDHM IDHM Renda IDHM Longevidade IDHM Educação 

Brasil 0,727 0,739 0,816 0,637 

Alagoas 0,631 0,641 0,755 0,520 

Fonte: PNUD (2014) 

A conjuntura política e econômica desenvolvida historicamente no estado resultou em um 

processo de exclusão social conferido pelo poder público através das oligarquias rurais. A utilização da 

máquina pública do estado para dar suporte a tentativa de reerguimento da produção sucroalcooleira 

resultou na falência das contas do estado, provocando a desestruturação dos investimentos na área 

social e econômica. De qualquer modo, os dados mostram a incapacidade de poder público auferir 

condições de melhorias para vencer os entraves que condicionam o fraco desempenho das atividades 

produtivas. Outro indicador importante para análise da dinâmica econômica de Alagoas é o PIB 

(Produto Interno Bruto). Segundo o IBGE (2015), o estado de Alagoas permanecia no antepenúltimo 

lugar entre os Estados nordestinos, superando apenas Sergipe e Piauí.  A tabela 4 retrata o PIB de 

Alagoas entre os anos de 2011 a 2013. Há de considerar o aumento gradativo do PIB alagoano ao 
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longo dos anos, em compensação mantem distância considerável entre as médias da região e 

nacional.  

O estado de Alagoas ao longo dos anos passa por uma inércia na economia que resulta na 

pobreza da maioria da população. O poder público junto com as atividades econômicas não é capaz de 

oferecer com mais abrangência a inclusão social da maioria da população. A geração de renda e 

emprego não acompanha o significativo aumento da população do Estado.  

A economia do estado (tabela 4) se concentra em torno da capital e nos principais polos das 

regiões metropolitanas alagoanas, com exceção de Coruripe que compõe a Região Metropolitana de 

Caetés, polarizada por São Miguel dos Campos.  Em 2012, o PIB total alagoano chegou a montante de 

R$ 29,545 bilhões. Apenas cinco municípios dos existentes foram responsáveis pela geração de 

riquezas, garantindo o valor proporcional de 63,80% da capacidade produtiva. Esse fato demonstra 

uma centralização elevada na produção, principalmente na Região Metropolitana de Maceió. Entre os 

municípios representantes estão Maceió (46,35%), Arapiraca (8,18%), Marechal Deodoro (3,80%), São 

Miguel dos Campos (2,99%) e Coruripe (2,47%). Contudo, a Região Metropolitana de Maceió 

compreende 50,15%, pois 46,35% da capacidade produtiva gira em torno dos municípios de Maceió e 

3,80% no Município de Marechal Deodoro. Dessa forma, verificamos que os 36,21% da capacidade 

produtiva do estado é realizada entre os demais municípios.  

Tabela 4 – Nordeste: Produto Interno Bruto – 2011-2013 (em milhões de reais) 

ANO 2009 2011 2013 

Bahia 137.075 159.869 204.265 

Pernambuco 78.428 104.394 140.728 

Ceará 65.704 87.982 108.796 

Maranhão 39.855 52.187 67.593 

Rio Grande do Norte 27.905 36.103 51.446 

Paraíba 28.719 35.444 46.325 

ALAGOAS 21.235 28.540 37.223 

Sergipe 19.767 26.199 35.193 

Piauí 19.033 24.608 31.240 

NORDESTE 437.720 555.325 722.809 

Fonte: IBGE (2015) 

Diante desse contexto, Alagoas possui 62% da população considerada pobre, segundo 

pesquisa Radar Social do IPEA, e “mais da metade de seus habitantes se beneficia do Programa Bolsa 

Família” (CARVALHO, 2014, p. 9).  Considerando tal efeito a tabela 5, revela a situação da população 
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economicamente ativa de Alagoas, ilustrando uma das possibilidades de explicação da ausência de 

atividades comerciais ou industriais se instalar na região. 

Tabela 5. ALAGOAS: População Economicamente Ativa (2014) 

CLASSE NÚMERO (em mil) % 

Sem rendimento 207 14,7 

Até 1 Salário Mínimo 674 48,0 

De 1 a 2 Salários Mínimos 339 24,0 

De 2 a 5 Salários Mínimos 137 9,9 

De 5 a 10 Salários Mínimos 35 2,5 

+ de 10 Salários Mínimos 12 0,9 

Total 1.405 100 

Fonte: IBGE (2015) 

Do conjunto da população economicamente ativa mais da metade sobrevive com 

apenas um salário mínimo. Em Alagoas o poder de compra é comprometido pelo pagamento dos 

baixos salários. A pobreza, os baixos salários recebidos pelos trabalhadores e a má distribuição de 

renda são apontados como os entraves no desenvolvimento econômico e social de Alagoas, bem como 

esses elementos são essenciais para o entendimento de outros fenômenos que manifestam na região. 

Entretanto, ao analisar os dados da produção, emprego e consumo de energia, não é 

possível observar o movimento de ascendência da economia alagoana. Gomes (2013), ao analisar os 

dados fornecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a oferta de empregos formais “saltou de 

407.937 trabalhadores, em 2007, para 502.432, significando um incremento de 24%. (GOMES, 2013, 

s/p). Todavia, verifica-se que tal evolução não possua um significado objetivo em relação a 

diversificação das atividades produtivas, como a expansão industrial. A Tabela 6 faz alusão ao estoque 

de empregos formais em Alagoas no período entre 2007 a 2012. 

Tabela 6. Evolução do Estoque de Empregos Formais em Alagoas 

Setores da Economia 2010 2011 2012 

Variação % 

2012/2010 

Extrativa mineral 782 1.079 1.020 30,43% 

Indústria de Transformação 105.087 106.881 102.888 -2,09% 

Serviços de Utilidade Pública 4.618 4.795 4.938 6,9% 

Construção Civil 27.986 37.007 36.602 30,78% 

Comércio 73.322 78.672 84.329 15,01% 
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Serviços 102.442 111.273 117.748 14,94% 

Administração Pública 147.926 148.423 148.940 0,6% 

Agropecuária 9.829 9.768 8.967 -11,51% 

Total 471.992 497.898 505.432 7,08% 

Fonte: RAIS/ Ministério do Trabalho e Emprego. Elaboração própria. 

Analisando os estoques de emprego formais depreende-se que a indústria de 

transformação, em 2010, foi de 105.087, obteve a decréscimo de (-2,09%) em relação ao ano de 2012, 

quando foi atingindo 102.888 carteiras assinadas neste setor. No mesmo período o estoque de 

carteiras assinadas na construção civil saiu de 27.986 para 36.602. Considera-se como maior 

incremento de empregos formais no período, situação que demanda aos investimentos resultantes dos 

projetos PAC – Programa de Aceleração do Crescimento e o PMCMV – Programa Minha Casa e Minha 

Vida, ambos geridos pelo Governo Federal destinados aos núcleos urbanos. Essa situação coloca em 

evidência a eclosão de inúmeras formalizações de Regiões Metropolitanas.  

Em consoante aos empregos gerados pelo comércio e prestação de serviços houve o 

crescimento de 15,01% e 14,94%, respectivamente. Somando os trabalhadores formalizados nos dois 

setores passamos de 175.764, em 2010 para 202.077, em 2012. Toda essa gama de empregos 

gerados se faz referência ao setor da construção civil, devido a dinâmica da instalação de diversos 

empreendimentos que repercute no crescimento de toda cadeia envolvida. 

Diante de toda realidade apresentada, Carvalho (2014) retrata as possíveis causas para a 

economia de Alagoas não se desenvolver e de não criar condições para instalação de empresas e 

indústrias que poderia realizar mudanças benéficas na estrutura social da maioria da população. 

Respondendo os questionamentos o autor admite que: 

A economia alagoana, hoje, pode ser caracterizada como um conjunto produtivo marcado 
por três fortes ausências: a) falta-lhe um amplo mercado interno, decorrente da economia 
popular articulada que atenda a demanda regional, que aumente e distribua a renda, 
incorporando a maioria da população [...] b) falta-lhe polos dinâmicos capazes de substituir 
importações  e realizar exportações [...] c) falta-lhe um setor público do Estado e municípios) 
com capacidade de investimento. (CARVALHO, 2016, p. 8) 

Baseado na experiência do autor, passamos a indagar sobre as institucionalizações 

das regiões metropolitanas alagoana, pois sabemos que dos motivos variados para consolidação que 

justifique sua criação está no fato do fenômeno da metropolização que na maioria dos casos é 

condicionado pela diversificação econômica produzida pelos municípios integrantes que ao interagirem 

uns com outros criam espaços uno em que a população, através do movimento pendular, migra 

constantemente para as localidades que oferece a maior e melhor infraestrutura, principalmente no que 

tange a diversificação dos equipamentos urbanos uteis e necessários a população. 
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A partir dos indícios apresentados sobre a dinâmica de Alagoas, passamos a indagar 

algumas situações como forma de ampliar o entendimento sobre a temática em tela. Assim, 

indagamos: A organização espacial de Alagoas possui esse dinamismo econômico ao ponto dos 

municípios serem contemplados com a formação de uma região metropolitana? Ocorre entre essas 

regiões formalizadas considerável movimento pendular? A conurbação (se existe) é fruto da dinâmica 

econômica existente entre os municípios integrantes? Existem empresas ou indústrias que possam se 

responsabilizar pela dinâmica do contingente populacional de determinada localidade? 

Contudo, é sabido que o atual modelo de industrialização do estado não é capaz de 

resolver os problemas estruturais que ocorrem, pois a geração de empregos, a expansão da indústria 

de transformação é lenta e insuficiente. A economia alagoana gira em torno do setor terciário (serviços 

e comércio), ambos responderam em 2010 por 68,70% do PIB do Estado, enquanto a agropecuária 

que representa 6,1% na agregação de bens produzidos no Estado caminha para o processo de letargia 

repercutindo na pobreza das atividades econômicas.  

3.3 A adequação do  estudo sobre a Região de Influência das Cidades (REGIC-
2007) aos municípios integrantes das Regiões Metropolitanas de Alagoanas. 

Quando se observa a hierarquia das cidades polos das Regiões Metropolitanas em Alagoas, 

em conformidade ao estudo do IBGE, denominado REGIC-2007, destacam-se as cidades de Maceió, 

Arapiraca e Santana do Ipanema. Todavia, a capital alagoana, considerada Capital regional A, 

influencia a maior parte do estado. Essa situação se complementa desde 1960, quando da análise da 

rede urbana do estado por parte de Corrêa (1960) que destacou em seu escrito “a grande amplitude 

demográfica entre Maceió (150.000 habitantes) e as demais cidades do estado, pois estas não chegam 

concentrar 20.000 habitantes” (CORRÊA, 1960, pg. 10). Ainda nessa assertiva, o REGIC-2007 aponta 

a capital do agreste (Arapiraca), considerada Capital regional B, por possuir amplitude limitada ao 

agreste e parte do sertão. Vale considerar que a época da análise firmada por Corrêa (1960), o 

município de Arapiraca mantinha pouca expressividade na região, tendo o município de Palmeira dos 

Índios e Santana do Ipanema como centros regionais, devido ao desenvolvimento de suas funções de 

serviços. 

Ainda na perspectivado REGIC – 2007, o estudo torna os demais polos integrantes das 

Regiões Metropolitanas alagoanas nas seguintes classificações: Palmeira dos Índios (RMPI), Penedo 

(RMSF), São Miguel dos Campos (RMC) e União dos Palmares (RMZM), considerados Centros de 

Zona A. Delmiro Gouveia (RMS) considerado com Centro de Zona B e o município de Viçosa (RMVP) 
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integrante à última posição hierárquica, ou seja, centro local. O mapa 2 identifica o raio de ação que 

cada município realiza junto a determinada área que a influencia. 

Mapa 2. Região de Influência – Maceió (Capital 2.A). 

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Geografia, Regiões de Influência das Cidades 2007. 

Diante da realidade ora apresentada, verifica-se a falta da lógica conceitual em atribuir o 

fenômeno da espacialidade como principal motivador para criação dessas Regiões Metropolitanas, pois 

é verificado o fraco nível de influência que as cidades polos exercem sobre sua região, bem como na 

classificação da rede de hierarquia do Estado desempenham papéis com pouca significância da função 

urbana, como também o nível de interação entre os municípios alagoanos se mantem ligados à cidade 

de Maceió que polariza a maior parte da região alagoana. Observa-se também, a influência exercida 

pela metrópole de Recife junto a capital alagoana que por consequência, abrange todo Estado.  

Desta feita, ao atribuir o conceito emanado pela Lei 13.089/2015 que condiciona o conceito 

de região metropolitana atribuída a “uma aglomeração urbana que configure uma metrópole.” 

(ESTATUTO DA METRÓPOLE, 2015), reiteramos que esses arranjos implementados em Alagoas não 

passam apenas de um recorte territorial instituídos, apenas com fins politiqueiros, devido a ausência 

por parte dos gestores públicos de ações ou projetos que visem o pleno desenvolvimento dos 

municípios integrantes.  

Diante da situação econômica evidenciada passemos a refletir sobre a dinâmica econômica 

do Estado a qual não faz sentido instituírem regiões metropolitanas sem a vivacidade da 

complexificação que envolve uma área sistematizada pelas atividades econômicas. Se não possuímos 
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esses aparatos condicionantes a efervescência desses arranjos. Portanto, é significativo desconstituir o 

mito da criação das regiões metropolitanas em Alagoas, passando a conceituá-las sob a égide de 

Aglomerados Urbanos não metropolitanos em referência ao artigo 15 da Lei 13.089/2015 (Estatuto da 

Metrópole). 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através da observação do processo formador de constituição das Regiões Metropolitanas de 

Alagoas nota-se que a organização espacial imposta em seu território, desde os primórdios a base 

produtiva é bastante apática que enfrenta problemas estruturais para diversificar as atividades 

produtivas. A importância do setor sucroalcooleiro ainda é muito forte na economia alagoana, 

sobretudo na geração de renda e de empregos formais. Sabe-se que o setor usineiro continua sendo, 

majoritariamente, o maior empregador industrial em Alagoas. Porém, a sua reestruturação produtiva 

por que passa, vem despertando situações que sinalizam a ocorrência de sérios desafios futuros, 

principalmente via mercado local. 

Dentre os setores da economia responsáveis pela oferta de postos de trabalhos 

formais destacamos o comércio e a prestação de serviço que nos últimos anos fora impulsionados pela 

construção civil, devido aos projetos governamentais mantidos pelo PAC e PMCMV.  

O setor industrial que representa para o centro-sul do país a pujança da economia, 

tendo sua importância na eclosão de inúmeros empregos não satisfaz essa condição para o Estado de 

Alagoas. Verificamos que a expansão da indústria de transformação em termos de geração de 

empregos formais é muito lenta e insuficiente. Percebemos que um dos motivos que levaram a criação 

das regiões metropolitanas no Brasil se resume na lógica da coexistência de diversificada cadeia 

produtiva, a qual os municípios organizados formalizam a complexidade que se dá em torno de um 

processo estruturador denominado metropolização.  

Dessa forma, admite-se que a produção do espaço urbano alagoano se materializa de 

forma fragmentada, setorizada e privilegiada. Maceió exercendo a função de Capital Regional exerce 

um raio de influência que abrange território alagoano, porém sofre influência da Metrópole Recife. Os 

demais municípios polos integrantes de cada região metropolitana exercem influência na região ou até 

mesmo local. Não possui infraestrutura adequada para exercer o comando da área da qual fora 

destinada, pois os equipamentos urbanos quando instalados não são suficientes para atender a 

demanda. 

Muitos recorrem a capital regional com a esperança de encontrar emprego, 

repartições públicas, universidades, consultórios médicos, hospitais especializados, bens de consumo, 
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serviços necessários, entre outros. A cidade de Maceió é o núcleo responsável por atender essa 

demanda, tendo em vista a variedade de bens, serviços, comércio e equipamentos urbanos que a 

cidade dispõe em toda região. 

Contudo, percebe-se que a criação das regiões metropolitanas de alagoas passa apenas por um 

recorte territorial com propósito de formalizar uma entidade com circunscrição regional de 

planejamento. Os legisladores na prerrogativa constitucional, imbuído do espírito da efervescência dos 

projetos sociais com financiamentos públicos destinados as cidades com determinados números de 

habitantes, vislumbraram na ideia de juntar determinados municípios limítrofes em busca desses 

recursos. No entanto, apenas esses arranjos não foram formalizados na prática. O que se verifica é a 

inexistência de qualquer projeto, ação ou atividade que venha contemplar o que preconiza cada Lei 

complementar instituída.  

Portanto, a ideia da criação das regiões metropolitanas de Alagoas não passa de 

apenas um meio para obtenção de recursos financeiros destinados a esses arranjos, pois não foi 

diagnosticada qualquer relação espacial que venha contemplar a formalização pelo viés do fenômeno 

da metropolização.   

Entendemos que se não fosse a expansão da economia alicerçada pelo comércio, 

prestação de serviços e da construção civil, em virtude das ações empreendidas pelo Governo Federal, 

via projetos do governo anterior (PAC, PMCMV), a situação econômica de Alagoas seria mais 

problemática, pois a cadeia industrial não corresponde ao anseio da pauta do desenvolvimento local. 

Outro sim, com as mudanças no cenário político nacional a construção civil, alavanca sistêmica, 

começou a apresentar desaceleração na geração de empregos. Vale ressaltar que mesmo com todo 

esforço para diversificar a cadeia produtiva Alagoas lidera o ranking dos piores índices sociais e 

econômicos do Nordeste, quiçá do Brasil.  

Ao Estado, cabe o dever de propiciar os meios necessários para diversificação da 

economia com foco na geração de renda e de empregos. Assim, a construção da governabilidade 

implica mudanças e consiste no envolvimento dos atores interessados na construção de um Estado 

desenvolvido. 
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MIGRAÇÃO E TRABALHO: O COMÉRCIO COMO FORMA DE 

INSERÇÃO DE MIGRANTES NOS BAIRROS SEMINÁRIO E VILA ALTA 

EM CRATO/CE

José Eudivan Alves da Silva¹ 
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RESUMO 

O presente estudo se volta a discutir o processo de inserção de migrantes no setor de comércio nos 
bairros Vila Alta e Seminário em Crato-CE. Fundamenta-se numa abordagem qualitativa e descritiva e 
embasa-se teoricamente em Becker (1997), Singer (1998), Pintaudi (2009), Diniz (2011), entre outros. 
O aporte metodológico é pautado em levantamento bibliográfico, trabalho de campo e discussão dos 
dados. As questões norteadoras são: a atividade comercial se apresenta com papel importante no 
processo de inserção de migrantes na dinâmica intraurbana? De que forma os sujeitos migrantes 
contribuem para o processo de produção e transformação deste espaço, tomando-se o Crato como 
recorte empírico. Na etapa de campo foi realizada aplicação de entrevistas semi-estruturadas, 
coletando-se informações junto a doze migrantes nos recortes espaciais escolhidos no período 
compreendido entre dezembro de 2016 a fevereiro de 2017. Os resultados apontam para um 
expressivo número de mulheres comerciantes entre os informantes e a diversidade de elementos 
explicativos para a chegada e atuação de migrantes nesse setor nos dois bairros estudados. Os 
migrantes são protagonistas de uma história e denotam ligações a um contexto econômico geral e 
específico. Não devem ser concebidos como entes individualizados e ahistóricos. Estes sujeitos 
contribuem na produção do espaço urbano cratense e no comércio local e regional. O processo de sua 
inserção na dinâmica intraurbana merece ser estudado de forma cuidadosa pela ciência geográfica.  

Palavras-chave: Migrantes. Dinâmica intraurbana. Bairros Vila Alta e Seminário- Crato/CE. 

1. INTRODUÇÃO

O estudo da dinâmica populacional e sua relação com o espaço geográfico em diferentes 

escalas (planetária, nacional, regional, local) se mostra como importante componente para as 

investigações das Ciências Humanas. Relações sociais, dimensões político-culturais e econômicas na 

relação migração e espaço emergem como campos de abordagem. O ato de migrar não está ligado 
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somente ao fixar-se em locais, mas também a interação entre sujeitos que (re) produzem estes 

espaços. 

Para adentrar no debate migração e comércio, este trabalho tem por finalidade imergir no 

referencial teórico que relaciona as duas temáticas e aproveita para discutir informações coletadas 

junto a migrantes que ao longo das décadas elegeram os bairros Seminário e Vila Alta em Crato/CE 

como seus locais de moradia e trabalho. Prioriza-se aqui o comércio como principal fonte de renda do 

sujeito que migrou. Foi imprescindível a revisão de literatura dos estudos populacionais, sobre 

comércio e espaço, bem como as etapas exploratórias no campo, coleta e análise dos dados obtidos 

em entrevistas individuais. Pretendemos aqui, expor e discutir alguns dados coletados nas entrevistas 

de aprofundamento, realizadas no período de dezembro de 2016 a fevereiro de 2017. Foram aplicadas 

12 entrevistas nos dois bairros que se destacam na cidade de Crato pelo volume de residentes. 

A investigação teórica e de campo foi realizada por dois pesquisadores que moram nos 

bairros em análise e por dois outros que residem em bairros diferentes do Crato e Juazeiro do Norte. 

Há em comum o interesse em pesquisar a dinâmica migratória em Crato/CE. Diante do exposto, houve 

a necessidade de discutir a relação entre migração e comércio nos bairros selecionados para a etapa 

empírica.  

A revisão bibliográfica teve como base a consulta ao acervo bibliográfico disponibilizado em 

bibliotecas da Universidade Regional do Cariri – URCA, incluindo a do Laboratório de Ensino de 

Geografia – LEG, além de obras cedidas pela orientadora e artigos consultados na internet. Através 

dessa revisão buscamos confrontar ideias dos estudos sobre movimentos migratórios e comércio com 

a realidade empírica encontrada em campo. 

Para este artigo o apoio veio de escritos de Olga Becker, Amélia Damiani, Rosa Rossini, 

Lincoln Diniz e Silvana Pintaudi. O contato com a literatura produzida a respeito da temática iniciou-se 

no ano de 2016. Também foram importantes: artigos da Revista Travessia do Centro de Estudos 

Migratórios – CEM, que ajudam no entendimento das profundas relações dos migrantes com os 

espaços de seus deslocamentos. Quanto a abordagem qualitativa buscamos as referências em artigos 

do livro: Pesquisa qualitativa em Geografia: reflexões teórico-conceituais e aplicadas (2013) e no artigo: 

O trabalho de campo como descoberta e criação (2002). 

Um dos grandes desafios metodológicos foi: como localizar migrantes que exercem algum 

tipo de atividade comercial. A estratégia escolhida foi desenvolver levantamento exploratório nos dois 

bairros analisados para depois localizar proprietários e verificar se são migrantes ou não. Em 2017 teve 

início o levantamento exploratório, feito nos bairros Seminário e Vila Alta em Crato Ceará. 

Além desta introdução este artigo é contemplado por mais três seções. Na segunda 

apresentamos os caminhos metodológicos, seguida pela breve discussão da literatura sobre as 
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migrações no Brasil e sobre os estudos do comércio sobre o espaço urbano, e na quarta serão 

analisados os relatos dos migrantes procurando confrontar com as teorias estudadas. 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A proposta de investigação caracterizou-se num estudo da mobilidade populacional e sua 

relação com o setor de comércio, precisamente, a partir de perguntas direcionadas a migrantes que 

elegeram dois bairros povoados: Seminário e Vila Alta, localizados no Nordeste da cidade de Crato/CE. 

Nestes, residem os dois dos três estudantes/autores deste trabalho. A elaboração deste trabalho 

cumpriu os seguintes momentos: encontros semanais para planejar ações e leituras, visitasa os bairros 

de estudo, aplicação de entrevistas de aprofundamento com os sujeitos e apreciações dos dados 

obtidos. 

Semanalmente a partir do mês de dezembro de 2016, os encontros no laboratório de Ensino de 

Geografia – LEG, entre os pesquisadores estudantes e a professora orientadora foram se definindo 

com o propósito de traçar metas para iniciar as abordagens com os migrantes, leituras para aporte 

conceitual sobre mobilidade e comércio em diversos textos, sites e blogs e a entrada no campo. 

Apoiados nas leituras e anotações do caderno de campo, a construção do referido artigo ia ganhando 

corpo. Teoria e levantamento empírico foram alicerces importantes. Tomemos como base a reflexão de 

Silva e Mendes (2013, p.209): “Assim, a teoria é o caminho para conhecer e compreender os sujeitos, o 

contexto e suas representações. Por conseguinte, a pesquisa empírica surge como uma necessidade 

de avaliar a aplicação das proposições teórico-metodológicas recentes nas condições reais de estudo.” 

No intuito de coletar informações qualitativas, elegemos as entrevistas individuais que foram 

aplicadas pelos pesquisadores nos dois primeiros meses do ano de 2017. Em sociedade, as relações 

de trabalhos e práticas cotidianas ajudam a preencher os trajetos de vida daqueles que oralizam suas 

histórias. Nisto, concordamos com Gaskell (2002, p. 65) quando afirma que a entrevista qualitativa 

serve para interpretarmos e compreendermos as narrativas dos respondentes de modo mais 

aprofundado, complementando-as com observação e outros tipos de técnicas. Ainda para o autor, “[...] 

a entrevista qualitativa, pois, fornece os dados básicos para o desenvolvimento e a compreensão das 

relações entre os atores sociais e sua situação”. Escolhemos a entrevista na modalidade 

semiestruturada. Colognese e Melo (1998 apud SILVA; MENDES, 2013, p. 213) conceituam entrevista 

como uma “conversação interesseira” com objetivo de analisar os relatos dos sujeitos. Dessa forma, 

foram delineadas as perguntas sob a ótica da migração e trabalho (ênfase no comércio), visando reunir 

informações dos entrevistados em um caderno de campo, usado para registros e análises. 

Munidos de cadernos de campo, as entrevistas eram desdobradas no momento que estes 

indivíduos eram localizados e mostravam disponibilidade. Alguns dos questionamentos fizeram-se 
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pertinentes, tais como: a) você veio de qual município/Estado na federação? b) que tipo de atividade 

você exercia no seu antigo local de moradia? c) veio com expectativa de trabalhar em que? d) que 

motivo te fez escolher a cidade de Crato como seu novo local de moradia e de trabalho? Consideramos 

ainda, a liberdade dos entrevistados em aprofundar suas respostas ou ampliá-las no sentido de 

enriquecer nossas anotações e averiguações. 

Quanto ao percurso percorrido pelos pesquisadores, estrategicamente foram escolhidos em 

diversos lugares dos bairros onde era possível encontrar nosso objeto de análise: avenidas comerciais, 

espaços de lazer e residências onde situavam pontos de comércio. Vale destacar que foi levado em 

consideração o quesito “tempo de fixação” apenas para esclarecimento qualitativo em relação ao 

trabalho e experiências em seu atual local de vivência. Sob esta ideia, procurou-se ouvir migrantes que 

se fixaram nestes bairros em diferentes anos, assim soma-se à pesquisa mais informações e 

consequentemente maiores possibilidades de análises qualitativas.  

As entrevistas desenvolveram-se mediante anuência dos comerciantes. Constatadas as 

evidências que ligavam os objetivos deste trabalho às características dos informantes, as 

conversações foram se definindo. Foram entrevistadas doze pessoas, sendo oito do sexo feminino e 

quatro do sexo masculino. Todos em faixas etárias diversas e oriundos de diferentes municípios do 

Ceará e unidades da federação. As visitas foram planejadas e a execução das entrevistas realizadas 

com muita atenção, visto que nestas práticas, novas oportunidades podem surgir, permitindo melhor 

conhecer as realidades dos sujeitos informantes. Souza e Pêssoa (2013, p.176) mostram-nos: “[...] o 

campo deve ser considerado, acima de tudo, um processo, e não uma simples busca de informações e 

dados sobre a realidade que se deseja investigar.” E Silva e Mendes (2013, p. 211) nos alertam que: 

O empírico deve promover contato entre o pesquisador e os sujeitos, ou seja, a 
análise voltada às tendências de interpretações que os pesquisadores promovem do 
mundo em movimento, orientados pelas determinações sociais de seu lugar. Esse 
procedimento implica a compreensão do vivido, o qual deriva dos atos práticos que 
as pessoas, a partir de suas organizações sociais, vão construindo no tempo e no 
espaço.  

Evidentemente, o universo dos migrantes forneceu-nos ricos materiais que auxiliaram na 

compreensão da mobilidade populacional para este recorte urbano cratense, vistos que estes se 

apropriam da atividade comercial como forma de se manterem. Isto foi possível através dos contatos 

com estes e do empenho em anotar, verificar, estudar e sintetizar as múltiplas informações. E é deste 

conjunto que resulta o nosso trabalho. 

Encerradas as entrevistas, as visitas ao campo e as análises dos dados obtidos, definimos 

encontros para materializar as ideias e observações de modo sistemático e sintético. O próximo tópico 

tratará de uma breve reflexão teórica do debate sobre migração e migrantes. 
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3. MIGRAÇÃO, MIGRANTES: BREVE DISCUSSÃO DOS ESTUDOS NO BRASIL

Os estudos sobre migração no Brasil (internacionais e internos) foram analisados até metade 

do século XX sobre aspectos descritivos e dualistas. Passadas décadas, as análises discorridas sobre 

o tema somadas ao reforço censitário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística pós 1940, estas

mobilidades ganharam maiores atenções por partes dos pioneiros estudiosos tais como os demógrafos 

George Martine e Jean-Paul Singer a partir da metade do século XX. Deve-se a estes, os avanços nas 

análises mais compromissadas com os aspectos estruturais da mobilidade. 

Revelam-se, dois aportes teóricos que por muito tempo fomentaram os estudos sobre fluxos 

migratórios sobre o espaço. Até os anos 1970 destacava-se a ótica neoclássica funcionalista 

privilegiando o migrante individualizado das relações que os cercavam. Depois as pesquisas adentram 

na linha de pensamento histórico-estruturalista, emergindo os conceitos de classes, que atreladas a 

causas sociais, econômicas e políticas, explicam os sujeitos que migram. Nesse último caso, pensa-se 

em sujeitos construtores e produtores da geografia e história. Assim, acredita-se nas decisões em 

migrar como uma resposta ao processo social, político e econômico. Nessa pesquisa, os migrantes são 

vistos como produtores e transformadores do espaço urbano em sua relação com a atividade 

econômica do comércio num dado recorte temporal. 

 O sujeito que migra é identificado nas teorias tradicionais do estudo da população como um 

ente individual. Na abordagem clássica “O migrante era medido pelo número, pelo tempo de 

permanência e pela relação entre eles e os naturais, definindo assim áreas de atração e repulsão da 

população”, alerta Rossini (1985, p 3). O migrante era genericamente caracterizado como 

independente das múltiplas relações que se estabelecem no espaço geográfico, que são 

socioeconômicas e político-culturais. Becker (1997) destaca a teoria neomarxista, que valoriza o capital 

como mote propulsor da migração, não mais para um indivíduo, mas sim, para grupos. Trata-se de um 

enfoque histórico-estrutural. Neste sentido, delineiam-se motivos políticos e econômicos conjunturais 

ou causas econômicas mais estruturais. Deixando-se em segundo plano as motivações ou 

perseguições das histórias particulares de quem migra. (DAMIANI, 1991, p.62). 

Verificando as proposições sobre a dinâmica da migração interna no âmbito do 

desenvolvimento, encontram-se constatações teóricas que localizam as causas para os movimentos 

populacionais no pluralismo social. Agrega-se a este fator, um caráter basicamente econômico; neste 

contexto pertencente a um quadro histórico e condicionante de diversas classes. Num estudo sobre 

desenvolvimento e urbanização, Singer (1998, p.52) sustenta: 

Se se admite que a migração interna é um processo social, deve-se supor que ele 
tenha causas estruturais que impelem determinados grupos a se pôr em movimento. 
Estas causas são quase sempre de fundo econômico – deslocamento de atividades 
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no espaço, crescimento diferencial da atividade em lugares distintos e assim por 
diante – e atingem os grupos que compõem a estrutura social do lugar de origem de 
um modo diferenciado. 

Aquilo que para os estudiosos neoclássicos as decisões de migrar se baseavam nas tomadas 

individuais, racionais noutro ângulo, os defensores neomarxistas abrem o debate da problemática 

migratória como sendo impulsionada pelas decisões de grupos sócio-políticos e culturais. O campo de 

estudos da migração deve ter um trato não pelas meras descrições e quantificações, mas observadas 

como fruto de processos estruturalistas que envolvem indivíduos, grupos, tempos e espaços. A grosso 

modo, esta demanda populacional servirá por vezes para alimentar a reprodução do capital; 

considerando esta como força de trabalho. Segundo Rossini (1985, p.2), “[...] na realidade, a migração 

se constitui em um movimento „necessário‟ ao desenvolvimento capitalista”.  

Percebe-se que até o início dos anos 1980, duas fortes tendências corroboraram para a 

redistribuição da população no Brasil, sobretudo àquelas oriundas do campo para a cidade. Trata-se de 

uma ampliação nos tecidos fronteiriços interioranos. Permite-se nesta lógica pensar a crescente 

ocupação urbana em que as cidades iam exercendo progressivamente. Cunha (2004) destaca que na 

década de 1940 com a proximidade mercantil no Sul do país intensificou-se (migração rural-rural) que 

“[...] paralelamente, a população expulsa do campo iniciou a migração para as cidades.” Daí 

industrialização emerge como motor para possíveis ofertas de emprego nos setores: industrial, 

comercial e de serviços. Nas décadas seguintes, intensificaram-se o processo de urbanização e 

concentração de novas fronteiras interioranas. 

Buscando responder sobre a definição de migrante, Goettert (2010, p 15) nos revela: aquele 

que parte e aquele que chega, sendo, no movimento da migração e entre lugares, o mesmo/outro, 

simultaneamente. Além desta definição utilizando a ação sobre espaços, Becker (1997, p. 342) afirma 

a partir da discussão neomarxista: “[...] migrantes são todos aqueles indivíduos que seguem os 

movimentos do capital sob a condição de força de trabalho assalariada, ou potencialmente 

assalariada.” Estes sujeitos produzem história e geografia nos espaços onde cruzam. Assim, cabe aos 

estudos populacionais; as análises de suas motivações, inserções e condições de trabalho num 

contexto local. É a esse desafio que nos propomos.  

4 CONSIDERAÇÕES SOBRE COMÉRCIO NO ESPAÇO URBANO 

De acordo com as discussões sobre migrantes e suas relações nos espaços geográficos, faz-

se necessário entender como esses sujeitos atuam como trabalhadores no setor de comércio, ao 

tempo em que são inseridos e participam da dinâmica do espaço intraurbano. Nesse sentido, várias 

são as formas de integração dos mesmos. Aqui, vamos nos atentar a: como a atividade comercial se 
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apresenta no processo de inserção de migrantes?E a partir destas análises, entender de que forma os 

sujeitos migrantes contribuem para o processo de produção e transformação do espaço intraurbano? 

De fato, desde seu princípio, o comércio se inseriu desempenhando um importante papel na 

estruturação da sociedade, principalmente no meio urbano. Pois é na cidade que o comércio encontra 

um lugar permanente, ligado principalmente ao grande aumento da população nos centros urbanos. 

Todos esses fatores propiciavam aos comerciantes condições favoráveis para desempenhar suas 

atividades. Na medida em que acontecia o avanço da técnica, dos meios de transporte e de 

comunicação, essas transações comerciais deixaram de possuir um caráter local e passaram para o 

âmbito global. Esse momento histórico teve grande influência dos processos de implementação e 

consolidação do capitalismo. A esse respeito Diniz (2011, p. 20) afirma que: “A cidade, deste modo, 

desempenhou e, ao mesmo tempo, possibilitou o desenvolvimento da atividade comercial, 

principalmente a partir do capitalismo, após o fim do período feudal, quando começam a ganhar 

importância as feiras comerciais embriões das futuras cidades comerciais.” 

No Brasil, as primeiras constatações de centros comerciais datam do período colonial. No qual 

é possível perceber a forte influência das atividades comerciais para a formação das primeiras cidades 

por dois fatores, primeiro porque seus primeiros núcleos urbanos se encontravam dispostas no litoral, 

por serem áreas estratégicas no controle marítimo e para possíveis missões de penetração em direção 

ao interior do país. E segundo, as primeiras cidades da rede urbana brasileira surgiram também 

próximas aos engenhos, seringais e minas extração.  

Diniz (2011 p. 20) ressalta que formação de inúmeros núcleos urbanos que nasceram e 

cresceram ao longo das rotas comerciais, dos grandes caminhos abertos pelo tráfego de mercadorias, 

que transitavam e penetravam o vasto interior das regiões em direção aos núcleos urbanos e as, suas 

praças de escambo onde eram realizadas as trocas, o comércio condicionou grandes transformações 

espaciais e determinou a conquista de novas terras. A relação comércio e espaço é uma linha de 

pesquisa importante que pretendemos ampliar nos estudos e em sua interação com a discussão do 

migrante que se insere e se fixa no novo espaço a partir da atividade comercial.   

No tópico seguinte, procura-se desenvolver reflexões sobre os dados coletados em campo 

buscando-se fazer a interação entre a dinâmica do comércio conduzida por migrantes que moram ou 

trabalham em dois grandes bairros do distrito sede de Crato/CE: Seminário e Vila Alta. 

5 DISCUSSÃO DOS DADOS EMPÍRICOS 

Seguindo os percursos das principais ruas e avenidas dos bairros escolhidos, os comerciantes 

foram localizados em seus locais de trabalho. Muitos deles aliam local de moradia e comercialização 

nas residências e estabelecimentos visitados. O município do Crato segundo o Instituto Brasileiro de 
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Geografia e estatística – IBGE no Censo de 2010 possui população de 121.426 habitantes. O primeiro 

bairro corresponde a um quantitativo populacional de 12.859 habitantes seguido pela Vila Alta com 

6.217 segundo o mesmo censo. Ambos estão localizados no Nordeste da cidade sede do município de 

Crato, no sul do Ceará. 

Nos bairros Seminário e Vila Alta a maior concentração de pontos comerciais se localiza nos 

grandes arruamentos que ligam estes bairros às indústrias, ao centro comercial da sede municipal e 

aos municípios circunvizinhos. Estas redes facilitam a instalação de pontos comerciais, visto que estes 

ambientes são frequentemente visitados por diversas pessoas que por lá trafegam. Considerando suas 

motivações no processo de escolha do bairro Vila Alta, a migrante D. O. L. nos relata que “[...] foi por 

motivo também que os moradores daqui pediam para que se tivesse um comércio que vendesse água, 

gás... e daí fomos ampliando até fazer este mercadinho, é... foi pela necessidade deles”.  Sobre os 

lugares de instalação dos pontos de comércio Pintaudi (2009, p. 2-3) fala que: 

A localização do comércio se dá em função da clientela, e o esquema espacial se 
resume a um centro (local do comercio) e a uma zona que o envolve (local de 
clientela). Este esquema vai aparecer relevando a hierarquia estabelecida em 
diferentes escalas espaciais.  

No Nordeste, as bodegas surgem como uma atividade comercial característica dessa região, 

emergindo quando as trocas comerciais ainda eram primitivas. As bodegas se localizavam inicialmente 

no entorno das feiras livres e possuíam grande importância para a economia e para o surgimento de 

muitas cidades interioranas. Diniz (2011, p. 22) alerta que: As bodegas definidas aqui como pequenos 

estabelecimentos comerciais populares são enquadradas como uma das várias atividades que 

compõem o denominado circuito inferior da economia urbana.   

Na sociedade contemporânea é possível perceber que existe uma fragmentação do espaço 

urbano, com o intuito de atender diferentes segmentos sociais. Diante disso, faz-se necessário a 

compreensão do espaço de centralidade. Produtos e serviços que tradicionalmente eram apenas 

encontrados nos centros comerciais das cidades, são neste período de pesquisa instrumentos de 

trabalho da população migrante. São equipamentos tecnológicos, peças de vestuários e aparelhos 

eletrônicos vendidos numa das principais ruas do bairro Seminário. O informante de sexo masculino 

F.A.F.L.. defende a opção de exercer a função no comércio desde sua saída em seu antigo local de 

moradia: Juazeiro do Norte/CE. Além do deslocamento populacional soma-se a este, as experiências 

no setor comercial. Face a esta discussão a senhora M. A.S.M., residente na Vila Alta reforça: “[...] 

passei por vários lugares, cidades e já vendi muito por aí sempre fui comerciante aí até hoje né.” Dos 

dados coletados, destacam-se cinco em termos de permanência de suas atividades comerciais. A 

mobilidade não apenas populacional como também da força de trabalho é um destaque. Por uma 
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questão de sobrevivência, Gaudemar (1977, p.190) discorre: “A mobilidade da força de trabalho é 

assim introduzida, em primeiro lugar, como condição de exercício da sua „liberdade‟ de se deixar 

sujeitar ao capital, de se tornar a mercadoria cujo consumo criará o valor e assim produzirá o capital.” 

Nas tomadas de decisões verbalizadas pelos entrevistados, observa-se variadas motivações 

declaradas: qualificações através de estudos, qualidade de vida e condições de moradia. Também 

aparece a repetição dos trajetos que seus familiares outrora realizaram.  Acompanhar esposos, 

mulheres, pais e demais familiares são paulatinamente identificadas em diversas conversações. Ao 

adentrar nas histórias de vida desses sujeitos, as causas são mais detalhadas. Ao serem questionados 

pelas motivações que os levaram a deixar seus antigos locais de moradia, as migrantes ambas de 

zonas rurais declaram:  

[...] assim... eu vim com meu marido. Era sítio lá. Ele arrumou uns serviços de 
pedreiro, e emprego por lá tava muito difícil naquela época (1987) e por isso 
resolvemos vir pro Crato... aí depois de um tempo nós abrimos um mercadinho e 
estamos vendendo essas coisas (alimentos, bebidas e perfumaria).(F. B. C. Vila 
Alta. Sexo feminino. Entrevista realizada em 26 de janeiro de 2017) 
Meu tio já tinha vindo pra cá (Crato). E como eu já queria sair de lá pra estudar 
numa escola melhor porque até isso lá (Exu/PE) era muito ruim, era um banco pra 
comportar uns 5, 6 alunos. Aí esse meu tio já tinha um aqui né; eu pensei e resolvi 
vim pra estudar e investir neste  aqui. (F. M. D. Vila Alta. Sexo feminino. Entrevista 
realizada em 26 de janeiro de 2017) 

De acordo com essas afirmações, Singer (1998, p.53) nos expressa: 

Convém sempre distinguir os motivos (individuais) para migrar das causas 
(estruturais). Os motivos se manifestam no quadro geral de condições 
socioeconômicas que induzem a migrar. [...] o que importa é não esquecer que a 
primeira determinação de quem vai e de quem fica é social ou, se se quiser, de 
classe. Dadas determinadas circunstâncias, uma classe social é posta em 
movimento. Num segundo momento, condições objetivas e subjetivas determinam 
que membros desta classe migrarão antes e quais ficarão para trás. 

Concomitante a dinâmica estrutural da mobilidade, alimentam este fenômeno, as redes de 

parentes e amigos. Consideram-se as facilidades entre contatos nos grupos aos quais estes migrantes 

estão inseridos: amigos, familiares por exemplo. Costa (2001, p.25) expressa: “[...] acresce a estes 

aspectos o fato de que as redes de parentes e amigos, estabelecidas nas localidades de origem, atuam 

como pré-requisitos, entre migrantes, para fixação na cidade, facilitando a busca de moradia e de 

ocupações para os que chegam, com base em compromissos morais sedimentados pela proximidade 

dos laços afetivos”. Os entrevistados possuem características variadas no que se refere ao tempo de 

chegada no Crato/CE  e também no que diz respeito a zona de origem dos migrantes, como mostra no 

Quadro 1. 

Quadro 1 

Migração nos Bairros Seminário e Vila Alta por década segundo os informantes (1970 a 2010) 
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Sexo Década      

       Origem* 

1970 1980 1990 2000 2010 

Masculino Rural 

Urbana 2 1 

Feminino Rural 1 1 2 1 

Urbana 1 3 

*Zonas de origem dos sujeitos entrevistados. FONTE: Trabalho de Campo jan/fev/2017 ORG.: Tallison Rocha Lima,

José Eudivan Alves da Silva. 

Analisando o quadro 1, identifica-se alguns pontos importantes que merecem destaque. O 

primeiro desses é que a maior parte dos entrevistados é do sexo feminino, que decidiram além de suas 

motivações individuais, acompanhar parentes próximos mesmo em períodos diferentes. Essas em 

maioria, entre os anos 1970 a 2008 oriundas de zonas rurais, deixaram para trás também outros 

familiares. Perguntada sobre a motivação de seu deslocamento, F. B. C. nos responde: “Foi... vim tá 

com muitos anos... 1987. Acompanhei meu marido “né” mas ficou gente por lá ainda”. Por conseguinte, 

a outra parcela da população feminina articula seu processo de saída e chegada entre zonas urbanas 

em períodos num interstício recente. Em relação aos homens, os números não são tão expressivos 

quanto ao anterior, todavia saltam num quadro temporal contemporâneo (2000 a 2016). Percebe-se 

que ocorreu intensificação da migração urbano-urbano. 

Quadro 2 

Distribuição dos migrantes respondentes por décadas (1970 a 2010) 

Bairro Década      

Zona* 

1970 1980 1990 2000 2010 

Seminário Rural 

Urbana 1 1 3 

Vila Alta Rural 1 1 2 1 

Urbana 1 1 

*Zonas de origem dos sujeitos entrevistados FONTE: Trabalho de Campo jan/fev/2017 ORG.: LIMA, Tallison Rocha:

SILVA, José Eudivan Alves da. 

O quadro 2 é construído a partir dos dois recortes espaciais de estudo: Bairro Seminário e Vila 

Alta. A maior parte dos que chegaram no Seminário são egressos de áreas urbanas. No segundo 

bairro, concentra-se grande maioria dos imigrantes vindos de zonas rurais. São exceções: uma 

comerciante de alimentos e legumes que retornou a este local depois de ter vivido sete anos no Estado 

de São Paulo e o segundo caso, um jovem comerciante natural do município de Jardim/CE. 
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A opção pelas escolhas de moradia/trabalho dos sujeitos em Crato/CE se consolidam por 

diversas motivações como já mencionadas. Ademais, espacialmente, os bairros pesquisados têm 

ligações com as principais vias de acesso, a centros comerciais, outros municípios do Estado. No 

Seminário, por exemplo, a Avenida Diógenes de Frazão dá acesso a fábrica de Calçados Grendenne, a 

importantes núcleos religiosos, a recente obra de revitalização da encosta do próprio bairro. Na Vila 

Alta os arruamentos estão diretamente ligados a CE 292 que corta a porção oeste do bairro; fazendo 

ligação desde o município de Nova Olinda e Estado pernambucano até a vizinha Juazeiro do Norte/CE. 

Além disso, estão incluídas em áreas expressivamente povoadas, como nos mostra as imagens de 

satélites a seguir: 

A espacialização dos bairros; seus arruamentos e limites como ponto de descrição, 

averiguação e explicação foram extraídos do software Google Earth (imagens cedidas do satélite 

NOOA). As delimitações territoriais foram retiradas da Lei Municipal N° 1853 – 25 de fevereiro de 1999. 

Figura 1: Vista do bairro Seminário em Crato/CE. Google Earth 2016. 
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Figura 2: Vista do bairro Vila Alta em Crato/CE. Google Earth 2016.

Os migrantes são considerados produtores e transformadores do espaço urbano. Corrêa 

(1989) elenca cinco agentes que (re)fazem o espaço urbano, a saber: os proprietários dos meios de 

produção; os proprietários fundiários; os promotores imobiliários; Estado e grupos sociais excluídos. A 

ação do Estado foi notável na produção do espaço nos bairros estudados. Ora mediante a 

implementação de vias de acesso ao principal centro comercial da cidade, ora através da revitalização 

da “encosta do Seminário”. As intervenções governamentais contribuíram para maior valorização do 

solo urbano. Fatores que fomentaram à implementação de novos estabelecimentos comerciais. No final 

do século XX a indústria calçadista Grendene se instalou nas adjacências dos bairros, esse foi mais um 

componente na alteração do tecido urbano para atender a demanda de acesso à Indústria. 

O deslocamento populacional ao município do Crato se deu, a priori, em face a fuga da seca e 

a manifestações religiosas, geralmente atrelada a figura do Padre Cícero Romão Batista. A fixação dos 

“recém-chegados” no centro da cidade causou desconforto à elite local que os associava à doença, 

miséria e violência. Lévi-Strauss apud Bauman (2001) apresenta duas estratégias para enfrentar a 

alteridade dos outros. Uma delas é a antropofágica, que consiste em impedir o contato físico, o diálogo 

e a interação social.  Os migrantes foram condicionados a se realocar em áreas periféricas como nos 

dois bairros que são objetos de estudo da nossa pesquisa. A chegada dos migrantes nessas 

localidades foi um importante fator na produção do espaço. 

A produção deste espaço é, antes de mais nada, uma forma de resistência e, 
ao mesmo tempo, uma estratégia de sobrevivência. Resistência e sobre 
vivência as adversidades opostas aos grupos sociais recém expulsos do 
campo ou provenientes de áreas urbanas submetidas às operações de 
renovação [...] (CORRÊA, 1989, p. 30) 
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Utilizam serviços, interferem na dinâmica da cidade através de seus consumos, e ampliam 

suas redes de vizinhanças. Abrangendo a ideia de redes de sobrevivência, Gonçalves (1992, p.22) 

relaciona as formas de sobrevivência – e o comércio, trabalho se introduz como tal – ao ato de morar e 

de estabelecer vínculos de vizinhanças. Um comerciante pode se fixar num bairro e ter uma parcela de 

sua clientela residente em outras localidades. F.M. D. nos demonstra essa situação:  

[...] Eu vendo pra muitas pessoas. Aqui vem gente tanto da Vila Alta pra comer e 
fazer pedidos de marmitas daqui como também vem gente do Grangeiro... Lameiro 
(bairros). É... vem muita gente de outros cantos. Até professores que ensinam 
numas escolas aqui próximo as vezes lancham, almoçam aqui.” 

Mais da metade dos entrevistados (sete entre os doze, precisamente) se deslocou para o Crato 

com o objetivo de manter suas antigas ocupações profissionais ou de trabalho. E por isso consideram o 

comércio como principal fonte de renda, mesmo podendo exercer outros tipos de atividade 

remunerada. G. B. L. sintetizou sua resposta no que diz respeito às múltiplas opções de trabalho: ”(...) 

eu sou graduada em matemática, inclusive prestei concurso para professora temporária da URCA. 

Mesmo assim o concurso me é secundário agora...O comércio, este é principal pra mim. Aposto 

minhas fichas neste negócio.” No que se refere a caracterização dos informantes foi possível identificar 

diversificados produtos em estabelecimentos alugados ou próprios destes migrantes; são artigos 

eletrônicos, alimentícios e bebidas, distribuídos em restaurantes, bodegas, mercadinhos, lanchonetes, 

lojas e hortifrutigranjeiros, espalhados nos dois bairros.  

Finalmente, constata-se que a população migrante encontrada nos recortes espaciais 

estudados declara satisfação no que diz respeito as inserções no local. Todos no mínimo declararam 

possuir ensino fundamental completo. As localidades de origem correspondem a municípios próximos: 

Jardim, Juazeiro do Norte, Várzea Alegre, Campos Sales, Farias Brito e Iguatu no Ceará até de 

unidades da federação como: Bahia e Pernambuco, este último responsável por um grande número de 

migrantes de localidades rurais. A partir destes pontos, pensa-se num migrante que produz o espaço 

comercial e urbano da cidade e, ao mesmo tempo, transforma as relações socioculturais. Com base 

nesses aspectos, foi possível criar mapas da mobilidade como produto cartográfico das entrevistas 

realizadas nos bairros Seminário e Vila Alta. 
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Fonte: Pesquisa direta, 2017 base cartográfica: google earth, 2016 
Organização: .: LIMA, Tallison Rocha: SILVA, José Eudivan Alves da. 

Fonte: Pesquisa direta, 2017 base cartográfica: google earth, 2016 

Organização: .: LIMA, Tallison Rocha: SILVA, José Eudivan Alves da. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta de investigar a dinâmica migratória, atrelada ao comércio enquanto segmentos de 

trabalho e forma de inserção na economia e sociedade da cidade do Crato enriqueceu os 

conhecimentos sobre a temática. Foi mediante essa via que os conhecimentos sobre mobilidade e 

força de trabalho se materializaram bem na fala dos informantes. 

Constatou-se que a demanda de população é impulsionada quando o capital é a força motriz, 

embora as motivações declaradas sejam diversas. Esta leitura é melhor definida quando o migrante é 

visto num quadro histórico-estruturalista e não um sujeito dissociado, individualizado e até mesmo 

ahistórico. Ele faz parte de uma categoria macro, classe. Olga Becker (1997), Jean Paul Singer (1998) 

e Ester Rossini (1985) são autores que trazem luz a esta discussão, por exemplo.  Para tanto os dados 

empíricos foram interpretados a partir das indispensáveis leituras dos autores que se debruçam sobre 

comércio: Heliana Comin Vargas (2001), Lincoln da Silva Diniz (2011) e Silvana Maria Pintaudi (2009).  

Priorizou-se a entrevista na modalidade semiestruturada e individual com aqueles sujeitos que 

em anos diversos elegeram os bairros do Seminário e Vila Alta em Crato/CE como seus locais de 

moradia e trabalho. A consulta realizada com doze indivíduos na pesquisa no campo contribuiu para o 

encontro com ricas e interessantes experiências de vida. A importância da aproximação entre 

investigadores e sujeitos descrita nos estudos das pesquisadoras Paula Estevane Mendes e Juniele 

Martins Silva (2013) nos serviu como alicerce para a reflexão dos múltiplos contextos sociais e 

econômicos pelos quais estes migrantes se inserem. Outrossim estas contribuições alimentaram o 

“fazer pesquisa” e ler a realidade numa perspectiva mais aguçada.  

Chamamos atenção ao longo deste trabalho que a maior parte dos contatados são do sexo 

feminino. São pessoas que se deslocaram em períodos distintos (1970 a 2016). O perfil etário se 

diversifica entre migrantes com vinte e seis anos até cinquenta e cinco anos de idade. Quanto aos 

objetivos alcançados nos seus novos locais de moradia/trabalho, grande parte declara inteira 

satisfação e pretende continuar seus planos de vida. Neste sentido, observa-se as relações de 

vizinhança, clientela e redes como positivos componentes destas inserções, inclusive para a 

continuidade no segmento do comércio. Mais da metade do contingente focalizaram no comércio como 

grande objetivo para trabalho. 

Vila Alta e Seminário são dois bairros populosos. Os arruamentos e espaços públicos 

selecionados representam a larga expressão dos fluxos populacionais que ali visitam. São avenidas 

que dão acesso a outros bairros, municípios e instalações públicas e privadas (especialmente a 

Indústria de calçados Grendene e Encosta do Seminário). Identifica-se o fenômeno do deslocamento 

urbano-urbano no bairro Seminário e rural-urbano na Vila Alta.  
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O trabalho demonstrou grande potencialidade no que se refere a ampliação de nossa inserção 

no debate que relaciona migração e comércio. Não é pretensão nossa encerrar as discussões. O artigo 

se constitui como provocação e instigação para novas pesquisas como forma de construção de 

referencial teórico pertinente e o enriquecimento de dados qualitativos na pesquisa de campo. 

Concordamos com as palavras do sociólogo Cruz Neto (2002) ao afirmar que o campo é um meio para 

descobertas e novas criações. 
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MOBILIDADE, ACESSIBILIDADE E CENTRALIDADE DO COMÉRCIO E 
SERVIÇOS: ANÁLISE DOS BAIRROS CIDADE NOVA E ALTO DO 

RECREIO EM SERRINHA-BA 

SOUZA, Ciciane Santos Oliveira 1 

RODRIGUES, Maria da Paz de Jesus 2 

Resumo: 
Este artigo tem a finalidade de realizar uma investigação sobre centralidade do comércio e serviços na cidade de Serrinha-
Bahia e tecer uma análise sobre as formas de deslocamento utilizadas pela população, em especial, no bairro da Cidade 
Nova e no Conjunto Habitacional Alto do Recreio. A nossa proposta de análise foi compreender as relações de mobilidade e 
acessibilidade em Serrinha, considerando a precariedade da oferta comercial, de serviços e equipamentos públicos nos 
bairros selecionados e, por extensão, a concentração nas áreas centrais. Para a elaboração do artigo, foram realizadas 
pesquisas bibliográfica e documental, essenciais para fundamentar as discussões e obter informações e dados sobre a 
população de Serrinha e frota veicular. Realizou-se pesquisa de campo, recorrendo a observações, registros fotográficos, 
entrevistas com agentes que atuam na regulação e oferta dos serviços de transporte coletivo e aplicação de questionários 
com os moradores das áreas estudadas. Constatou-se que tanto o bairro da Cidade Nova como o Alto do Recreio, possuem 
características semelhantes quanto às limitações de mobilidade e acessibilidade dos moradores, haja vista que tanto um 
quanto o outro são localizados em áreas distantes do centro da cidade, segregados socioespacialmente, apresentando 
escassez de serviços básicos e uma incipiente atuação do poder público.  

Palavras chave: Mobilidade, Acessibilidade, Centralidade. 

INTRODUÇÃO 

O crescimento urbano ordenado para atender a lógicas capitalistas por causa da falta ou 

execução de políticas de planejamento é um dos grandes problemas enfrentados em cidades brasileiras 

na atualidade. Essa realidade antes era foco apenas das grandes cidades, no entanto, já é problemática 

a ser tratada em cidades intermediárias e isso também se reflete nas formas de deslocamento das 

1 Graduanda do Curso de Licenciatura em Geografia pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB – Campus XI).  Email: 
souzaciciane@gmail.com 
2 Professora Assistente do Curso de Licenciatura em Geografia da Universidade do Estado da Bahia (UNEB – Campus XI). 
Doutoranda em Geografia pela Universidade de Santiago de Compostela (USC).  
 Email: pazrodrigues2@gmail.com 
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pessoas. As alterações que ocorrem nas cidades interferem na dinâmica espacial e relocam as pessoas 

de locais. 

O processo de segregação socioespacial e as desigualdades são fatores que resultam das 

diversas formas de ocupações no espaço contribuindo para o aumento da favelização e periferização 

das cidades, haja vista que as populações residentes nessas áreas são limitadas a utilizar os serviços 

básicos ofertados pela falta de acessibilidade. O espaço urbano é marcado pelas desigualdades sociais 

inerentes a sociedade capitalista, na qual há uma primazia dos benefícios da urbanização para grupos 

restritos da sociedade. 

Nesse sentido, direitos como saúde, educação, trabalho, cultura e lazer são aspectos aos quais 

nem todos tem acesso. Nessa perspectiva, e pensando nesse acesso, as discussões para nossa análise 

terão como foco a mobilidade e acessibilidade intraurbana, considerando a necessidade das pessoas 

em buscar serviços, quase sempre, concentrados no centro da cidade.  

Os estudos iniciais acerca de mobilidade urbana se consolidaram com uma legislação 

específica a partir da criação do Estatuto das Cidades, aprovado em 2001, com a proposta de nortear 

uma política urbana mais coerente para as cidades e uma lógica de um novo modelo de administração 

pública, além disso, valida à política da mobilidade urbana como fator integrante da gestão municipal.  

Compreende-se por mobilidade a facilidade de se deslocar de um local para outro sem 

dificuldade e a acessibilidade seria as condições de realizar essa mobilidade. Nessa perspectiva, 

devemos refletir acerca das políticas sobre mobilidade associadas sempre com a acessibilidade, 

destacando sempre suas peculiaridades em relação às formas de deslocamento no espaço urbano. As 

condições desiguais que Sposito (2001) chama atenção se justificam desde a ineficiência de políticas de 

planejamento urbano desfavorecendo e negando inúmeros direitos a essas pessoas. Este trabalho tem 

como objetivo central discutir mobilidade e acessibilidade no espaço urbano da cidade de Serrinha-Ba, 

destacando como recorte espacial da pesquisa o bairro da Cidade Nova e o Conjunto Habitacional Alto 

do Recreio, e procurando enfatizar as relações de centralidade, a existência de infraestrutura, oferta de 

bens e serviços e os fluxos intraurbanos de pessoas. O primeiro bairro foi selecionado por possuir um 

sistema de transporte público disponível todos os dias da semana, e o segundo bairro por possuir esse 

mesmo serviço de transporte apenas de maneira parcial, disponível somente às quartas-feiras e aos 

sábados por serem dias de feira na cidade. 

A análise teve como foco identificar as diversas formas de deslocamento que ocorre 

cotidianamente na cidade, bem como o acesso negado as pessoas que não dispõem de renda suficiente 

para a utilização de algumas formas de deslocamento, sendo condicionadas a realizarem, 

prioritariamente, deslocamentos a pé.  
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Vale destacar que Serrinha desempenha um importante papel na dinâmica territorial e com os 

municípios do seu entorno exercendo uma centralidade econômica, administrativa e comercial junto a 

esses municípios.  Desse modo, a circulação diária cada vez mais intensa por atrair pessoas em busca 

de variados serviços ofertados, como saúde, educação, emprego, cultura, lazer, entre outros, além da 

diversificação do comércio. Assim, Serrinha exerce uma centralidade econômica e espacial muito 

importante em relação aos municípios circunvizinhos por está localizada no eixo que compreende uma 

das principais rodovias do país a BR 116.  

Devido a toda essa dinamicidade, se impõe também uma nova configuração urbana com a 

expansão de áreas ocupadas, valorização imobiliárias em bairros específicos e a incorporação de novos 

serviços. Vale destacar que, existe ainda a implantação de alguns estabelecimentos de redes nacionais 

e regionais e algumas franquias antes encontradas apenas em grandes e médias cidades. Essas áreas 

comerciais fortalecem bem mais o comércio, servindo como atrativo de consumo para as cidades 

circunvizinhas.  

Embora Serrinha desenvolva uma centralidade socioeconômica no seu entorno regional, assim 

como apresente uma concentração comercial e de serviços no centro da cidade, uma problemática em 

questão é a precariedade das condições de mobilidade e acessibilidade para a população local 

residentes em bairros periféricos. No que se refere à mobilidade nas cidades, o Plano de Mobilidade 

Urbana - PLANMOB (BRASIL, 2007), apresenta a mobilidade como sendo um atributo das cidades, 

relativo ao deslocamento de pessoas e bens no espaço urbano, utilizando para isto veículos, vias e toda 

a infraestrutura urbana. 

Assim, o PLANMOB (BRASIL, 2007) aponta à mobilidade urbana dando destaque as formas 

de deslocamentos coletivos para que haja de fato um serviço que atenda toda a comunidade. Segundo 

a Lei de Mobilidade (BRASIL, 2012, p.02) “acessibilidade: facilidade disponibilizada às pessoas que 

possibilite a todos autonomia nos deslocamentos desejados, respeitando- se a legislação em vigor;” A 

acessibilidade possibilita os deslocamentos realizados no espaço urbano sem restrições garantindo o 

acesso a todos de forma igualitária independente das condições socioeconômicas ou físicas que a 

pessoa apresente.  Para articular as discussões esse artigo está estruturado em três tópicos. No primeiro 

tópico apresenta uma caracterização socioespacial da cidade de Serrinha. No segundo tópico tece 

abordagens acerca do contexto da produção desigual do espaço urbano serrinhense a partir dos agentes 

produtores do espaço capitalista e as relações de mobilidade e acessibilidade.   

O terceiro tópico retrata a caracterização dos bairros analisados bem como a oferta de 

infraestrutura e as condições de mobilidade e acessibilidade. 
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CARACTERIZAÇÃO SOCIOESPACIAL DE SERRINHA-BA. 

O município de Serrinha está localizado no estado da Bahia, no Território de Identidade do 

Sisal, na região Nordeste, aproximadamente a 173 quilômetros da capital Salvador (figura 01).   

Considerando os dados disponibilizados pelo Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2010), Serrinha apresenta uma população de 76.762 mil habitantes, sendo 

que 47.188(61,47%) residem no espaço urbano e 29.574(38,53%) no espaço rural, com estimativa de, 

em 2015, o município ter alcançado 83.275 habitantes, o que obriga o Poder Público Municipal a fazer 

uso das propostas indicadas pela Legislação a partir da Lei da Mobilidade Urbana (2012). Franco (1996) 

argumenta que Serrinha era subordinada a Purificação dos Campos (atual Irará) sendo elevada a 

categoria de cidade em 11 de janeiro de 1877. Durante algum tempo Serrinha teve sua população 

concentrada em áreas rurais, porém essa realidade se transformou com o processo de urbanização, 

tendo como fator preponderante as construções da ferrovia Salvador-Juazeiro e a rodovia BR 116.  

Figura 01: Mapa de localização do município de Serrinha-Ba. 

Elaboração: SANTIAGO Luan, 2016. 

Por estar localizada às margens das rodovias BR-116, BA-409 e BA-411, concentrar diversos 

serviços especializados e representações de órgãos públicos e por ser o município polo do Território de 

Identidade do Sisal, Serrinha agrega diversos serviços como Núcleo Regional de Educação (NRE) antiga 

Diretoria Regional de Educação e Cultura (DIREC); 12º Diretoria Regional de Saúde (DIRES), hoje 

Núcleos Regionais de Saúde (NRS); a 29ª Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN); e o 16º 

Batalhão da Policia Militar (16º BPM), Distrito Integrado de Segurança Pública (DISEP). A cidade conta 

ainda com os serviços variados, além de um Shopping Center. A oferta desses serviços impulsionam 

vitalidade a dinâmica urbana e socioeconômica, com isso faz-se necessário repensar políticas de 
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ordenamento urbano para o município e, principalmente, a garantia de condições de mobilidade e 

acessibilidade. 

Desse modo, os serviços ofertados na cidade, a infraestrutura referente ao espaço urbano, a 

mobilidade e acessibilidade devem apresentar alternativas que possibilitem atender as necessidades da 

população residente bem como as pessoas que circulam em busca da oferta de serviços, haja vista que 

não são apenas os habitantes da área urbana que utilizam bens e serviços ofertados, bem como os da 

área rural e de outras cidades vizinhas como Teofilândia, Biritinga, Barrocas entre outras, além de se 

destacar certo comprometimento da circulação, mobilidade e acessibilidade dentro da área intraurbana 

por conta da precariedade do sistema viário. 

PRODUÇÃO DESIGUAL DO ESPAÇO URBANO SERRINHENSE 

A noção de produção do espaço, enquanto materialização das relações sociais ao longo do 

tempo se dá a princípio na configuração e organização dos núcleos urbanos. Segundo Maricato (2000), 

a produção desigual do espaço, - que porventura é reflexo da acentuação das desigualdades em diversas 

cidades brasileiras entre o final do século XIX e início do século XX, lançaram as bases de um urbanismo 

moderno a “moda da periferia”. 

Segundo a autora, eram feitas obras de saneamento básico e embelezamento paisagístico, 

implantavam-se as bases legais para um mercado imobiliário de corte capitalista, ao mesmo tempo em 

que a população excluída desse processo era expulsa para os morros e as franjas da cidade. 

Observamos na leitura das cidades brasileiras são organizadas de forma seletiva, privilegiando 

determinadas áreas em detrimento de outras, que o modo como ocorrem essas ocupações, em geral, 

atendem lógicas impostas por algum grupo importante econômico ou politicamente, com 

intencionalidades e favorecimentos para segmentos específicos. 

 As características apresentadas nesta análise apontam as relações de uma sociedade 

marcada por uma lógica capitalista, na qual cada vez mais é evidente a acentuação das desigualdades, 

bem como outros indicadores sociais como a violência, o analfabetismo, o déficit habitacional. Diferentes 

reflexões podem ser obtidas acerca da temática em questão, no entanto, a principal se dá de forma a 

compreender a valorização do solo urbano enquanto valor de uso e de troca. De acordo com as ideias 

de Carlos (2011 p.46-47): 

O uso do solo urbano será disputado pelos vários segmentos da sociedade de forma 
diferenciada, gerando conflitos entre indivíduos e usos [...] tem sido analisado a partir 
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da classificação fundamentada nos setores de atividades (industrial e comercial) e no 
residencial [...] a teoria do uso do solo urbano deve ser analisada a partir da teoria do 
valor, fundamentada na unidade entre o valor de uso e valor de troca. 

As atividades desenvolvidas pelas pessoas no espaço urbano são organizadas e agrupadas 

de forma a atender interesses de algum grupo social, assim a análise feita por Carlos (2011) aponta que 

situações conflituosas se dão em decorrência do uso do solo urbano e suas diversas maneiras de atrair 

pessoas para determinadas áreas.  

Isso porque essas áreas onde se geram os conflitos geralmente são áreas privilegiadas, onde 

estão concentrados os serviços mais procurados como: comércio, bancos, hospitais, hoteis, shopping 

Center, entre outros. Assim como serve para atrair alguns grupos, essas áreas também segregam 

socioespacialmente outros, em decorrência destes, geralmente, possuírem uma renda inferior e serem 

limitados a utilizar apenas alguns serviços e, até mesmo, adquirir habitações em determinados locais em 

função do valor que é atribuído ao solo urbano.  

Para Corrêa (2002), a produção do espaço urbano e sua dinâmica são influenciadas por 

padrões e regras de alguns agentes modeladores dos espaços. São eles que produzem e reproduzem a 

cidade.  Entre os agentes se destacam: Os proprietários dos meios de produção, os proprietários 

fundiários, os especuladores ou promotores imobiliários, os grupos sociais excluídos e o Estado. 

Vale ressaltar que, os proprietários dos meios de produção, com destaque aos grandes 

industriais, são grandes consumidores do espaço, pois desempenham importantes papeis para a 

formação desses espaços, tomando importantes decisões até mesmo sobre as diferentes maneiras de 

uso das terras. Outros agentes que merecem destaque são os promotores imobiliários, esses 

especuladores, ocupam e produzem intencionalmente as áreas urbanas. O que se tem observado, de 

um modo geral, em Serrinha, é uma atuação muito articulada entre os proprietários fundiários e os 

promotores imobiliários, um exemplo é o surgimento de loteamentos e condomínios privados, de modo 

que as áreas ocupadas com atividades meramente rurais há pouco menos de uma década, atualmente 

são consideradas como perímetro urbano definido pela prefeitura. Esses fatores causam fortes impactos 

para as pessoas que habitam ou habitavam nessas áreas, tais como a cobranças de impostos pagos 

apenas para áreas urbanas como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), bem como a perda de 

direitos do trabalhador do campo já que agora passam a ser moradores da área urbana, tendo alguns 

desses direitos negados.  

O Estado é o principal agente na organização espacial das cidades, pois dispõe de um conjunto 

de elementos que pode empregar em relação ao espaço urbano. A atuação do Estado na produção do 

espaço urbano ocorre de forma organizada e intencional e exerce o papel de regular o solo e realizar 

projeções futuras de ocupações que porventura serão implantadas nessas áreas. Ao realizar uma ação 
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em determinada área do espaço urbano, o Estado atua em parceria com outros agentes, como os 

proprietários fundiários e os promotores imobiliários, com o objetivo de atrair novos empreendimentos e 

ocupações dessas áreas, tornando-as privilegiadas socioespacialmente. No entanto, essas alianças 

feitas entre esses agentes só reforçam a ação do Estado, pois, este promove a expansão trazendo 

serviços como iluminação pública, saneamento básico e pavimentação para a valorização do solo. Diante 

disso, essa infraestrutura ofertada só valoriza o solo urbano nessas áreas e amplia o processo de 

ocupação seletiva das mesmas, atendendo uma lógica capitalista. 

Nessa perspectiva, a reprodução da sociedade capitalista se efetiva nas condições criadas das 

ações conjuntas do Estado em parceria com os demais agentes produtores do espaço urbano, quando 

são pensadas novas configurações na paisagem urbana. 

Sobre esse aspecto Rodrigues (2013, p.158) aborda que: 

O Estado tem a tarefa e a atribuição constitucional de planejar as atividades 
econômicas, sociais e políticas e o faz por intermédio de seus diversos aparelhos, de 
seus sistemas políticos e de suas várias instâncias administrativas. Lembramos que 
o Estado capitalista é classista, ou seja, não está acima das classes e nem atua para
o bem estar geral, mas age de acordo os pressupostos do modo de produção
capitalista. 

Observamos nas discussões de Rodrigues (2013) que a atuação do Estado ratifica o que está 

sendo discutido ao longo do trabalho. Nesse sentido, analisamos ainda que as ações do Estado estão 

fortemente ligadas a outros agentes como os produtores imobiliários agindo em parceria com os demais 

agentes ligados ao setor privado. Vale destacar que os grupos de renda mais elevada tem mais poder 

de influência e barganha perante o Estado e que a concentração de serviços no centro dificulta o acesso 

da maior parte da população. 

E, por fim, destacamos os grupos sociais excluídos, que são os agentes que tem menor 

interferência para a transformação do espaço urbano, sendo em muitos casos conduzidos por uma ação 

de todos os outros agentes. 

Sobre esses grupos Correa (2002), explica: 

Os grupos sociais excluídos têm como possibilidades de moradia os densamente 
ocupados cortiços localizados próximo ao centro da cidade – velhas residências que 
no passado foram habitadas pela elite e que se acham degradadas e subdivididas-, a 
casa produzida pelo sistema de autoconstrução em loteamentos periféricos, os 
conjuntos habitacionais produzidos pelo Estado, via de regra também distantes do 
centro e a favela. (CORREA 2002, p.29-30) 

A atuação desses agentes é percebida nos centros urbanos, em ocupações de 

autoconstruções, a maneira de produzirem o espaço se configura nessas habitações. Esses grupos se 
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caracterizam por não terem acesso aos serviços de forma igualitária, sendo excluídos e marginalizados 

da sociedade. Na cidade de Serrinha, o direito à cidade é negado em muitas áreas, pois, a concentração 

de investimentos e infraestruturas se dá, quase sempre, nas áreas centrais e no entorno de alguns 

empreendimentos implantados por ação de agentes fundiários em parceria com o Estado, possibilitando 

o acesso aos serviços apenas para pessoas com uma renda mais elevada, não deixando transparecer 

as intencionalidades politicas e econômicas dos agentes e os seus objetivos.  

Já nas áreas urbanas fora do centro, as habitações são caracterizadas pela ocupação por 

grupos de trabalhadores com pouca renda, que não podem comprar imóveis luxuosos localizados em 

áreas centrais, esses trabalhadores geralmente ocupam os cargos subalternizados e, quase sempre, 

compõem a população negra marginalizada da sociedade.   

Podemos destacar em Serrinha a presença desses grupos nos conjuntos habitacionais, nos 

bairros de ocupações periféricas em áreas de invasões sem a regulamentação do Estado, ressaltando 

ainda que esses grupos não dispõem de mobilidade nem acessibilidade aos serviços ofertados pelas 

áreas centrais. 

Essa pesquisa apontou que Serrinha ainda apresenta uma concentração de serviços 

localizados em uma área central bem demarcada, exercendo uma atração de investimentos e 

concentrando funções comerciais e administrativas. A abordagem tecida sobre a Área Central segundo 

Correa (2002, p.58) está pautada na concentração e oferta dos mais diversos serviços, ao mesmo tempo 

apresenta como se configura a área funcional da cidade quando diz que: 

 
[...] o comércio varejista aí é muito especializado, incluindo-se de lojas de 
materiais de escritório e papelaria, e serviços como o de alimentação; (c) 
distritos de bancos e sedes sociais de empresa; (d) distrito de diversões e 
hoteis, onde tendem a se concentrar cinemas e teatros. (CORREA, 2002 p. 
44) 
 

Em Serrinha é notadamente percebido que a área central ainda é fortemente concentradora de 

serviços e atividades. No entanto, mesmo com o surgimento de novas subcentralidades, o centro urbano 

não perde sua importância nem mesmo sua dinamicidade, mesmo porque as possibilidades de acesso 

a esses novos lugares, não chega de forma igualitária a todos, fazendo com que o núcleo central 

permaneça exercendo a função de polarizador de algumas áreas destacando uma dinâmica intensa, 

como é o caso de Serrinha (figuras 02 e 03). 

 

 

Figuras 02 e 03: Praça Luiz Nogueira – Área Central de Serrinha 
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Foto: SOUZA Ciciane, 2016.              Foto: SOUZA Ciciane, 2016. 

Desta forma, como destaca Correa (2002), o processo de centralização ao estabelecer a área 

central, configurou-a de modo segmentado com dois setores: de um lado o núcleo central, exercendo 

uma polarização sobre as demais áreas do espaço urbano; e, de outro, a zona periférica do centro, que 

nesse caso pode se constituir uma nova centralidade. Salientamos que, com a implantação do Shopping 

Serrinha e outros empreendimentos de ações do Estado, estão sendo atraídos outros como a Unidade 

de Pronto Atendimento- UPA, Fórum, Distrito Integrado de Segurança Pública - DISEP, que foi 

inaugurada em 2016. Outro empreendimento é o centro de abastecimento, já existem discussões de 

possíveis mudanças para essa área ainda em 2016.   

Sobre essa relação entre centro e centralidade, não devemos esquecer a abordagem de Alves 

(2011) que os define “como dois espaços aparentemente duais, entretanto articulados” que é o centro e 

a periferia. A autora chama atenção para o entendimento dessas duas realidades a partir da visão no 

senso comum, que as tem como dialéticas, “um marcado pela produção e concentração de riqueza – o 

centro ou, como diziam os moradores da periferia, ‘a cidade’ -, e o outro a periferia” (ALVES, 2011, p. 

111).  

Na visão da autora é impossível pensar um sem a existência do outro. A periferia é 

caracterizada geralmente pela ausência de serviços essenciais e básicos à população e, na grande 

maioria das vezes, fica impossibilitada de utilizar tais serviços pela falta de acessibilidade a outros 

lugares, como é o caso de alguns bairros da cidade de Serrinha-Bahia. Desse modo, a facilidade de 

deslocamento no espaço urbano fica comprometida, dificultando a população utilizar os serviços 

planejados e ofertados a todos. Nessa perspectiva: 

[...] para que a mobilidade aconteça é preciso instrumentos que favoreçam 
acessibilidade aos espaços de interesse, pois a ausência desta é sentida quando não 
há rapidez, agilidade, segurança, enfim, satisfação nos usos. Tal condição se 
relaciona à estrutura de poder da cidade, onde se distribuem, se organizam e se 
reproduzem os espaços e contribui para determinar quem tem acesso e a maneira 
como este se dará, incluindo-se, ainda, o acesso às políticas públicas como meio de 
viabilizar o uso da cidade e seus recursos (MARES, 2014, p.211). 
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Mares (2014) faz uma reflexão acerca dos interesses ocultados através das relações de poder 

que se estabelecem nas cidades, e nos impactos que ocorre devido a esse planejamento no processo 

de produção do espaço urbano. Nesse caso, atinge principalmente as camadas mais pobres, 

evidenciando as desigualdades dos modos de circulação que as pessoas possuem.  

As discussões sobre mobilidade e acessibilidade em Serrinha são muito superficiais, pois, as 

políticas desenvolvidas nas áreas periféricas são insuficientes e não dão conta de atender as demandas 

da comunidade local, apresentando dificuldade nas formas de deslocamento para as pessoas. As 

abordagens acerca dos conceitos de mobilidade e acessibilidade por vezes estão pautadas em 

locomover-se de um lugar para outro sem dificuldades, no entanto essa não é a real situação que 

notamos na cidade de Serrinha. Nesse sentido, nossa pesquisa apresenta uma peculiaridade voltada 

para as cidades intermediárias, observando se a legislação nacional vigente se aplica ou até mesmo 

atende as necessidades exigidas para a mobilidade e acessibilidade urbana. 

Observa-se grandes transformações nas politicas urbanas referentes à mobilidade e 

acessibilidade a nível nacional. Com a criação da Lei do Estatuto da Cidade, em julho de 2001, que 

mesmo foi um grande avanço de ordem territorial e urbana, mas ainda é deficiente nos municípios no 

que dizem respeito à mobilidade e planejamento urbano. 

As políticas de planejamento urbano existentes na cidade de Serrinha não estão diretamente 

ligadas à mobilidade e acessibilidade urbana. O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU 

(SERRINHA, 2002) trata das questões mais ligadas a zoneamento, questões de regulação viária e de 

aplicação de taxas. Para a regulação de mobilidade e acessibilidade urbana nenhumas das duas 

legislações acima citadas fazem referência, até porque a Lei da Mobilidade Urbana é de 2012 e o Estatuto 

das Cidades e o PDDU de Serrinha são de 2001 e 2002, respectivamente. Deve ser considerado que, o 

que se constitui como problema de uma cidade não é o seu crescimento de uma maneira geral, 

porventura os problemas são caracterizados pela distribuição da população, infraestrutura, bens e 

serviços. Segundo Lei de Mobilidade Urbana, nº 12.587/2012, em seu artigo 24, § 1º, diz que: 

Em Municípios acima de 20.000 (vinte mil) habitantes e em todos os demais 
obrigados, na forma da lei, à elaboração do plano diretor, deverá ser elaborado o 
Plano de Mobilidade Urbana, integrado e compatível com os respectivos planos 
diretores ou neles inserido. (BRASIL, 2012, p.10) 

A Lei de Mobilidade Urbana, nº 12.587/2012, ainda afirma que “O Plano de Mobilidade Urbana deverá 

ser integrado ao plano diretor municipal, existente ou em elaboração, no prazo máximo de 3 (três) anos 

da vigência desta Lei”. (BRASIL, 2012). Neste caso, Serrinha está irregular, pois já se passaram quatro 

anos, além disso, não houve a incorporação no plano. Mesmo que já elaborado, deveria ser inserido 

depois para garantir a vigência e aplicabilidade da legislação.  No entanto, isso não se aplica a realidade 
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de Serrinha, pois, o número de habitantes já ultrapassa os 76.762 mil habitantes no município e 47.188 

na área urbana (IBGE, 2010) e as políticas de mobilidade são voltadas apenas para a regulamentação 

viária, com a perspectiva de reestruturação no PDDU e aplicabilidade da lei de mobilidade urbana para 

2017, segundo informações do responsável pela secretaria de meio ambiente e urbanismo. 

  Atualmente Serrinha possui uma frota veicular cadastrada de 26.922 (IBGE, 2015) e uma 

população de 47.188 habitantes na área urbana (IBGE, 2010), com uma estimativa de, em 2015, alcançar 

83. 275 habitantes no município.

Nesse sentido, faz-se necessário entender que as temáticas acessibilidade e mobilidade que 

se complementam, mas que devem ser analisadas separadamente, sobre isso Lima (1998) traz: 

O conceito de acessibilidade pode possuir diferentes significados, de acordo com o 
aspecto a que se refere. Entretanto, não deve ser confundido com o conceito de 
mobilidade, que é a capacidade de um indivíduo deslocar-se, e o uso que esse 
indivíduo faz dessa capacidade. Acessibilidade, por outro lado, está geralmente 
relacionada com a oportunidade que um indivíduo tem de participar de uma atividade 
particular, alcançando facilmente um determinado destino ou atividade. (LIMA 1998, 
p.16) 

Nessa perspectiva, devemos refletir acerca das políticas sobre mobilidade associadas sempre 

com a acessibilidade, destacando sempre suas peculiaridades em relação às formas de deslocamento 

no espaço urbano. As condições desiguais que Sposito (2011) chama atenção se justificam desde a 

ineficiência de políticas de planejamento urbano desfavorecendo e negando inúmeros direitos a essas 

pessoas.  

CONDIÇÕES DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE NOS BAIRROS CIDADE NOVA E 

ALTO DO RECREIO NA CIDADE DE SERRINHA- BA. 

As pessoas que não possuem uma renda elevada sofrem com a falta de políticas voltadas para 

a acessibilidade e mobilidade, dificuldado a acesso a bens e serviços concentrados em áreas centaris 

da cidade. Desse modo, entende-se que a problemática que envolve todo o contexto de mobilidade e 

acessibilidade atinge diretamente as pessoas pobres, isso porque, as ações planejadas pelo poder 

público desejam atinjir outros vetores fazendo com que essas pessoas tenham os direitos aos espaços 

do seu cotidiano como esporte, cultura, lazer e o acesso aos demais serviços sempre negados pela 

dependência de transporte. Para isso, nosso recorte espacial escolhido para análise foram os bairros da 

Cidade Nova e do Alto do Recreio bairros afastados do centro da cidade e, pelo fato do primeiro bairro 

possuir o transporte coletivo de todos os dias da semana; e o sengundo de forma parcial, sendo atendido 

927

http://srccc.com.br/


pelo serviço de transporte apenas duas vezes por semana, buscando estabelecer uma análise 

comparativa entre os dois bairros escolhidos. 

Ao tentarmos entender o processo histórico do bairro da Cidade Nova, através de pesquisa de 

campo realizada e segundo alguns moradores, foi possível compreender como se deu a configuração do 

bairro, que está localizado próximo aos bairros da Urbis I e II, bairro do Ginásio, Novo Horizonte ao 

conjunto habitacional Vista Alegre (ver figura 04). 

 Figura 04: Localização do bairro da Cidade Nova 

Disponível em: google.com. br/maps Acesso em: 06 out. 2016 (Adaptado pela autora) 

Todos os deslocamentos realizados pelos moradores tanto da Cidade Nova, quanto do Alto do 

Recreio são para as diversas atividades e serviços essenciais das pessoas como saúde, educação, 

trabalho, lazer entre outros. Assim, se observou que essas realidades ocorrem comumente nas duas 

áreas estudadas, evidenciando-se o acesso aos estabelecimentos comerciais, como vemos no quadro 

01, pois, é a variável que mais se destaca. 

   Quadro 01: Principais motivos para se deslocar até o centro 

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 2016 
     Elaboração: SOUZA Ciciane, 2016. 

Essas informações só reforçam a necessidade de implantação de políticas públicas voltadas para 

um serviço de transporte de qualidade, bem com a garantia de direito e acesso a esses serviços no 

Cidade Nova Alto do Recreio 

Serviços de saúde 30% 16% 

Bancos 17% 14% 

Acesso a Escola 5% 13% 

Lazer 7% 11% 

Comércio 28% 30% 

Trabalho 13% 16% 

N 
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próprio local de moradia. Assim, seria evitada ou minimizada a quantidade de deslocamentos em busca 

de determinados serviços localizados apenas no centro da cidade.  

Figura 05: Localização do Residencial Alto do Recreio 

Disponível em: google.com.br/maps Acesso em: 06 out. 2016 (Adaptado pela autora) 

Já o processo de formação inicial do conjunto habitacional Alto do Recreio, se deu a partir de 

um sítio que funcionava como Centro Comunitário Assistencial de Subaé, de propriedade do Srº Aldo de 

Queiroz Almeida, que vendeu à propriedade ao Srº Miguel Pereira de Matos no ano de 2007 para fins de 

habitação. A localização fica situada à Rua do Recreio S/N, Bairro do Recreio.  

A propriedade foi vendida por um valor de R$ 3.420,000, 00 (três milhões e quatrocentos e 

vinte mil reais) com a finalidade de construir imóveis populares e passaria a ser chamado de Residencial 

Alto do Recreio, segundo documentos cedidos pela prefeitura Municipal de Serrinha. A implantação do 

Residencial Alto do Recreio, situado às margens da rodovia BA 409, como podemos observar na figura 

05, fica autorizada em dezembro de 2007. Vale ressaltar que, mesmo anterior à construção das 

habitações a partir de programa do governo federal, já havia algumas residências na área referida.  

Podemos observar na figura 06 a distância dos bairros em relação ao centro da cidade 

percorrida pelos moradores do Alto do Recreio e da Cidade Nova. O Alto do Recreio é distante do centro 

aproximadamente três quilômetros e meio e se o deslocamento for a pé chega a cinquenta minutos de 

caminhada. Já o bairro da Cidade Nova são aproximadamente dois quilômetros do centro da cidade, 

percorrendo uma caminhada de quinze a vinte minutos. Todas essas considerações foram feitas partindo 

do entendimento que esse deslocamento a pé seria realizado por pessoas adultas sem restrições ou 

mobilidade reduzida fisicamente, pois não se aplica essa realidade nem a idosos nem crianças.  

Figura 06: Distância dos Bairros Cidade Nova e Alto do Recreio em relação ao centro  

N
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No que se refere à infraestrutura e serviços ofertados no bairro nota-se em algumas quadras 

do conjunto habitacional a presença de mercadinhos ou lanchonetes adaptados em cômodos das casas 

populares , mas apenas isso. O conjunto possui uma creche em construção (ver figura 07), quadra 

poliesportiva (ver figura 08), as ruas de todas as quadras são pavimentadas e possui iluminação pública, 

coleta de lixo e saneamento básico. Destacando a existência de uma creche já está em funcionamento 

adaptada na casa de um morador do bairro. 

 Figura 07. Creche em Construção no Alto do Recreio             Figura 08: Quadra poliesportiva Alto do Recreio 

Foto: SOUZA Ciciane, 2016. 

Foto: SOUZA Ciciane, 2016.                                                         Foto: SOUZA Ciciane, 2016. 

Existe ainda uma construção que é para um projeto de uma unidade básica de saúde. No 

entanto, nenhum serviço está em funcionamento, o que existe apenas estão em construção.  Nem 

mesmo uma escola do Ensino Fundamental I existe, fazendo com que os pais e as crianças se 

deslocarem até o centro da cidade. 

Elaboração: SANTIAGO Luan, 2016. 
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Já na Cidade Nova, as ações do Estado foram importantíssimas para a expansão do bairro, 

com a instalação das fábricas da Via Uno em 2002 as obras de infraestruturas implantadas foram de 

grande repercussão socioeconômica para aquela área.  Atualmente o bairro da Cidade Nova é 

caracterizado pela dinâmica urbana com destaque para a implantação de dois condomínios, o 

Residencial Serra Dourada e o Residencial Serra Ville, evidenciando a ação dos promotores imobiliários 

e agentes fundiários no bairro. Foi observado também que as pessoas que residem nos condomínios 

não sofrem com problemas referentes a mobilidade nem  acessibilidade, uma vez que são pessoas são 

de classe alta, que possuem transporte particular tendo acesso ao centro da cidade quando julgarem 

necessário. 

Se destaca ainda, a atuação do Estado e especuladores privados com a implantação do 

conjunto habitacional Residencial Serrinha, bem como outros empreendimentos como o shopping 

Serrinha. Está localizada também no bairro a 1ª Companhia da Policia Militar (ver figura 09), além de 

alguns serviços como quatro escolas, sendo três municipais e uma estadual; três agências bancárias 

que segundo os moradores funcionam duas de maneira integral, Caixa Econômica Federal e Associação 

das Cooperativas de Apoio a Economia Familiar - ASCOOB, (figura 10). No entanto, o Banco do Brasil 

que funcionava apenas como o serviço de autoatendimento está desativado.  

Figura 09: 1ª Companhia da Policia Militar 

 Cidade Nova         Figura 10: Agência 

do banco ASCOOB: Cidade Nova 

Foto: SOUZA Ciciane, 2016.        Foto: SOUZA Ciciane, 2016. 

Observamos que o bairro da Cidade Nova apresenta uma maior oferta de serviços em  comparação ao 

Alto do Recreio, para além de um serviço de transporte integral, uma infraestrutura e serviços mais 

diversos.  

A pesquisa também procurou verificar a opinião dos moradores acerca do serviço de transporte 

ofertado. Foi observado que 37% dos moradores do Alto do Recreio avaliam o serviço de transporte 

coletivo como péssimo, 17% como bom; 43% como regular e 3% como ótimo. Isso pode ser explicado 
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pelo fato de passar apenas duas vezes por semana no conjunto, já é um condicionante negativo aos 

olhos das pessoas, uma vez que não atende as necessidades dos moradores de maneira integral.  

Outro fator que pode ser levado em consideração é o valor da tarifa (R$2,40), pois muitos precisam 

ir ao centro todos os dias, principalmente a trabalho ou por outros motivos, como o acesso ao comércio, 

por exemplo, nesse caso o custo das despesas ficaria muito elevado para aqueles que não possuem 

nenhuma renda, considerando que a renda familiar da maioria dos moradores do Alto do Recreio 

entrevistados (43%) é um salário mínimo, (R$ 880,00). Haja vista que as  realidades dos dois bairros  

são equanimes no que se refere a questões de deslocamento, porém, ao compararmos os níveis de 

renda, os moradores da Cidade Nova possuem um nível mais elevado do que no Alto do Recreio nos 

quais 33% dos entrevistados possuem uma renda de dois salários mínimos (R$ 1.760), isso deve explicar 

o motivo de as pessoas não utilizarem tanto o transporte coletivo no segundo bairro, os moradores da

Cidade Nova possuem um perfil econômico mais elevado e a maioria já tem transporte particular tanto é 

que somente 12% dos entrevistados não utiliza o serviço de transporte coletivo.   

Assim, a população que utiliza o transporte coletivo, 29% dos consultados, avalia como regular e 

46% como bom (ver gráficos 01 e 02) isso também pode estar relacionado à quantidade de vezes que o 

coletivo circula no bairro – todos os dias. Os moradores da Cidade Nova dispõem do serviço de maneira 

integral. 

 A partir dessas compreensões, cabe lembrar que o processo de formação dos dois bairros 

estudados foi de ocupação popular de pessoas com um nível de renda baixo e segregado 

socioespacialmente. Assim a repercussão atual acerca das questões de mobilidade e acessibilidade para 

os moradores é também resultante dessas formas de ocupações. Os moradores do Alto do Recreio não 

utilizam o transporte coletivo com tanta frequência por motivo da irregularidade no horário e 

principalmente por não ter todos os dias, além disso, 37% avaliam o serviço como péssimo como 

podemos observar nos gráficos 01 e 02, por circular em horários irregulares e por ter um valor da 

passagem alto em relação à distância e o tamanho da cidade.     

Gráfico 01: Avaliação do Transporte Coletivo pelos moradores da Cidade Nova  

Gráfico 02: Avaliação do Transporte Coletivo pelos moradores de Alto do Recreio  
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  Elaboração: SOUZA Ciciane, 2016.                                                   Elaboração: SOUZA Ciciane, 2016. 

Assim, a forma das pessoas realizarem seus deslocamentos são, na maioria das vezes, de 

motocicleta como mostra o gráfico 03. Visto que os moradores do Alto do Recreio não possui o serviço 

integral, a maioria dos entrevistados afirmou serem conduzidos a comprar uma motocicleta, como se 

destaca entre as variáveis abaixo. Mesmo assim, muitas pessoas ainda se deslocam a pé. 

O proprietário do transporte se justificou em entrevista que “enfrenta muitas dificuldades como a 

diminuição do fluxo de pessoas depois do dia quinze de cada mês, pois o movimento no comércio tende 

a diminuir”3, haja vista que, o maior fluxo de renda na cidade se concentra nos aposentados, pensionistas 

e servidores municipais, estaduais ou federais, com isso o serviço de transporte fica comprometido, essa 

foi uma das justificativas, segundo ele, para disponibilizar o transporte apenas quartas-feiras e aos 

sábados. 

O responsável pelo setor de Transito e Transporte4 argumentou em entrevista que“ Não existe 

ainda nenhuma política voltada à mobilidade urbana, precisa-se de uma nova redação para o 

Plano Diretor, pois o atual já não contempla a realidade do município". 

Gráfico 03 : Formas de deslocamentos das pessoas do Alto do Recreio 

Elaboração: SOUZA Ciciane, 2016.  

Dessa maneira, notamos que as análises realizadas nos bairros comprovam a pouca presença 

desses serviços essenciais e básicos aos cidadãos, restringindo as populações à possibilidade de uma 

melhor qualidade de vida. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 3  Entrevista realizada em 31.08.2016 com o proprietário do coletivo Real Cidade 
4 Entrevista realizada com o responsável pelo setor de Trânsito em 30.08.2016 
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Este trabalho apresenta como possíveis resultados as diversas nuances encontradas por 

diferentes grupos analisados em nosso recorte espacial, Alto do Recreio e Cidade Nova, sendo que em 

muitas variáveis as realidades são semelhantes. Além disso, buscou-se apresentar alguns dos impactos 

causados pela escassez de serviços nos bairros analisados, bem como os prejuízos sofridos pela 

população por ocuparem áreas segregadas socioespacialmente e terem dificuldades de frequentar 

outras áreas por diversos motivos explicitados.   

Nosso olhar esteve pautado nas discussões acerca de mobilidade, acessibilidade e as 

centralidades em Serrinha, analisando mais especificamente as realidades do Conjunto Alto do Recreio 

e do bairro da Cidade Nova, haja vista que são espaços localizados distante do centro da cidade, e que 

os moradores necessitam se deslocar para atividades diversas quase todos os dias. Entretanto, a 

priorização dos equipamentos públicos e a mínima garantia do acesso a bens e serviços, pouco atinge 

as áreas segregadas, sendo comprovada nos bairros estudados a pouca presença desses serviços, 

restringindo as populações à possibilidade de uma melhor qualidade de vida.   

Sabemos que a produção do espaço urbano, cada vez mais, obedece aos ditames de um 

sistema de produção capitalista impulsionando as camadas mais pobres a residirem em áreas distantes 

do centro. Em Serrinha, notamos que essa realidade não é distinta e que os espaços são produzidos de 

maneira a acentuar as desigualdades. 
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REDES DE NEGÓCIOS: REPERCUSSÕES SOCIOESPACIAIS 

Izabelle Trajano da Silva1 

Resumo 
O presente trabalho reporta a uma discussão mais ampla, a qual foi tecida na dissertação de mestrado, apresentada no 
Programa de Pós Graduação em Geografia da Universidade Federal da Paraíba – UFPB em 2015. Todavia a discussão 

aqui apresentada objetivou analisar as repercussões socioespaciais de um tipo de forma comercial, denominada rede de 
negócios ou rede associativista. Esta forma comercial vem se intensificando cada vez mais nos espaços das pequenas 
cidades brasileiras, e apoiadas no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), traçam 
estratégias para se comercializar melhor. Logo foram estas estratégicas que receberam um olhar geográfico, pois elas 

repercutem diretamente no espaço, transformam paisagens, geram fluxos de pessoas e mercadorias, e criam práticas 
sociais. As redes de negócios caracterizam-se por oferecer ao pequeno comerciante uma possibilidade de transformar-se e 
inserir-se em uma atmosfera mais tecnicizada, quando isso ocorre insere-se mais dinamismo ao espaço comercial. Assim, é 

importante ressaltar que as reflexões apresentadas neste trabalho foram desenvolvidas a partir de um estudo de caso, 
realizado na pequena cidade de Juazeirinho, localizada na mesorregião da Borborema e microrregião do Seridó Oriental, 
para isso foi feito: levantamento bibliográfico, entrevista com comerciantes que possuem empreendimentos com redes de 

negócios, observação participante e registro fotográfico. Portanto embora não seja possível traçar generalizações a partir do 
estudo de um lugar, é possível identificar as repercussões socioespaciais desta nova forma comercial, denominada rede de 
negócios, repercussões estas que incidiram não apenas na paisagem urbana, como também desencadearam novos hábitos 
de consumo. 
Palavras-chaves: redes de negócios. Espaço. Pequena cidade 

1. REDES DE NEGÓCIOS: CONSIDERAÇÕES INICIAIS

As redes de negócios são uma maneira de driblar os grandes concorrentes, a partir da 

aglutinação dos pequenos, manifestada mediante a ação associativista. Como o próprio nome sugere, 

os comerciantes se juntam para negociar melhor e nesta melhoria está incluso não apenas baixa de 

preços, como também ações de marketing e apoio técnico para desburocratizar muitas 

regulamentações que sobrecarregam a atividade comercial brasileira.  

A rede de negócios também pode ser considerada um tipo de rede geográfica, que, por sua 

vez, pode ser entendida, como “um conjunto de localizações geográficas interconectadas entre si por 

1 Doutoranda no Programa de Pós Graduação em Geografia na Universidade Federal da Paraíba – PPGG/UFPB. Email: 

izabeller@hotmail.com 
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um certo número de ligações” (CORRÊA, 2005, p. 107). Essas ligações vão além dos produtos 

comprados pela rede e também acontecem nas decisões conjuntas estabelecidas nas recorrentes 

reuniões, onde os membros se sentam para discutir possibilidades do mercado. 

Esse tipo de associação comercial modernizou a pequena cidade porque implantou práticas de 

mercadejar que até então somente eram vistas nas cidades médias e grandes. Passou-se a se 

preocupar mais com a aparência física da loja, com a quantidade e diversidade de produtos, e investiu-

se mais no retorno consecutivo do cliente à forma comercial. Gradativamente, algumas lojas, não 

associadas a redes de negócios, começam a reproduzir em seu empreendimento algumas ações para 

modernizar o seu comércio.  

As redes de negócios contribuíram para a reconfiguração do espaço comercial juazeirinhense 

não apenas por estarem presente no espaço e gerar práticas de consumo modernas e diferenciadas, 

mas também por servir de modelo para aqueles que, não se associando, passaram a ter o desejo de 

apresentar-se com essa nova aparência (imposta pela indústria do consumo) que exala modernidade. 

2. REDES DE NEGÓCIOS: METAMORFIZAÇÃO DE ALGUMAS FORMAS COMERCIAIS

Quando um comércio se associa a uma rede de negócios, a forma comercial, na maioria das 

vezes, sofre uma transformação abrupta. Geralmente, são comprados terrenos ao lado do imóvel e 

construídos primeiro e segundo andares para servir de depósito, escritório e moradia dos donos; 

multiplicam-se a quantidade e a diversidade de produtos oferecidos; cresce o número de sorteios em 

determinadas datas do ano; tornam-se recorrentes períodos de promoções. Enfim, o comércio se 

expande em todos os sentidos, por isso se faz mais visível na cidade, seja pela metamorfização de sua 

forma, seja pelo novo jeito de consumir, agora estimulado.  

A formação de redes de negócios, entendida como uma estratégia de reprodução do capital, é 

uma prática que vem se disseminando nos últimos anos. Diferentemente das cadeias de lojas, 

difundidas pela mesma sociedade de empresários, consiste no agrupamento de pessoas jurídicas que 

trabalham no mesmo segmento, isto é, são empreendedores que formam um grupo comercial para 

enfrentar a competitividade atual. Entram aqueles que desejam alterar o jeito de comercializar. 

Segundo Pessoa (2013, p. 7), “essas redes representam um tipo de organização não vertical e 

não centralizada, onde não há um centro de comando, mas, ao contrário, onde cada núcleo 

participante é autônomo e capaz de tomar iniciativas”. Nesse contexto, inaugura-se uma lógica de 

negociar que se diferencia da dinâmica apresentada pelas grandes redes de comércios.  
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Nesse sentido, as redes de negócios fogem totalmente ao sistema de sedes e filiais – em que a 

sede funciona como a cabeça, sendo responsável por tomar decisões e enviá-las pelos neurônios 

através de comandos, enquanto as filiais seriam como cada parte do corpo que, ao receber as 

mensagens do cérebro, executa as ações ordenadas. Assim, todos os membros têm voz e poder nas 

decisões conjuntas, deixando-se de acatar para dialogar.  

Pessoa (2013) acrescenta, ainda, que estas redes de comércios são um meio de cooperação 

econômica, política e geográfica que afeta a dinâmica do município em que estão inseridas e, 

consequentemente, a dinâmica urbano-regional. Pode-se inferir que tal afirmação é fruto de reflexões 

que visualizam a intensidade dos fluxos no momento pós-filiação. É econômica porque os membros 

passam a ser vistos como um só corpo, ou seja, todos passam a representar a rede e a rede passa a 

representar cada um. É política porque todos contribuem para a vitalidade da entidade. E é geográfica 

porque conecta empreendimentos localizados em pontos distantes da superfície terrestre.  

Quando se trata de defini-las oficialmente, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE) considera redes de negócios como “a cooperação entre empresas ou 

empreendedores independentes de um mesmo ramo, que, por meio de ações, ampliam os seus 

negócios pelos benefícios conjuntos que possam gerar devido à união, à força e ao compartilhamento 

de soluções” (SEBRAE, 2012). Com isso, fica evidente que a busca é pelo fortalecimento de cada 

membro do grupo, através de ações conjuntas. Consiste, portanto, em mais uma artimanha capitalista 

a fim de criar e manter comércios modernizados, através da inserção de estabelecimentos com 

padrões altamente tecnicizados. É também uma nova maneira de forçar o consumo constante, 

inserindo o marketing em cotidianos que, até então, desprezavam essa tática de ampliação  das 

vendas. 

A formação de redes de negócios, que também pode congregar outros setores, além do 

comercial, como os serviços, a indústria e o agronegócio, está pautada de objetivos diversos, sendo o 

principal: aumentar a competitividade individual através do trabalho coletivo. Já os demais objetivos 

complementam as ações que propiciam o fortalecimento de cada membro da rede, cada qual em seu 

território. Por esse motivo, buscam 

promover e ampliar o acesso a mercados, obtendo assim maiores vendas; aumento 
da lucratividade; eficiência operacional; obtenção de preços mais competitivos, com 
a prática das compras conjuntas; compartilhamento de investimentos em 
capacitação e consultoria; contratação de serviços; prática de marketing; e venda 
conjuntas (SEBRAE, 2012, p. 13). 

 

Convém destacar que, para uma leitura geográfica, no momento em que tudo isso acontece, os 

nós, representados por cada empresa, são reforçados e a conexão que une a teia de relações é 

(re)estabelecida. Na linguagem dos empreendedores, manterem-se competitivos é ter condições de se 
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fazer ofensivo no mercado, ou seja, é criar uma imagem para o consumidor de oferecimento de 

vantagens constantes, é dar sinais de que o comércio vai bem, apresentando alguns produtos com 

preço baixo, diversidade de mercadorias, ambiente agradável e, sobretudo, organizado. Esse contexto 

garantiria um fluxo de caixa positivo e qualificaria o empreendimento como competitivo.  

Segundo o SEBRAE (2012, p. 13), as redes de negócios apresentam algumas características, 

dentre as quais se destacam: 

a) Localização dos membros: deve manter-se, inicialmente, em um raio de no máximo 300 km

para tornar mais viável a execução das reuniões, impreteríveis para a criação e manutenção das redes; 

b) Tempo médio para o funcionamento razoável de  uma dessas entidades: entre 18 e 24

meses; 

c) Quantidade de empresas necessárias: de 10 a 20 participantes;

d) Desenvolvem uma marca única que será utilizada por todos os membros;

d) Efetuam compras conjuntas para obterem descontos e aumentarem a lucrativ idade;

e) Fazem marketing e vendas conjuntas;

f) Atuam visando a soluções comuns entre participantes.

Após conhecer as características basilares que sustentam as redes de negócios – sistema em 

que a identidade do comércio é mantida e o nome da entidade é veiculado por cada empreendimento –

, torna-se necessário fazer uma reflexão, mesmo que pontual, a respeito da palavra rede na ciência 

geográfica. Ao tomá-la como conceito, Dias (2008) mostra que a primeira de suas propriedades é a 

conexão, enquanto seu principal papel diz respeito a integrar processos de múltiplas ordens. A autora 

também afirma que, mesmo não sendo um termo novo, hoje é aplicado em diferentes campos, como, 

por exemplo, redes estratégicas, redes de solidariedade, redes de ONGs, redes de unive rsidade, redes 

de energia e redes de informação.  

Diante disso, observa-se, portanto, uma semelhança entre os termos rede e espaço: ambos 

são constantemente adjetivados e utilizados em diferentes áreas de conhecimento (espaço físico, 

espaço sideral, espaço geográfico, espaço virtual etc.). Acrescentam-se, ainda, a essas 

exemplificações, rede urbana e rede de negócios (dois tipos de redes geográficas): a primeira, na qual 

os nós são delimitados por cada município e o oferecimento de produtos e serviços torna-se essencial 

para indicar os integrantes de cada nível; e a segunda, onde a conexão se dá, principalmente, em cada 

reunião. É durante esses momentos que as interações entre comerciantes ocasionam as tomadas de 

decisões conjuntas, as quais acarretarão ações vivenciadas em municípios diferentes, cada uma com 

sua dinâmica própria, e desencadearão práticas espaciais heterogêneas. Assim, rede de negócios é 

mais uma das inúmeras apropriações feitas pelos diversos campos de saberes; nesse caso, é uma 

aplicação feita pelo SEBRAE a esse tipo de associativismo. 
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Em 2011, o SEBRAE realizou um mapeamento das redes de negócios ativas e concluiu que, 

no Brasil, existiam, no mínimo, 778 dessas entidades, distribuídas em 79 segmentos, destacando -se: 

os supermercados (25,84%), as farmácias (9,00%), o multissegmento (7,97%), o material de 

construção (7,84%) e o de imobiliária (3,08%) (SEBRAE, 2012, p. 22). Na mesma pesquisa, ocorreu 

outra divisão por setores, em que o setor de comércios liderou, concentrando 56,42% das redes. 

Possivelmente, esse resultado foi reflexo da alta quantidade de redes de supermercados. Quanto aos 

estados, o Rio Grande do Sul apresentou a maior ocorrência dessas entidades, com 168.  

Esses dados traçam um panorama acerca do ritmo dessa forma de cooperação comercial em 

nível nacional. Ao relacioná-los ao campo da pesquisa, identifica-se certa reprodução da frequência 

dos dados, porém em uma escala maior.  

Juazeirinho apresenta seis redes de negócios: duas de supermercados (Compre Mais e Super 

Legal), duas de farmácias (RedeMed e Redemais Farma), uma de material de construção (Rede Fácil 

Casa e Construção) e uma de móveis e eletrodomésticos (Rede Nordeste Móveis e Eletros). Nesse 

montante, apenas o segmento imobiliário não se faz presente dentre aqueles des tacados em nível 

nacional. Já em nível estadual, a Paraíba apresentou 17 redes, dentre elas: oito de supermercados; 

duas de material de construção; uma de farmácias; e uma de móveis, decorações e eletrodomésticos.  

Mesmo não sabendo se as redes que atuam em Juazeirinho são as que foram contabilizadas 

pelo SEBRAE – tendo vista os critérios elencados para serem consideradas ativas –, há coincidência 

nos segmentos que lideram os níveis nacional, estadual e municipal. Assim, ao alinhar esse índice à 

irradiação do meio técnico-científico-informacional, Juazeirinho participa da absorção que o comércio 

vem fazendo cada vez mais das técnicas, utilizando-as para se fazer pujante nos pequenos centros 

urbanos.  

Como as redes de negócios aglutinam comerciantes localizad os distantes entre si, a cada 

reunião, os empresários das pequenas cidades experimentam conexões diretas com outros espaços 

urbanos, dialogam, inclusive, com as cidades médias. Essa multiplicidade de vivências é o que fornece 

identidade a cada rede de negócios. E é a partir do que é levado para cada reunião que os associados 

têm a oportunidade de expor as suas ideias e sugerir o que deve ser melhorado para garantir o 

fortalecimento dos membros e, consequentemente, a saúde financeira da rede.  

Com tudo o que oferecem, as redes de negócios invadem cada vez mais os espaços urbanos 

das pequenas e médias cidades. Nas cidades médias, elas se fazem muito mais urgentes, pois nesses 

espaços urbanos estão instaladas filiais de multinacionais e de grandes corporações brasileiras. Nesse 

ambiente, o pequeno comerciante fica acuado e impossibilitado de concorrer de maneira igualitária com 

essas grandes redes (se é que é possível ocorrer igualdade nesse sistema econômico vigente, cujo 

codinome é desigualdade). Porém, nas pequenas cidades, geralmente não há a presença desses 
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grandes agentes de reprodução capitalista, o que despertaria nos comerciantes juazeirinhenses o 

desejo de se associar a uma rede de negócios e de modificar não apenas o seu empreendimento, 

como também as formas de mercadejar.  

3. O UNIVERSO DAS REDES DE NEGÓCIOS E O INÍCIO DAS ASSOCIAÇÕES

Na verdade, aquilo [reuniões para entrar na rede] era muita venda de ilusão. Eu lhe digo hoje 
com toda certeza: era muita ilusão, mas aquelas ilusões foram oportunidades pra gente. Me 
tirou daquele conforto. Eu estava aqui, só, o tempo todo, como se diz “com a barriga no 

balcão”, só vivendo do meu negócio. Lia bastante sobre literatura de supermercado, já tinha 
avançado bastante e eu precisava avançar mais para continuar vencendo e avançando 
(Entrevista concedida pelo empresário do supermercado Irmãos Cantalice, primeiro 
estabelecimento juazeirinhense a se filiar a uma rede de negócios, em 01 de novembro de 

2013). 

A venda de ilusões ocasionou a entrada das redes de negócios em Juazeirinho. A participação 

em reuniões nas capitais paraibana, pernambucana e norte -rio-grandense resultou no deslumbramento 

de perspectivas positivas geradas pela rede Smart (do grupo Martins, que possui sede em Uberlândia). 

Na fala do comerciante, há descontentamento quanto à manutenção da forma tradicional, pois é 

mencionada a monotonia da “barriga no balcão”. Essa expressão sintetiza o cotidiano dos pequenos 

comércios que, em geral, empregam basicamente os familiares – muitas vezes trabalhando sem 

remuneração – e o proprietário se mantém no caixa. Além disso, as poucas pessoas que trabalham 

nesses pequenos comércios (com características bem familiares) tendem a ser multifuncionais: 

vendedor, entregador, repositor, recebedor de mercadorias, enfim assumem todas as funções de 

trabalho que mantêm o pequeno estabelecimento aberto.  

Sua vontade de assumir nova postura empresarial, tornando -se mais ofensivo diante dos 

concorrentes, foi preponderante para entrar em uma parceria comercial, na época, quase 

desconhecida. Havia mais teoria do que casos concretos. Via-se o esboço do crescimento se 

materializando a cada novo encontro, a cada ideia lançada. Eram experiências que começavam a ser 

trocadas e impressionavam aqueles que estavam de fora do mundo das téc nicas a serviço do 

comércio. Desenhavam-se ações para alavancar as vendas e o empreendimento como um todo. 

Explicavam-se os benefícios comerciais de deixar de ser uma pessoa jurídica isolada e ligar-se a 

outras para tornar-se mais competitivo e fazer melhores negócios. 

Representantes da rede Smart convidaram o empresário do Mercadinho Irmãos Cantalice para 

fazer parte da nova estratégia empresarial do grupo atacadista Martins2: investir no varejo, através do 

2 O grupo Martins atua em vários setores de negócios, no setor atacadista, e possui mais de duzentos mil clientes 
constituídos por pequenos e médios varejistas e distribuídos em todo o país. Desse total, quatorze mil estão associados à 

Universidade do Varejo (CLEPS, 2005, p. 247). 
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fomento da associação em rede de supermercados. Esse investimento, segundo Cleps (2005), possuía 

como objetivo aumentar os lucros e fidelizar clientes. Logo, criaram-se dois equipamentos para dar 

suporte e promover a aceitação por parte dos comerciantes que desejassem embarcar nesse novo jeito 

de comercializar. Assim,  

para alavancar a expansão varejista, o Grupo Martins criou o Banco Tribanco, que 
tem como uma das principais prioridades financiar a montagem de supermercados 
de vizinhança e garantir a expansão da Rede Smart. Outro importante investimento 
do Grupo foi a implantação da Universidade Martins de Varejo (em 1990), com uma 
unidade móvel, que ministra cursos de gestão e capacitação profissional a 
supermercadistas de várias cidades do país (CLEPS, 2005, p. 244). 

Com isso, a rede Smart foi criada em 2000 para dar condições de igualdade de competição aos 

pequenos e médios supermercadistas. Para se ter ideia do nível de alcance espacial desenvolvido por 

essa empresa de Uberlândia, convém destacar que, no final de 2013, a Smart estava com 900 lojas 

filiadas, distribuídas em mais de 620 municípios brasile iros, localizados em 23 estados. Os integrantes 

dessa grande rede associativista de supermercados do país contam com uma cesta de produtos e 

serviços de marketing, financeiro, tecnológico, comerciais e  de operação de loja (SMART 

SUPERMERCADOS, 2014). O Quadro 3 especifica as vantagens oferecidas aos filiados.  

      Quadro 3: Produtos e serviços disponíveis aos filiados à rede Smart 

Soluções em 
marketing 

Solução financeira Solução operação de loja 

a) Calendário
Promocional 

b) Grandes 
Campanhas 
c) Kit PDV

d) Merchandising
(rede nacional) 
e) VT e rádio local

f) Guerrilhas

a) Seguro de loja
b) Linhas de créditos 

especiais (BNDS) 
c) Cartão SmartFácil: com 
mais de 423 mil 

consumidores ativos 
d) Correspondente não
bancário 

a) Gestão de Categoria
b) Planograma ideal (UMV)

c) SmartGol (consultoria UMV e relatório)

Solução Comercial Solução Tecnológica 
a) Negociação de itens regionais e

locais 
b) Negociação com os principais 
players do mercado 

c) Abastecimentos em suprimentos 
de lojas 

a) TEF Smart 

b) Consulta de cheques (direto PDV)
c) Conciliação de cartões
d) Recarga celular (principais operadoras)

Fonte: Site da rede Smart, 2014. 

A avalanche de dispositivos disponíveis insere de uma só vez no comércio tradicional o que há 

de mais moderno. O novo filiado recebe ações simultâneas em áreas antes nunca pensadas, talvez por 

falta de capital ou de conhecimento. Desse modo, o que a Smart chama de soluções em marketing, 

financeira, de operação de loja, comercial e tecnológica coloca o estabelecimento de maneira abrupta 
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em uma atmosfera tecnicizada ao extremo, pois alteram os aspectos integrantes que, para Ortigoza 

(2008), distinguem o comércio tradicional do moderno, a saber: 1) os formatos dos estabele cimentos; 

2) as formas de vendas; 3) o perfil dos comerciantes; 4) as estratégias de gestão das empresas; 5) os

padrões de localização; 6) o significado dos espaços comerciais.  

Com exceção da terceira e da quinta característica, muda-se drasticamente e transforma-se o 

comércio tradicional em moderno, mediante a utilização do pacote de produtos e serviços, disponíveis 

aos filiados à rede Smart. Cleps (2005, p. 244-245, grifo nosso), que desenvolveu estudos sobre a 

referida rede, buscou informações diretamente na empresa e elencou os principais benefícios de 

participar dessa modalidade comercial. Dentre eles, estão  

as compras realizadas com os fornecedores, as quais passam a ser em conjunto, 
aumentando o poder de barganha dos pequenos varejistas , visto que, ao comprar 
grandes volumes e diretamente da indústria, os preços dos produtos diminuem, 

aumentando o lucro do pequeno comerciante. As negociações são feitas pelas centrais 
de compras e por profissionais especializados no processo. Como consequência imediata, 
os preços das mercadorias ficam menores e os prazos maiores, aumentando a margem 

operacional do varejista. 

Os argumentos expostos acima remetem à fala do comerciante que abriu este terceiro tópico. 

Os trechos grifados representam o sonho de todos os comerciantes. Barganhar mais significaria poder 

se posicionar mais durante as negociações, ganhando descontos que extrapolariam o possível. Assim, 

diminuir o preço de custo, aumentando os prazos de pagamento, é outro desejo por parte dos 

pequenos empreendedores. Essas possibilidades cogitadas regam nas mentes dos comerciantes a 

semente de crescimento financeiro.  

São vantagens e mais vantagens apresentadas, modernizações e mais modernizações 

sugeridas. Essa motivação envolveu o mercadinho Irmãos Cantalice, no  início da década de 2000, e 

inseriu Juazeirinho na lista das (pequenas) cidades que passariam a apresentar as redes de negócios 

em seu espaço comercial. 

A rede Smart através do (antigo) mercadinho Irmãos Cantalice trouxe para Juazeirinho 

transformações significativas, pois as modernas ações de marketing desencadearam novas práticas 

espaciais, como o retorno consecutivo ao estabelecimento.  

Em cada encarte, em cada novo produto colocado na gôndola, em cada seção que surgia, as 

pessoas estavam sendo apresentadas a um novo jeito de consumir: que sacia os desejos reais e cria 

outros, embora os gêneros não sejam de primeira necessidade. Assim, as pessoas passaram a sentir 

as investiduras do consumo aliado ao prazer. Outra alteração ocorrida foi a limitação do crédito 

pessoal, uma vez que a rede Smart – assim como outras redes – possuía seu cartão de crédito próprio. 
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A rede Smart foi para o espaço comercial juazeirinhense um divisor de águas, tendo em vista 

que inseriu na pequena cidade formas de mercadejar até então desconhecidas no comércio local. No 

entanto, as transformações espaciais foram mais notáveis porque no âmbito comercial nenhum 

segmento é mais regimentado do que o supermercadista. Segundo a Associação Brasileira de 

Supermercados (ABRAS), “o supermercado caracteriza-se por possuir seções de vendas constituídas 

de mercearia, bazar e perecíveis; disponibilizar cerca de 1.500 a 5 mil itens em exposição; possuir de 

três a quarenta check-outs e ter mais de 300m² de área de vendas” (COUTO, 2011, p. 161-162).  

Nesse sentido, o mercadinho é intimado, caso queira ser chamado de supermercado, a 

alcançar esse padrão. Desse modo, o mercadinho Irmãos Cantalice cumpriu o desafio de deixar o 

empreendimento no padrão exigido. De acordo com um site3 local, após quatro reformas, houve a 

ampliação do referido empreendimento de 100m2 para 500m2 de área, quase o dobro do tamanho 

mínimo estabelecido. As fotografias a seguir mostram a fachada da loja antes e depois das reformas, 

ou seja, antes e depois da adesão à rede de negócios. 

Fotografia 1: Mercadinho Irmãos Cantalice na década de 1990 (anterior à rede)  

Fonte: Página social do empresário (Facebook). Acervo pessoal do empresário. 

3 LIMA, Heleno. Empresário juazeirinhense é destaque em revista de circulação nacional. 09 abr. 2014. In: Portal Heleno 
Lima. Disponível em: <http://helenolima.com>. Acesso em: 13 jul. 2014. 
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Fotografia 2: Fachada do supermercado Irmãos Cantalice após a adesão à rede de negócios 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. Acervo de Izabelle Trajano. 

A ampliação da estrutura física veio acompanhada da divisão em seções e subseções. 

Expandiram-se as opções de perecíveis, através da inserção da padaria, do açougue e dos itens de 

hortifrútis. Gradativamente, foram incluindo no mix de produtos eletrodomésticos, colchões, roupas, 

calçados, cama, mesa e banho. O número de caixas foi outra mudança significativa, passando de um 

para seis check-outs. Enfim, transformou-se completamente o layout  da loja: da fachada à organização 

interna do estabelecimento. 

Pode-se afirmar que a adesão à rede encoraja o empresário a tomar atitudes que sozinho 

dificilmente exerceria, pela baixa confiança de retorno do investimento feito. A visualização de um 

comércio diferente, maior e com nova dinâmica pode causar alegria e entusiasmo, assim como 

desencadear medo e temor diante de metas ousadas que vislumbram o crescimento em todos os 

sentidos.  

Esse possível temor advém de uma das características inerentes às atividades do circuito 

inferior que diz respeito à pequena dimensão comercial, a qual abrange reduzido capital, baixo volume 

de negócios, pequenos estoques e pouco espaço para se desenvolver (SANTOS, 2008, p. 212).  

Desse modo, para entrar no mundo das redes de negócios, é necessária uma boa dose de 

coragem para “tirar a barriga do balcão” e conectar o empreendimento a outros. Precisa-se assumir 

uma postura que amplie o horizonte diariamente, que entenda que cada comércio é uma ponta do 

iceberg de algo bem maior: a economia planetária. Em cada segmento, em cada estabelecimento, 

clientes e mercadorias não estão soltos no espaço. Eles são influenciados e influenciam a dinâmica 

socioeconômica de cada lugar. 
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Observa-se nas fotografias 1 e 2, a alteração da nomenclatura de mercadinho para 

supermercado. A quantidade de portas, agora necessária, serve para comprovar a real dimensão do 

estabelecimento, e o poste de iluminação pública demarca a ampliação da forma física. Na Fotografia 

1, ele está bem de frente à casa vizinha do empreendimento, enquanto, na Fotografia 2, está localizado 

exatamente de frente ao supermercado, demarcando quase o seu centro.  

Encontram-se, agora, na fachada, banners grandes e coloridos apresentando imagens de 

mercadorias disponíveis. Eles recobrem parte da edificação erguida sobre o empreendimento (1º e 2º 

andares), onde funcionam: escritório, padaria, estoque e moradia do empresário. A última alteração 

significativa é a utilização de vidros em aproximadamente metade da loja, funcionando como vitrines 

para exibir manequins de adultos e crianças com roupas, calçados e acessórios. As vitrines são mais 

um convite para entrar no supermercado e levar algo, além de comida.  

O surgimento dessa nova maneira de comercializar foi um marco para o cotidiano dos 

citadinos, porque, na época, tornou-se o único lugar da cidade onde era possível encontrar a maior 

diversidade de produtos. Não bastasse essa transformação visível, a publicidade entra em cena como 

algo sem precedentes. Sem dúvida, era apresentada ao consumidor juazeirinhense a compactação de 

produtos em apenas uma forma comercial, até então oferecida, exclusivamente, nas médias e grandes 

cidades, através dos supermercados, hipermercados e shoppings centers.  

À primeira vista, a imagem de luxo imperava no supermercado Irmãos Cantalice. Afinal, a 

diversidade encontrada em apenas um local era inédita. O novo layout da loja anunciava uma 

transformação ímpar enquanto os olhares curiosos buscavam identificar quais vantagens seriam 

oferecidas nesse espaço. A grandeza, o colorido, a organização milimétrica das gôndolas, a 

distribuição de brindes, a gentileza dos funcionários – treinados com técnicas de vendas –, as 

campanhas promocionais e a amplitude de preços e marcas das mais populares às mais renomadas 

trouxeram a pluralidade do perfil dos clientes, como o próprio empresário faz questão de declarar:  

 

A gente vende aquilo que o cliente precisa de mais básico, né? Que é alimento. O cara pode 
deixar de fazer um bocado de outras coisas no dia a dia, mas não pode deixar o alimento. 
[...] Eu sinto que, para nossa estratificação social, a gente atinge a todas as classes. Se você 

me disser, me informa quem é o seu maior cliente. Eu não vou ter condições de lhe dizer. Eu 
acho que a pessoa que está lá na base da pirâmide, a que tá lá no topo da pirâmide me 
compra. A gente tá vendo que a pessoazinha que mora lá na pontinha da rua, que é aquela 

pessoazinha que ganha o Bolsa Família, vem para aqui. Como aquela pessoa que tem talvez 
a melhor renda per capita de Juazeirinho me compra (Entrevista concedida pelo empresário 
do supermercado Irmãos Cantalice, em 01 de novembro de 2013).  

 

Segundo o empresário, o segmento alimentício é responsável pelo alcance de toda a pirâmide 

social, não havendo, dessa maneira, público-alvo específico. A referência aos beneficiários do 

programa Bolsa Família remete aos consumidores de menor poder de compra; por outro lado, também 
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mencionou clientes de maior renda. A transformação de mercadinho em supermercado ocasionou a 

alteração do antigo lugar de consumo exclusivo de gêneros alimentícios, produtos de limpeza e higiene 

para um lugar de consumo onde é possível encontrar de tudo um pouco.  

Considerando-se que o surgimento do primeiro supermercado brasileiro, na cidade de São 

Paulo, ocorreu em 1953, poderia se perguntar: por que essa forma comercial chegou à pequena cidade 

de Juazeirinho após quase cinco décadas? Contudo, a resposta seria tão simples e coerente quanto o 

próprio desenvolvimento capitalista: o capital se desenvolve de maneira desigual  no espaço porque 

este apresenta dinâmicas sociais distintas. Assim, a instalação de cada empreendimento requer não 

apenas condições de criação, carecendo também de condições de reprodução para garantir a 

manutenção capitalista, pois como sobreviveria se não houvesse clientes suficientes para cobrir as 

despesas e garantir uma margem de lucro estimada?   

As Fotografias 1 e 2 captaram imagens contrastantes não apenas quanto à forma comercial, 

mas representam também momentos díspares do espaço comercial juazei rinhense. Se o 

estabelecimento, associado à rede, cresceu e permaneceu é porque a população local desenvolveu 

condições de consumir esse novo padrão de comércio, pois, quando surge uma nova forma comercial, 

significa que o seu uso desencadeará comportamento de acordo com a proposta do estabelecimento. 

Então, se este for moderno, haverá constantes estímulos para hábitos de consumo modernos; do 

mesmo modo, se for tradicional, a sua vivência possibilitará que práticas tradicionais permaneçam 

integradas ao espaço. 

Percebe-se, por conseguinte, que a atividade comercial remodela os modos de vida urbanos 

através da implantação de diferentes padrões de produção e de consumo, assim como interfere na 

reestruturação espacial. Esses processos não acontecem apenas em metrópoles, mas estão presentes 

também em espaços não metropolitanos (COUTO, 2011, p. 16). As redes de negócios são importantes 

agentes de reconfiguração espacial das pequenas cidades e no caso do ramo supermercadista, por 

possibilitarem a aglutinação de outros segmentos comerciais, proporcionando, mais rapidamente, 

condições de mudança de hábitos de consumo.  

Em Juazeirinho, além da comodidade de poder consumir tudo (ou quase tudo) em um só lugar, 

rompeu-se a dependência de esperar o dia da feira para abastecer a despensa com produtos 

perecíveis e retirou-se do Mercado Público Municipal a exclusividade de obter hortifrúti nos demais dias 

da semana (além da terça-feira).  

Na certeza de encontrá-los diariamente, há maior retorno ao supermercado, quando se dese ja 

consumir algum produto mais fresco. Inclusive, por alguns anos, a quinta-feira ganhou o título de 

“quinta-feira verde” no estabelecimento Irmãos Cantalice, pois era o dia em que o supermercado 
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colocava algumas frutas, verduras e hortaliças em promoção, assim como era dia certo para chegar 

produtos no setor de hortifrútis.  

Com isso, a feira ganhou um concorrente que oferecera, em dia diferente do seu, produtos que 

poderiam ser levados e pagos com cartão de crédito ou com crédito pessoal (vales). Nesse se ntido, 

passou a haver a oportunidade de adquiri-los e pagá-los em novas condições, uma vez que na feira 

paga-se apenas em espécie.  

Nesse contexto, observa-se uma metamorfose comercial que não se limita à estrutura física, 

porque propiciou alterações nas práticas que constituem o espaço comercial. Sendo os comércios 

formas que também constituem o espaço urbano, consequentemente interferem da mesma maneira no 

espaço urbano da pequena cidade de Juazeirinho. Assim, não se pode negar o entendimento de 

Ortigoza (2008, p. 2), quando afirma que “o comércio rege o ritmo da cidade, ajuda a promover sua 

dinâmica, pois estimula complexas relações de consumo que dão o conteúdo ao movimento urbano”.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

As discussões tecidas apresentaram repercussões socioespaciais da forma comercial rede de 

negócios. Tais repercussões ultrapassam a mudança física de forma espacial e chega a 

transformações de conteúdo e funções. Os novos hábitos de consumo trazem a pequena cidade 

práticas espaciais já conhecidas a média e grande cidade, pois estes tipos de núcleos urbanos já 

carregam um modo mais intenso de consumo. 

 Refletir sobre este tipo de rede comercial destaca o quão importante se faz no mercado 

capitalista ser notado como grande, pois o associativismo ao mesmo tempo em que gera a esperança 

de crescer, impulsiona os estabelecimentos a reproduzirem aquilo que se tem como modernos, dessa 

maneira, na pequena cidade também começa a se diversificar as formas comerciais e o espaço 

comercial passa a se tornar mais complexo e dinâmico. 
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TRABALHO E MOBILIDADE NO CONTEXTO DA PRODUÇÃO 

CAPITALISTA DO ESPAÇO: BREVES CONSIDERAÇÕES 

Profa. Dra. Glauciana Alves Teles1 

RESUMO 

Este artigo discute questões relacionadas ao mundo trabalho, sua essência e transformações 
advindas com a expansão geográfica do capital sobre o Globo. Nesse contexto enfocamos a 

mobilidade da força de trabalho como um fenômeno marcante quando analisamos um recorte 
espacial, haja vista que o processo de Globalização, tem afetado a mobilidade de mercadorias e, 

sobretudo de pessoas, facilitadas pelo desenvolvimento de transportes e comunicação. Assim, a 
mobilidade da força de trabalho, fenômeno intrínseco à produção capitalista do espaço, adquire 
novos conteúdos e nos mais diversos espaços, especialmente nas cidades, unidos por um viés 

comum: a sua expansão geográfica cada vez mais aliada a expansão do capital.  

PALAVRAS CHAVES: Trabalho. Mobilidade da força de trabalho. Produção do espaço. 

Globalização.  

As mudanças no mundo do trabalho no contexto recente de expansão 

geográfica do capital.  

A acumulação capitalista no contexto contemporâneo da globalização provoca 

mutações no mundo do trabalho, tanto nos países centrais  e, sobretudo, nos periféricos, 

reveladas no processo produtivo e nas relações de produção. O trabalho assume um novo papel 

como forma de expansão geográfica do capital e mobilização da força de trabalho sobre o Globo. 

Isso implica assinalar que o trabalho, importante elemento no entendimento da produção do 

espaço, assume, ao longo da história, novas formas de materialidade, implicando também novas 

formas de subjetividade. 

1 Doutora em Geografia pelo Programa de Pós Graduação em Geografia – PROPGEO da Universidade Estadual do Ceará, 
Professora Substituta dos cursos de Geografia da UECE e Pesquisadora do Laboratório de Estudos Urbanos e da Cidade – 
LEURC/UECE.Integra o grupo de pesquisa Metropolização, Mobilidades e Redes:perceptivas sobre a produção do espaço 
cadastrado no CNPQ e liderado pela Profa. Dra. Zenilde Baima Amora.   
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O trabalho se constitui um dos temas mais discutidos na atualidade, embora já 

venha se constituindo, desde muito tempo, em interesse de estudo das ciências sociais. Autores 

como Engels (2004) e Marx (1985) foram os percussores da discussão sobre esse conceito, 

todavia suas obras serviram de base para o pensamento de autores contemporâneos como 

Harvey (2005), Meszáros (2001), Lukács (2013), Antunes (2009), dentre outros, cujas reflexões 

procuram compreender o trabalho no contexto das mudanças econômicas, políticas e sociais no 

âmbito das determinações históricas. 

Engels, ainda no século XIX, escreve que o trabalho “[...] é condição básica e 

fundamental para toda vida humana. E em tal grau que, até certo ponto, podemos afirmar que o 

trabalho criou o próprio homem”. (2004, p. 13). É por meio do trabalho que o homem se 

diferencia dos animais, expondo sua capacidade intelectual de transformar e dominar a natureza 

por meio de relações sociais entre ele e a natureza e entre ele e outros homens. Marx (1985), na 

mesma linha de análise,  destaca que o trabalho: 

[...] é antes de tudo um processo entre Homem e Natureza, em que o 

homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu 
metabolismo com a natureza. É o momento em que ele mesmo se 

defronta com a matéria prima natural como uma força natural e põe em 
movimento as forças naturais pertencentes à sua corporalidade, 
braços e pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar-se da matéria 

natural numa forma útil para sua própria vida [...](MARX, 1985, p. 149).  

O trabalho constitui assim, na perspectiva marxista, o intermédio entre homem e 

natureza que se realiza por meio do trabalho e que ao modificar a natureza, o homem modifica a 

si mesmo. Esse processo é contínuo e evolui ao longo da história das sociedades. Os elementos 

presentes nessa relação podem ser entendidos como o uso da natureza, transformada pelo 

trabalho humano em coisas, meios ou instrumentos no âmbito de uma relação dialética. Nessa 

relação, o homem constrói sua natureza interna e ao mesmo tempo, sua relação externa, na 

relação com outros homens numa realidade do qual é partícipe. 

O trabalho foi considerado desde sempre uma característica exclusiva dos homens, 

como a base das relações mais primitivas às relações mais complexas entre ele (o homem) e a 

natureza. Numa passagem de sua obra, Marx lança essa ideia, ao acentuar que  

[...] uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a 
abelha envergonha mais de um arquiteto humano com a construção 

dos favos de suas colmeias. Mas o que distingue de antemão, o pior 
arquiteto da melhor abelha é que ele construiu o favo na sua cabeça, 
antes de construí-lo em cera. No fim do processo de trabalho obtém-se 

um resultado que já no inicio deste existiu na cabeça do trabalhador, e 
por tanto idealmente (1985, p. 149-150).  
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De acordo com ideia exposta na citação, em linhas gerais, o que difere os homens 

e animais é o processo de trabalho, na medida em que os primeiros o planejam em pensamento, 

no plano ideológico em Marx e Lukács, pré-ideação, aquilo que vão transformar no âmbito 

material. Sem o planejamento, não há um fim para o uso de sua força d e trabalho na 

transformação da Natureza em objetos para seu uso. Desse modo, as atividades orientadas a 

um fim, anteriormente planejadas, se configuram como um dos elementos do processo de 

trabalho. 

Marx (1985) considera que o trabalho, em seu sentido onto lógico2, carrega consigo 

alguns elementos que lhe pertencem, exclusivamente, e que estabelece a diversidade quando se 

considera a mediação dos seres humanos relativamente à natureza em seu sentido mais 

primitivo, ante as outras formas de medições. Assim, Marx considera como elementos do 

trabalho os objetos de trabalho e os meios de trabalho. Os primeiros, segundo o autor, consistem 

em toda fonte de subsistência, extraída diretamente da natureza, a exemplo da terra e da água, 

e a matéria-prima, que considera ser um objeto de trabalho trazendo agregado algum tipo de 

trabalho, como a força que o tirou de sua origem. Já os meios de trabalho, constituem uma coisa 

ou complexo de coisas que o trabalhador coloca em si mesmo para facilitar sua relação com os 

objetos de trabalho. Os meios de trabalho desenvolvidos ao longo da história são importantes 

elementos para se caracterizar os avanços técnicos das sociedades, pois distinguem as épocas 

econômicas, bem como o grau de desenvolvimento da força de trabalho humana de cada 

sociedade e as condições sociais pelas quais se trabalha (Marx, 1985).  

Importante destacar o fato de que os elementos do trabalho, de um modo geral, 

consistem numa relação de ponto de vista e articulam os objetos e meios de trabalho.  Segundo 

Marx, “[...] o mesmo produto do trabalho pode servir de meios de trabalhos, ou matérias primas. 

Um produto que existe numa forma pronta pode voltar a ser matéria prima e entrar novamente 

no processo de trabalho”. Para que isso aconteça, “vai depender da função de terminada pelo 

produto do trabalho no processo de trabalho que o trate como um meio de subsistência ou um 

meio de trabalho”. (MARX, 1985, p. 152). 

No que refere ao processo de trabalho, Marx (1985) assinala que conta com todas 

as condições objetivas que são exigidas para sua realização, se extinguindo no produto que é 

um valor de uso. O processo de trabalho é assim uma atividade orientada a um fim para produzir 

2  De acordo com Chauí (2003), na Filosofia, o termo Ontologia possui origem na Metafísica. Segundo a autora, a palavra 
ontologia é formada por outras duas: onto que significa “Ser” e logia, estudo ou conhecimento. Em linhas gerais, ainda com base 
nas palavras de Chauí, a Ontologia significa “estudo ou conhecimento do ser, dos entes e das coisas tal como são em si 
mesmas, real e verdadeiramente, isto é: o ser enquanto ser”. (CHAUÍ, 2003, p. 183). 
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valores de uso. Acrescenta ainda que é uma apropriação do natural para satisfazer as 

necessidades humanas, resultado do metabolismo entre homem e natureza, condição natural 

eterna da vida humana, ou seja, a relação entre inorgânico-orgânico-social. Os mecanismos 

empregados ao longo do processo de trabalho são submetidos a formas e processos de 

dominação diferenciados ao longo da história (trabalho escravo e trabalho servil, por exemplo), 

todavia, os mecanismos aplicados pelas mediações de controle metabólico do capital são 

singulares. É no modo de produção capitalista que o trabalho passa a assumir um grau de 

dominação singular, como antes não visto, quando submetido ao controle metabólico do capital.  

É nessa linha de entendimento que encontramos em Mészáros, importantes 

contribuições para a compreensão de como o trabalho é sujeito de transformações à luz dos 

processos capitalista de produção. É sob o modo de produção capitalista que o trabalho é 

capturado, passando a estabelecer uma relação de aprisionamento, subordinando-o às regras 

impostas por esse modo de produção.  

Antunes na apresentação da obra Para Além do Capital (2011) esclarece que ao 

tratar da relação de subordinação do trabalho ao capital no decurso da história, Mészáros 

discorre sobre as características do sistema do capital e o denomina de “sistema de 

sociometabolismo do capital” afirmando que este “é mais poderoso e abrangente, tendo núcleo 

constitutivo formado pelo tripé capital, trabalho e Estado” (2011, p. 16).   

Mészáros (2011) lança algumas premissas importantes para se entender o sistema 

do capital em um período mais recente, considerando-o como resultado de um sistema de 

mediações evidenciadas ao longo da história. Para o autor, as condições contemporâneas 

atuantes no sistema de capital resultam de um processo historicamente constituído, onde 

prevalece a divisão hierárquica que submete o trabalho ao capital. De tal sorte, no modo de 

produção capitalista que o trabalho se transforma, saindo de um estado natural de relação 

homem e natureza e passa a ser subordinado à expansão do capital.  

Mészáros (2011) destaca, ainda, que o intercâmbio entre os seres humanos, e 

destes com a natureza, transformou-se na medida em que o trabalho foi capturado pelo modo de 

produção capitalista. Esse processo histórico de relação entre homem natureza é denominado 

pelo autor de “sociometabolismo do capital” e exprime na obra Para além do capital, importantes 

elementos para se compreender as transformações processadas no trabalho, quando novas 

determinações políticas e econômicas foram surgindo ao longo da história, implicando 

transformações sociais mediadas pelo trabalho.    

No momento anterior ao que ele distingue como metabolismo social do capital, 

Mészáros destaca que a produção objetos com base em maté rias primas extraídas da natureza 
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tinha o objetivo de suprir as necessidades imediatas dos seres humanos. Desse modo a relação 

fundamentada na autossuficiência humana, o trabalho, em seu sentido ontológico foi a base da 

relação primitiva entre homem e natureza.  

Antunes (2009), com base nas ideias de Mészáros, denomina esse momento como 

o “sistema de mediações de primeira ordem”, cuja finalidade relaciona-se “à preservação das 

funções vitais para a reprodução individual e societal” (p . 21). Entre as principais características 

do sistema de mediação de primeira ordem, destaca   

1) Os seres humanos são parte da natureza, devendo realizar suas 

necessidades elementares por meio do constante intercambio com a 
própria natureza; 2) Eles são constituídos de tal modo que não podem 
sobreviver como indivíduos da espécie a qual pertencem (...) baseados 

num intercambio sem mediações com a natureza, regulados por um 
comportamento instintivo determinado diretamente pela natureza, por 
mais complexo que esse comportamento possa ser (ANTUNES, 2009, 

p. 21-22).  
 

De acordo com a citação, o sistema de mediação de primeira ordem, destacado 

pelo autor, evidencia como se estabeleciam as relações entre os seres humanos e a natureza, 

baseadas na troca para atender as necessidades primeiras de sobrevivência. Nesse momento, o 

comportamento instintivo direcionava as ações humanas sobre a natureza, de modo a se 

estabelecer uma relação harmônica, sensível e de complementaridade. As atividades cotidianas 

estão relacionadas também com o enfretamento das adversidades impostas pela natureza, 

divisadas até então, como poder superior ao do próprio corpo. Nesse momento, prevaleciam no 

intercâmbio homem-natureza as determinações ontológicas fundamentais, que determinavam a 

reprodução das funções básicas de sobrevivência.   

As mediações de primeira ordem possuem características que lhes conferem uma 

singularidade histórica, quando consideramos a evolução da sociedade, tendo como referência 

as transformações por que passa o trabalho no âmbito do intercâmbio dos homens com a 

natureza.  Antunes (2009) considera, de um modo geral, como características desse momento, a 

“regulação espontânea da atividade produtiva”; a “regulação do processo de trabalho” visando a 

satisfação das necessidades humanas; “estabelecimento de um sistema de trocas compatíveis 

com as necessidades requeridas” visando aperfeiçoar os recursos naturais e produtos 

existentes; “organização, coordenação e controle do sistema da multiplicidade de atividades para 

atender um sistema de reprodução social cada vez mais complexo”, ‘alocação de recursos 

materiais e humanos existentes” com vistas à utilização viável dos meios de produção “em 

sintonia com a níveis de produtividade e limites socioeconômicos” e; “regulamentos socia is para 
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a totalidade dos seres sociais”, com vistas à agir em conjuntos com as demais determinações. 

Essas determinações, segundo o autor devem se figurar, sem a utilização de hierarquias de 

subordinação e determinação (2009, p. 22).  

Ao longo da história outras formas de mediações foram surgindo como resultado da 

evolução do conhecimento, tendo como consequência a aquisição de um maior grau de controle 

da natureza, mediados pelo desenvolvimento técnico e social. É assim que se revelam novos 

modos de pensar e agir sobre o espaço e o que Mészáros (2011) chama de “sistema de 

mediações de segunda ordem”. 

Antunes (2009), com base nas ideias de Meszàros (2011), afirma que o “sistema de 

mediações de segunda ordem” (p. 22-23) corresponde a um período específico da história 

humana em que houve a introdução de “elementos de caráter fetichizadores e alienantes de 

controle social metabólico”. Esse novos elementos transformaram a funcionalidade das 

mediações de primeira ordem e gestaram novas condições e determinantes históricos para a 

expansão do capital e, por conseguinte, provocaram seu metabolismo social. No segundo 

momento, a explicação para essa passagem está na sua finalidade essencial que é expandir o 

valor de troca, ou seja, a supremacia do valor de troca em relação ao valor de uso, pois na 

perspectiva de Antunes, “para converter o capital em propósito para a humanidade era preciso 

separar valor de uso e valor de troca, subord inando o primeiro ao segundo” (p . 23)  

No que se refere ao sistema de mediações de segunda ordem Antunes (2009), 

evidencia algumas de suas características como “a separação e alienação entre trabalhador e os 

meios de produção”; “a imposição dessas condições objetivas e alienadas sobre os 

trabalhadores”, com um poder separado que exerce um mando sobre eles; “personificação do 

capital” como um valor egoísta e voltado para os imperativos expansionistas e; “a personificação 

do trabalho”, sendo esta personificação dos trabalhadores levando estes estabelecerem uma 

relação de dependência com o capital reduzindo-o a uma identidade de trabalho e com ações 

produtivas fragmentárias (p. 23-24).  

Ao relacionarmos as medições de segunda ordem, com as de primeira ordem 

anteriormente destacadas, percebemos que as últimas foram transformadas, portanto, já se 

encontram em vigor sob o modo de produção capitalista. Assim, o trabalho passa por uma 

mutação profunda em relação aos modos de produção anteriores, pois, antes, o trabalho era 

visto como uma maneira de emancipação humana. Com as novas relações empreendidas sob o 

capitalismo, no entanto, o trabalho se faz estranhado ao homem, ou seja, alheio a sua 

emancipação e exterior a ele.  
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Cabe destacar o fato de que o momento de manifestação do modo de produção 

capitalista marca intensamente a transformação no intercâmbio do homem com a natureza, de 

modo a gestar novas determinações no âmbito do trabalho. O trabalho, agora, passa a ser um 

elemento definidor e mediador das relações entre os homens e destes com a natureza, não mais 

no sentido ontológico, mas sim como um mediador na produção de mercadorias. O trabalho, sob 

o capitalismo, passa a subordinar as atividades humanas a um fim: produzir mercadorias para

comercializar, alterando as relações entre homens e produzindo uma divisão social inédita. A 

subordinação do trabalho ao capital resulta dessa divisão social do capital entendido no contexto 

do sistema de metabolismo social do capital. Sobre essa assunção, Harvey (2013), destaca a 

noção de que 

[...] a real submissão do trabalho ao capital, surge quando os 
capitalistas começam a reorganizar o próprio processo de trabalho 

para obter mais valor relativo. Com isso, todo modo de produção ‘é 
alterado e uma forma de produção especificamente capitalista, começa 
a aparecer’, juntamente com as ‘relações de produção 

correspondentes’. Em outras palavras, as relações de classe que 
prevalecem dentro do capitalismo em geral, agora penetram dentro do 
processo de trabalho por meio da reorganização das forças produtivas.  

(P.168).  

Ao se submeter ao capital, o trabalho passa de um estádio ontológico para o 

entendimento de que o objetivo maior é a produção cada vez mais extensiva de valores de troca. 

A passagem do trabalho de estádio ontológico, para a produção de valores, marca 

definitivamente a história social e seu intercâmbio com a natureza. Desde então, a natureza 

passa a ser vista como um recurso cuja dominação e apropriação se faz com o objetivo de 

produzir riquezas. 

Mészáros (2011) entende que a subsunção do trabalho ao capital se evidencia 

como o principal viés de êxito dinâmico do capital. Nas sociedades anteriores às sociedades sob 

o modo de produção capitalista, o valor de uso, e, portanto, as necessidades, exerciam funções

reguladoras das ações e do trabalho. Já na sociedade capitalista,  essa circunstância se 

caracteriza como limitação que constituiu obstáculo à expansão reprodutiva do capital. Desse 

modo, se evidencia nova concepção de trabalho, capaz de dar respaldo e viabilizar um novo 

sistema de metabolismo social para atender uma nova concepção de necessidade com suporte 

na expansão crescente dos valores de troca. 

O trabalho transformado historicamente à luz do modo de produção capitalista 

subverteu valores essenciais à existência humana transformando-os em práticas estranhadas à 

sua existência abrindo um grande hiato entre homem e sua prática social. As transformações 
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entre os seres humanos e natureza ao longo da história implicou, sobretudo, nas transformações 

no universo do trabalho. É, todavia, no modo de produção capitalista que o  trabalho se evidencia 

como categoria de análise que nos dá subsídios para entendermos os processos políticos, 

econômicos e sociais mediadores dessa transformação. A relação entre o capital e o trabalho 

erigiu-se como aquela que determinará os rumos dos sucessivos momentos de expansão 

capitalista, com o objetivo de acumulação de riquezas implicando a produção e reprodução da 

sociedade, logo, do espaço.  

 

A mobilidade como componente essencial da relação capital e trabalho 
 

 A relação capital e trabalho implica alterações na produção do espaço, isto 

porque é no espaço que as relações capitalistas são materializadas, seja no plano das 

superestruturas, seja das infraestruturas. A força de trabalho, nesse contexto, assume novos 

conteúdos, sendo o mais importante deles, a sua capacidade de mobilizar-se no espaço para 

assegurar a sua inserção no emprego, que, de posse de liberdade a vende como e onde quer. 

Como parte dos ajustes espaciais e do processo de globalização mais recente, a mobilidade se 

faz uma característica da força de trabalho, que passa a movimentar-se sobre o globo como 

jamais visto.  

A mobilidade é um conceito, de certa forma polissêmico, e que, na sua etimologia, 

significa o que pode se mover, o que muda, sendo possível identificar diversos tipos de 

mobilidade -  psíquica, social, axiológica, cultural, cognitiva etc (AMORA e GUERRA, 2005). Levy 

(2002, p. 7) define mobilidade como sendo a “[...] relação social ligada à mudança de lugar, isto 

é, como o conjunto de modalidade pelas quais os membros de uma sociedade tratam a 

possibilidade de eles próprios ou outros ocuparem sucessivamente vários lugares [...]”. Com 

essa definição, ele chama atenção para o fato de que a mobilidade não se reduz ao mero 

deslocamento, e considera a mobilidade uma “relação de grande riqueza”.  Knafou, outro autor 

estudioso do tema, salienta que  

 

L`étude des mobilités spatiales permet à la géographie d’aborder deux 

questions majeures, étroitement liées. La première permet de dépasser 
l’evident héterogénéité du thème em faisant l’hypothèse qu’au-delà de 
La disersité des formes de mobilité, Il existerait um ‘système des 

mobilités’ qui gagnerait à être étudié em tant  que tel. La seconde 
question repose sur um autre constant de base: La vocabulaire dont 
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nous disponisons pour qualifier la variété des pratiques sociales de 

mobilité est obsolète3. (1998, p. 7). 

Knafou chama atenção para a diversidade de formas de mobilidade e necessidade 

de se qualificar as práticas de mobilidades atuais. Ele expressa o desafio de pensar as múlti plas 

formas de mobilidade: cotidiana, semanal, anual e excepcional. Amora e Guerra (2005) referem-

se também as “mobilidade raras” que envolvem deslocamento a grandes distâncias por 

motivações de trabalho, mas também em função das formas de luta de movimentos sociais 

como os fóruns sociais mundiais, regionais etc.  

Estes estudos estão mais orientados para uma discussão na perspectiva do 

território e do espaço social, sobre o quais não nos deteremos aqui. Estas são, portanto, 

algumas das problemáticas postas por esses e outros autores que tratam a mobilidade na 

Contemporaneidade.  

As reflexões postas neste artigo referem-se à mobilidade da força de trabalho, 

considerando-a como qualidade da acumulação também num período mais recente, envolvendo 

a relação capital e trabalho. Essa característica tem implicações espaciais, pois o deslocamento 

de pessoas no mundo por motivo de trabalho aumenta a cada dia, resultando numa 

complexidade escalar dos fluxos e em novas redefinições dos papéis de agentes econômicos e 

Estado na dinamização e condicionamento desse processo.   

Embora tenhamos como ponto de partida a compreensão da mobilidade da força de 

trabalho no contexto da relação capital e trabalho no âmbito da globalização e reestruturação da 

produtiva, portanto em um período mais recente, a mobilidade humana, no sentido de 

deslocamento, não é um fato novo, visto que sempre ocorreram sobre o globo e de força 

contínua. Desde os aglomerados mais antigos às cidades mais recentes, a mobilidade humana 

tem sido uma característica permanente, embora em cada período histórico contenha 

especificidades mediadas pelos avanços técnicos e formas de organização socioespacial. 

Munford (2004) caracteriza os primeiros aglomerados humanos como aqueles que se agitam 

entre dois polos: “movimento e repouso” (p.11), sendo que neste momento as mobilidades são 

muito restritas e condicionadas pelas condições naturais e de sobrevivência dos povos no 

espaço. O desenvolvimento das técnicas e com a sua consequente complexidade permitiu a 

3 “O estudo das mobilidades espaciais permite à Geografia abordar duas questões maiores, estreitamente ligadas. A primeira 
permite ultrapassar a ev idente heterogeneidade do tema, levantando a hipótese de que além da diversidade das formas de 
mobilidade, ex iste um ‘sis temas de mobilidades’ que deve ser estudado como tal. A segunda questão repousa sobre outra 
constatação de base: o vocabulário de que dispomos para qualificar a variedade das práticas sociais da mobil idade está 
obsoleto”. (Tradução nossa).  
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ampliação da capacidade dos deslocamentos humanos, que se intensificaram no período mais 

recente.  

Convém reforçar a noção de que a mobilidade não se restringe apenas ao 

deslocamento espacial das pessoas, contudo não é possível ignorar que a mobilidade do 

trabalho implica, de certa forma, deslocamento, porém numa concepção marxista, ela é mais do 

que isso, pois interessa entender de que modo as formas de desenvolvimento do capital 

interferem nessa relação.  

Gaudemar (1979), autor marxista fundamental para o entendimento  da mobilidade 

da força de trabalho 4  à luz do capitalismo, expõe uma particularidade importante no 

entendimento da mobilidade da força do trabalho como característica intrínseca ao ser humano, 

que é a sua capacidade de tornar um valor de uso, sua força de trabalho, em valor de troca. É, 

também, uma característica do trabalhador pôr a força de trabalho em movimento, como 

condição simples de sua sobrevivência, todavia, no modo de produção capitalista essas 

condições são capturadas pelos processos econômicos que transformam seu estado ontológico 

numa condição complexa, ou seja, condição de ser mercadoria, conforme explicitado, a seguir. 

A mobilidade da força de trabalho é assim, uma característica do 
trabalhador submetido ao capital e por essa razão ao modo de 

produção capitalista. Ela funda a condição de exercício da força de 
trabalho como mercadoria, distinguindo, assim definitivamente o 

trabalhador livre, do escravo ‘cuja capacidade de trabalho é estável e 
só se emprega de maneira tradicional e local de uma vez para todas’. 
(MARX apud GUADEMAR, 1979, p. 192)5.  

Prosseguindo em suas formulações, apoiadas em Marx, Guademar assinala que a 

“submissão da mobilidade do trabalhador às exigências do capital” (p. 193), e destaca, ainda, a 

necessidade de o trabalhador se adaptar às mudanças nos postos de trabalho e também em 

uma cada vez maior divisão do trabalho. Reforçamos com essas premissas a noção de que a 

mobilidade é uma condição da venda da força de trabalho e que só ocorre no modo de produção 

capitalista. Completa o autor exprimindo que 

4 A mobilidade da força de trabalho muitas vezes, é confundida com a mobilidade do trabalho. Mais uma vez Gaudemar (1979) é 
seminal, ao esclarecer que a mobilidade da força de trabalho, na leitura marx ista, implica a mobil idade de trabalhadores com 
objetivos de acumulação de capital, seja em sentido positivo ou negativo. Já a mobil idade do trabalho pressupõe a mobilidade do 
capital, mercadorias e informações no espaço, além da migração de trabalhadores v isando à acumulação de capitais. Desse 
modo, pode haver mobilidade de trabalho (capital, mercadorias e informações), sem necessariamente mobilidade da força de 
trabalho. Essa dis tinção entre mobilidade do trabalho e mobil idade da força de trabalho reforça o entendimento da diferença 
qualitativa entre os dois fenômenos, todavia guardando relações intrínsecas entre eles.  

5 Gaudemar baseou-se no capitulo IV inédito do O Capital. 
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Foi com o aparecimento do capitalismo que a mobilidade do trabalho 

na acepção dos modos de produção anteriores, torna-se uma figura 
genérica da mobilidade da força de trabalho; é o uso da força de 

trabalho como mercadoria que põe fim à imobilidade do trabalho 
imposta pela rigidez das estruturas feudais (P. 209).  

A mobilidade da força de trabalho se refere à liberdade do trabalhador para vender 

sua força de trabalho, quando e aonde quiser, a quem ele quer e para os propósitos que lhe 

convêm. Para o trabalhador, a liberdade, segundo Gaudemar (1977), “possui um sentido positivo 

e um negativo”. No sentido positivo, a liberdade da força de trabalho é uma mercadoria que 

pertence, como um bem particular, ao trabalhador, e dela se pode dispor à vontade. No sentido 

negativo, o trabalhador dispõe livremente de sua força de trabalho, mas tem absoluta 

necessidade de vendê-la. Quer seja do ponto de vista positivo, quer do negativo, a força de 

trabalho deve ser móvel e adaptar-se aos deslocamentos e modificações para seu emprego, seja 

onde for.  

A mobilidade da força de trabalho é, assim, vista como exercício de liberdade, ou 

seja, o trabalhador sujeita-se ao capital e torna-se uma mercadoria, como outra qualquer, cujo 

consumo criará valor e produzirá mais capital, estando assim relacionado às condições de 

existência do modo de produção capitalista.  A força de trabalho é, portanto fluida porquanto os 

trabalhadores se movem para onde querem motivados a vender sua força de trabalho. 

A falsa liberdade que o trabalhador possui no modo de produção capitalista lhe 

confere a sensação de liberdade, quando vende a sua força de trabalho, uma mercadoria que 

garante a sua sobrevivência. A alienação ao trabalho lhe confere o aprisionamento laboral, 

violando sua autonomia e o tornando dependente na comercialização de sua força de trabalho, 

reconfigurando sua condição vital, bem como em sua mobilização no espaço.   

Harvey (2013) assinala que a dualidade liberdade positiva/negativa da força de 

trabalho se traduz em maneiras radicalmente diferentes de sua mobilidade geográfica. E 

completa, exprimindo que 

[...] como sujeitos criativos, os trabalhadores perambulam eternamente 

pelo mundo e procuram escapar das depredações do capital evitando 
os piores aspectos da exploração, sempre lutando com frequência, 

com algum sucesso, para melhorar seu destino. O capital precisa se 
ajustar a esse processo, e na medida em que isso ocorre os 
trabalhadores moldam tanto a história como a geografia do capitalismo 

(HARVEY, 2013, p. 486). 

Fica evidente, na perspectiva de Harvey, que a força de trabalho é um dos 

componentes mais importantes dos ajustes espaciais, quando demonstra a relação entre capital 
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e mobilidade dos trabalhadores. Evidencia ainda outra vertente da mobilidade da força de 

trabalho: a busca de melhores locais pelos trabalhadores para comercializar a me rcadoria que 

lhe é inerente, usando a sua liberdade para realizar as escolhas de acordo com sua 

conveniência. Ao mesmo tempo em que o capital (expresso por seus agentes) procura áreas 

com possibilidades de extração extraordinária de mais-valia, a força de trabalho também 

peregrina pelo mundo, buscando valorizar a sua mercadoria. Há, pois, um movimento dialético 

na constituição da história e geografia dos lugares, no âmbito do capitalismo. 

Thomaz Jr. (2009), ao se referir à mobilidade humana sobre o Globo no período 

mais recente de expansão capitalista, considera que  

[...] a mobilidade, a migração do capital e do trabalho está 

reconfigurando as espacialidades da economia global, os perfis, 
conteúdos e subjetividades dos homens e mulheres que trabalham, 
mas sua atualidade está na transformação das identidades sociais, em 

particular devido às mudanças provocadas pela ênfase na informação 
e no conhecimento, diferentemente do que predominava até então, 
quando o centro geográfico da economia se assentava nas matérias-

primas e bens de capital. (p. 84). 

Como aponta o autor na citação, a mobilidade do capital e do trabalho reconfigura 

as espacialidades, todavia, as mudanças relacionadas ao estádio mais recente do processo de 

globalização estão requalificando os seus conteúdos, quando a informação e o conhecimento 

são fatores que deslocam o centro geográfico econômico relacionado, até então, a outros 

fatores, como matérias-primas e bens de capital. Nesse sentido faz-se importante compreender 

os conteúdos da mobilidade do trabalho nos territórios e as mudanças decorrentes desse 

fenômeno e seu alcance espacial.  

Considerações Finais 

A crise dos anos 1970 relacionada à decadência das taxas de lucro, sobretudo nos 

países centrais, é um importante marco da história do capitalismo global para compreendermos 

os processos mais recentes relacionados à força de trabalho. É nesse momento, precisamente 

nos últimos 30 anos, que processos políticos e sociais mundiais, como o neoliberalismo e a 

acumulação flexível, provocam importantes desdobramentos políticos, econômicos e sociais no 

espaço brasileiro, sendo a reestruturação produtiva considerada a maior expressão da referida 

crise, pois novas condições tiveram que ser impostas para garantir a acumulação.  

As forças produtivas tiveram que gradualmente se adaptar às novas situações 

desse período, tendo que superar, dentre outros desafios, barreiras impostas para a acumulação 

com vistas a adquirir maior fluidez, como uma condição especial na sua mobilidade. A 
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mobilidade fica assim subordinada aos movimentos e constantes expansões geográficas de 

capital que se materializam no espaço, imprimindo novas configurações espaciais relacionadas a 

um novo ciclo de acumulação. 

Podemos salientar, nesse momento, que a força de trabalho está mais subordinada 

aos ditames do capital, quando sua essência é elevada à condição de uma mera mercadoria no 

capitalismo, minando cada vez mais o seu sentido ontológico. A subordinação do trabalho ao 

capital reduz cada vez mais a força de trabalho à condição de mercadoria, sendo necessário 

compreendermos os desdobramentos do movimento econômico e político mais geral do capital 

sobre o espaço e como este se particulariza nos lugares, especialmente nas cidades, onde sua 

concentração e centralização ocorrem com maior intensidade.   
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