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RESUMO 

O trabalho ora apresentado busca fazer uma análise da relação urbano-rural no 
contexto do processo de metropolização de Natal. Com base nesse enfoque buscou-
se discutir a estruturação do espaço urbano brasileiro e sua relação com o rural, 
evidenciando um debate acadêmico pouco contemplado, tendo em vista que as 
transformações espaciais orientadas pela industrialização brasileira ganharam como 
respaldo um sentido meramente urbano, fato que negligenciou fatores mais 
complexos que perpassam pela relação urbano-rural no contexto da urbanização e, 
mais recentemente, da metropolização. Outro fator importante na construção do 
trabalho foi a contextualização da urbanização do Rio Grande do Norte, assim como 
da metropolização de Natal, onde se fez uma análise da configuração metropolitana 
na atualidade expondo a presença significativa de uma realidade rural que inclusive 
se mantém e reproduz a metrópole, fato que condiciona e justifica o tratamento da 
realidade metropolitana pelo viés da relação urbano-rural. O enfoque dessa relação 
foi direcionado para os assentamentos rurais da Região Metropolitana de Natal 
(RMN), entendidos como fragmentos rurais no contexto da metrópole, tendo em vista 
que foi observada uma tênue correspondência desses assentamentos com a 
metrópole no sentido de sua integração. Como metodologia utilizou-se levantamento 
bibliográfico em periódicos e livros e levantamento de dados secundários coletados 
junto ao IBGE e ao INCRA e ainda foi encaminhada uma pesquisa de campo onde 
foram realizadas entrevistas junto aos assentados. Nesse sentido, constatou-se que 
a metropolização também absorve e até mesmo reproduz a ruralidade que se 
verifica na RMN acabando por minar a idéia de um urbano que exclui o rural. No 
caso da RMN, temos o rural e o urbano se conformando num mesmo espaço que é 
metropolitano.

Palavras-chave: Metrópole. Urbanização. Ruralidade. Relação urbano-rural.



ABSTRACT 

The work however presented try to make an analysis of the relation urban-agricultural 
in the context of the process of metropolization of Natal. On the basis of this 
approach searched to argue the estruturation of the Brazilian urban space and the 
relation with the agricultural one, evidencing an academic debate little contemplated, 
in view of that the space transformations guided by Brazilian industrialization had 
earned as endorsement a mere urban direction, fact that neglected factors more 
complex than they for the urban-agricultural relation in the context of the urbanization 
and, more recently, of the metropolization. Another important factor in the 
construction of the work was the contextualization of the urbanization of the Rio 
Grande do Norte, as well as of the metropolization of Natal, where if the significant 
presence of an agricultural reality made an analysis of the configuration metropolitan 
in the present time displaying that also remains and reproduces the metropolis, fact 
that conditions and justifies the treatment of the reality metropolitan for the bias of the 
urban-agricultural relation. The approach of this relation was directed for the 
agricultural nestings of the Region Metropolitan of Natal (RMN), understood as 
fragments agricultural in the context of the metropolis, in view of that a tenuous 
correspondence of these nestings with the metropolis in the direction of its integration 
was observed. As methodology one used bibliographical survey in periodic and 
books and collected secondary data-collecting next to the IBGE and to the INCRA 
and still were directed a field research where interviews next to the seated ones had 
been carried through. In this direction, one evidenced that the metropolization also 
absorbs and even though it reproduces the ruralidade that if verifies in the RMN 
finishing for mining the idea of an urban one that it excludes the agricultural one. In 
the case of the RMN, we have agricultural and the urban one exactly if conforming in 
one space that is metropolitan. 

Keywords: Metropolis. Urbanization. Rurality. Urban-agricultural relation.
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INTRODUÇÃO

As transformações espaciais que vêm marcando a dinâmica de alguns

centros, principalmente a partir da industrialização, nos direcionam para estudos ou

abordagens que tem como referência, a idéia de urbanização. Contudo, paralelo à

dinâmica da reprodução do capital que está intimamente relacionada à apropriação

do  espaço  pelos  objetos  urbanos  nos  deparamos  com  transformações  e/ou

dinâmicas que nem sempre estão circunscritas ao território urbano. Podem e, muitas

vezes,  se  justificam pela  (re)produção  capitalista,  mas  o  conteúdo,  a  forma,  em

alguns lugares, se manifestam diferentemente, se manifestam em modos de viver

rural, na ruralidade.

A  esse  respeito  desenvolvemos  esse  estudo,  para  mostrar  que  a

metropolização  pela  qual  vem passando Natal  e  região  não deve ser  conduzida

numa perspectiva meramente urbana. Encontramos nesse espaço “metropolitano”,

espaços outros que não devem ser concebidos do ponto de vista único/homogêneo

da urbanização. Nessa direção, não vislumbramos um espaço conduzido, em todo o

seu conteúdo, por um processo de urbanização, como mostraremos com a ajuda

dos dados primários e secundários; e sim, um espaço entendido politicamente, que

congrega em si, subespaços fragmentos, diferenciados que se distanciam de uma

proposta de metropolização. Por esse motivo, acrescentamos as aspas ao termo

metropolização, tendo em vista que muitas características da Região Metropolitana

de Natal  (RMN) negam esse processo para todo o contexto  dessa configuração

espacial como demonstramos no decorrer do trabalho. 

Não  queremos  com  essa  abordagem,  dizer  que  esses  subespaços

diferenciados,  esses  fragmentos  não  se  conectam  com  o  fator  urbano,  são

independentes,  pois  hoje  é  praticamente  impossível  vislumbrarmos  espaços

isolados, sem relação com um todo maior. Nesse caso, concordamos com Santos

(1988) ao dizer que a história da produção de um fato desencadeia um processo

abrangente, abarcando contextos cada vez mais amplos. 

Para nossa análise, contemplamos os assentamentos rurais da RMN e

sua relação no contexto da metropolização de Natal. A RMN foi criada na década de

_________________________________________________________________ 15



1990 com mais 17 Regiões Metropolitanas no Brasil,  quando tal responsabilidade

passou a ser assumida pelos governos estaduais depois da Constituição de 1988

que deu autonomia política às instâncias estaduais e municipais. A criação da RMN

deveu-se a um projeto de Lei apresentado à Assembléia Legislativa pela deputada

Fátima  Bezerra  do  Partido  dos  Trabalhadores  (PT)  sob  a  argumentação  da

necessidade de pensar os problemas urbanos da Grande Natal. Assim, sua criação

foi respaldada pela Lei 152 de 6 de janeiro de 1997 e nessa unidade territorial de

cunho político foram inseridos os municípios de Natal, Parnamirim, Macaíba, São

Gonçalo  do  Amarante,  Ceará-Mirim  e  Extremoz.  Somente  em  2002  foram

acrescentados os municípios de São José de Mipibu e Nísia Floresta e em 2005, o

município de Monte Alegre.

A RMN está localizada na porção oriental do estado do Rio Grande do

Norte, abrange uma área de 2718.6 km² e limita-se a oeste com o oceano atlântico,

a norte com o município de Maxaranguape, a sul com os municípios de Senador

Georgino Avelino, Arês, Espírito Santo, Jundiá, Brejinho e Lagoa de Pedras e a leste

com os municípios de Taipu, Ielmo Marinho, São Pedro, Bom Jesus, Vera Cruz e

Lagoa Salgada (Mapa 1).

_________________________________________________________________ 16
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As  características  de  crescimento  urbano  da  RMN  começaram  a  se

efetivar  muito  recentemente,  principalmente  a  partir  da  década  de  1980  com a

valorização  do  espaço  pela  atividade  turística.  Dessa  forma,  observamos  um

crescimento horizontal da cidade, fato que começou a abarcar áreas circunvizinhas

à Natal.  E em paralelo,  tivemos,  também,  um processo de verticalização com o

aparecimento de muitos condomínios residenciais. Contudo, procuramos frisar que

esse crescimento, fruto de uma metropolização se restringe a algumas poucas áreas

dos municípios que hoje fazem parte da RMN, com ênfase para os municípios de

São Gonçalo do Amarante, Parnamirim e Extremoz. Os municípios metropolitanos

apresentam uma dependência da capital assim como dos subespaços da sede do

próprio  município.  Destacamos  como  subespaços,  as  áreas  rurais  desses

municípios que são muito extensas, ultrapassando em grande monta, seus espaços

urbanizados.

Obedecendo a essa linha de encaminhamento, estamos utilizando como

recorte espacial os assentamentos rurais da RMN legalizados pelo Instituto Nacional

de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). A ocorrência desses assentamentos se

dá nos municípios de Ceará-Mirim, Macaíba e São José de Mipibu. A escolha por

esse recorte se fez necessária tendo em vista a extensa área rural presente na RMN

e a nossa disponibilidade em realizar a pesquisa de campo. 

Ao desenvolver um estudo sobre esses assentamentos rurais no contexto

da  metropolização,  buscamos,  também,  observar  a  relação  dos  espaços  rurais

referentes aos assentamos com uma a pseudometropolização, procurando justificar

ou  até  mesmo  ampliar  uma  noção  de  metrópole  ainda  pouco  contemplada  nos

estudos acadêmicos: uma noção mais complexa e mais completa que congrega não

somente o fator urbano, mas também esse urbano em sua relação com o rural que o

compõe.

Entendemos, nessa perspectiva que a metrópole não é produto apenas

de uma urbanização,  única  responsável  pela  dinâmica do espaço metropolitano.

Assim, em nossa concepção, esse espaço não está destituído de aspectos rurais e a

partir deles, em sua relação com o urbano referente à metrópole podemos fazer uma

leitura mais coerente da metropolização. 

Nesse  sentido,  fizemos  um  esforço  para  entender  como  o  território

brasileiro foi ganhando o sentido urbano ao longo do tempo, fato que culminou em

uma aproximação territorial,  deixando denotar  a necessidade de uma articulação
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entre  municípios,  própria  da  expansão  urbana  territorial,  entendida  como

metropolização,  que passou a ser  verificado a partir  da década de 1970 com o

surgimento das nove primeiras Regiões Metropolitanas no Brasil. Com base nessa

linha  de  pensamento,  agregamos  ao  fator  urbano,  a  sua  relação  com  o  rural,

procurando primeiramente tratá-la a partir de um ponto de vista teórico e em seguida

expondo os pontos que marcaram inicialmente a transição de um Brasil rural para

um Brasil urbano. 

O tratamento dado ao crescimento urbano brasileiro no primeiro capítulo

do  nosso  trabalho,  perpassa  pela  noção  de  integração  territorial  e  o  papel  da

industrialização nascente que foram determinantes para o período compreendido

entre  1930  e  1970,  que  correspondeu  ao  amplo  desenvolvimento  industrial

promovido  pelo  setor  público  em parceria  com a  iniciativa  privada  com vistas  a

fomentar  uma integração do território  nacional  necessária  ao domínio  político da

época. Nesse sentido, a industrialização beneficiou os espaços no aspecto relativo

ao  planejamento  urbano  e  à  infra-estrutura  urbana  condicionando  como

conseqüência  uma  expansão  urbana  devida,  em  grandes  proporções,  à

expansão/crescimento industrial verificado, principalmente, no estado de São Paulo

de onde partiu, abrangendo áreas próximas e se estendendo para outros espaços

do  território  brasileiro,  dando  sentido  a  afirmação de um território  nacional  mais

integrado. 

Dando continuidade à nossa proposta, tratamos, também, da organização

socioespacial proporcionada por esse incremento urbano. Contudo, nesse momento,

o  nosso  enfoque  está  direcionado  para  o  urbano  como  resultado  da  intensa

industrialização  e  o  comportamento  da  relação  campo-cidade  nas  últimas  três

décadas  do  século  XX.  Dentro  dessa  perspectiva  é  que  abordamos  o  sentido

direcionado à metrópole a partir da década de 1970 com a instituição das primeiras

Regiões Metropolitanas (RM’s). A esse respeito, discorremos sobre a configuração

espacial que propiciou a criação dessas novas unidades territoriais administrativas,

destacando a dinâmica própria desses espaços e o contexto geopolítico no qual elas

foram  criadas  além  de  darmos  um  relevo  à  conturbada  discussão  conceitual,

mostrando,  mais  uma vez,  que  as  propostas  conceituais  direcionam um sentido

meramente urbano, de crescimento urbano e negligencia os fragmentos rurais que

compõem e que a ele se relaciona.
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O segundo capítulo se inicia com uma discussão acerca da urbanização

norte-riograndense para entendermos a dinâmica de crescimento urbano estadual e,

mais recentemente,  o contexto que nos instiga falar/estudar  em um processo de

metropolização em acontecimento, mas que está longe de ser entendido tal como é

sugerido.  Apontamos,  nesse sentido,  para  a  importância  de  algumas economias

como a cana-de-açúcar, a pecuária, o algodão, o sal, a fruticultura dentre outras,

para a construção e consolidação da urbanização do estado assim como a formação

da  sua  rede  urbana  e,  consequentemente,  para  o  direcionamento  dos  fluxos

populacionais em relação aos maiores centros como Mossoró e Natal no decorrer do

século XX. 

Em relação  à  Natal  destacamos os  principais  elementos  responsáveis

pelas  mudanças  espaciais  que  promoveram  o  crescimento  de  seu  espaço

construído  e  sua  expansão  em  direção  às  áreas  mais  próximas.  Abordamos,

portanto, os antecedentes históricos que compõem a construção espacial de Natal;

trabalhamos com os indicadores relativos à metrópole,  como um todo apontando

para a fragilidade existente em sua estrutura, de integração espacial;  e fazemos,

também,  alguns  apontamentos  conceituais  que  mais  uma  vez  evidenciam  a

fragilidade metropolitana existente na RMN, além de caracterizarmos de forma geral

o  rural  presente  na  RMN.  Nesse  ínterim,  fizemos  algumas  constatações:  a

urbanização de Natal e municípios vizinhos, não caminham só, o rural, em algumas

situações, interage com o urbano inclusive promovendo o contexto metropolitano; os

municípios apresentam uma dinâmica própria, quase independente de Natal; e os

fluxos  acontecem quase  exclusivamente  em termos  unidirecionais  em relação  à

capital.

No último capítulo desse trabalho tratamos de forma mais específica dos

assentamentos rurais da RMN que foram legalizados pelo INCRA. A escolha dos

assentamentos rurais se deu em razão da extensa área rural presente na RMN, fato

que nos colocou a necessidade de um recorte espacial para melhor operacionalizar

o trabalho e, também, por percebermos que o espaço contemplado comprovaria a

existência de fragmentos espaciais desagregados do processo de metropolização,

que mantêm sim uma relação com o urbano, mas o urbano próximo, referente à

sede do município onde se localiza e que essa relação está atrelada a um fator

basicamente econômico.  Por outro lado, se levarmos em consideração que esse
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urbano está  inserido  na metrópole,  observamos uma relação  desse rural  com a

metrópole, mesmo que em menores proporções. 

Como  suporte  metodológico,  recorremos  ao  levantamento  bibliográfico

em livros e períodos impressos e digitais que nos possibilitaram percorrer o caminho

exposto acima, referente à urbanização, metropolização, relação urbano-rural, etc.

Fizemos pesquisas em órgãos como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE) e o INCRA, para levantamento de dados secundários referentes ao perfil

rural da RMN e levantamento das informações inerentes aos assentamentos rurais

(nome,  quantidade,  número  de  assentados  e  localização)  respectivamente  (ver

quadro 1). 

De acordo com os dados fornecidos pelo INCRA, verificamos a ocorrência

de um número total de 1.375 famílias residindo nesses assentamentos. O município

que  detém  o  maior  número  de  assentamentos  é  Ceará-Mirim  (12),  seguido  de

Macaíba (6) e São José de Mipibu (2). 

O trabalho de campo foi realizado no mês de agosto do corrente ano em

todos  os  assentamentos  do  INCRA  a  partir  de  um  estudo  amostral  dos

assentamentos. O plano amostral foi realizado em dois estágios, onde no primeiro

calculamos o tamanho da amostra e no segundo estágio realizamos uma amostra

sistemática. Para obter o tamanho da amostra, utilizamos o cálculo da estimativa do

tamanho da amostra para estimar uma proporção numa amostra aleatória simples,

onde foi utilizada a seguinte fórmula:

Estimativa do erro amostral:

N
nN

n
qpZE )(
1
ˆˆ

2

Estimativa do tamanho  da amostra:

)ˆ.ˆ.(

)ˆ.ˆ..(
2

2

2

2

2

2

qpZNE

qpZNNE
n

onde

n = Tamanho da amostra;

N = número de famílias;
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p, q = Variância amostral;

Z = Coeficiente do nível de confiança

E = erro amostral

Com o erro amostral de 4,91%, usando a variância máxima a um nível de

confiança de 95%, obtivemos o tamanho da amostra de 310 famílias entrevistadas

(quadro 1), dividida proporcionalmente de acordo com o número de famílias de cada

assentamento.

Depois de obtida a amostra de cada assentamento, realizamos uma amostra

sistemática dentro de cada assentamento, onde o salto entre as casas foi obtido da

seguinte forma:

n
Nk

onde

k = Salto entre as casas;

N = Número de casas do assentamento;

n = Tamanho da amostra do assentamento.

Com isso, foi definido que o salto entre as casas deve ser no máximo igual a

quatro  residências.  Para  iniciar  a  pesquisa  sistemática,  realizamos  um  sorteio

aleatório da primeira residência a ser entrevistada.
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MUNICÍPIO ASSENTAMENTO Nº DE
DOMICÍLIOS AMOSTRA COORDENADAS

(UTM)

Ceará-Mirim

Santa Águeda 39 9 x= 227273
y= 9392118

Espírito Santo 119 27 x= 224535 
y= 9375142

Rosário 105 24 x= 234492
y= 9395074 

São José Pedregulho 86 19 x= 225853 
y= 9382494

São Sebastião 217 49 x= 220544 
y= 9368892

Águas Vivas 38 9 x= 239768
y=9386726 

Primeira Lagoa 22 5 x= 220592 
y= 9369870

Padre Cícero 56 13 x= 223939
y= 9368942

Nova Esperança II 93 21 x= 225961
y= 9388038 

São João 20 5 x= 224527 
y= 9378140

Resistência Potiguar 43 10 x= 237459
y= 9382518

Riachão II 109 25 x= 236343
y= 9389012 

Macaíba

José Coelho Siva 67 15 x= 223562
y= 9345904

Eldorado dos Carajás 70 16 x= 237539
y= 9344378

Caracaxá 56 13 x= 225242
y= 9344386

Zumbi dos Palmares 12 3 x= 223341
y= 9337713

Margarida Alves 78 18 x= 224749
y= 9334244

Quilombo dos
Palmares II 47 11 x= 239273

y= 9342319

São José de
Mipibu

Vale do Lírio 57 13 x= 247665
y= 9333904

Gonçalo Soares 41 9 x= 239187
y= 9333844

Fonte: INCRA, 2008; pesquisa de campo, ago. 2008.

Quadro 1 – Informações gerais referentes aos assentamentos da RMN.

A produção dos mapas inseridos no trabalho foi realizada com base no

banco  de  dados  do  IBGE  disponível  em  seu  sitio.  Valemos-nos,  também,  de

fotografias aéreas do Programa de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR) para
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mensurar, por intermédio, de uma representação cartográfica, a área construída da

RMN, no sentido de evidenciar sua inexpressão frente à área não urbanizada da

RMN.

Os mapas foram trabalhados no programa  TerraView 3.2, software do

Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), desenvolvido para visualização de dados

geográficos.  Os  dados  primários  foram  tabulados  manualmente  e  em  seguida

expostos em gráficos gerados a partir de planilhas do Excel.

Com  base  no  quadro  de  referência  exposto,  pretendemos  dar  uma

contribuição  a  discussão  e  análise  desse  tipo  de  estudo  que  pouco  tem  sido

contemplado e que tem deixado como patentes as singularidades permeadas por

essa nova configuração espacial, a metrópole.
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Cap 1
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A estruturação do espaço urbano e
metropolitano brasileiro e sua relação

 com o rural



1 A ESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO URBANO E METROPOLITANO BRASILEIRO
E SUA RELAÇÃO COM O RURAL

O quadro de referência deste capítulo está apoiado em uma discussão

que ora versa sobre o sentido que a expansão urbana brasileira ganhou ao longo

das últimas décadas, culminando com a metropolização de algumas áreas urbanas;

ora, sobre a relação desse urbano com a (re)produção dos espaços rurais. 

Longe  de  vislumbrarmos  essas  discussões  de  forma  dissociada,

buscaremos conjugá-las sempre que as leituras permitirem, tendo em vista que a

literatura acerca da reestruturação territorial pela qual o Brasil passou e ainda se

encontra  submetido,  está  quase  sempre  direcionada  ao  quadro  de  relações

socioeconômicas que dão como resultado um processo que mais parece somente

urbano.  Nessa  perspectiva,  chamamos a  atenção  para  o  fato  de  que  o  urbano

adquiriu  um  sentido  superior  em  relação  ao  rural,  principalmente,  a  partir  do

processo de industrialização, mas que esses espaços estreitaram suas relações nos

permitindo abordá-los de um ângulo complementar que distancia a idéia do fim do

rural face ao processo de urbanização e mais recentemente de metropolização.

Seguindo a essa lógica é que iniciamos a construção do nosso texto. O

capítulo que se inicia está subdivido em três importantes partes: a primeira busca

fazer uma discussão teórica relacionada à relação urbano-rural que irá nos subsidiar

no entendimento do processo de urbanização do Brasil,  e  suas implicações  nos

ambientes rurais como resultado da expansão do capital. A segunda parte levanta

alguns pontos importantes referentes ao processo de urbanização brasileiro. Nesse

ponto, procuramos traçar os marcos iniciais de transição de um Brasil rural para um

Brasil urbano. Damos, também, destaque para as ações de integração territorial a

partir da industrialização nascente da década de 1930 a 1970 e, para a organização

socioespacial brasileira, fazendo referência à dinâmica urbana recente, baseada no

modelo urbano-industrial  que reforçou a integração do país,  remodelando muitos

espaços em termos funcionais e complexificando as relações cidade-campo. 

Posteriormente,  na  terceira  parte,  aprofundamos  a  discussão  da

urbanização, fazendo referência à metropolização brasileira; aos diferentes enfoques
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conceituais  que  abarcam  a  metrópole  e;  ao  processo  de  desmetropolização

visualizado  a  partir  da  década  de  1980,  que  começou  a  ser  observado  em

consonância com o surgimento de novos centros urbanos, as cidades médias e o

surgimento de muitas cidades pequenas. 

1.1 A relação urbano-rural sob um olhar teórico

Os  fatores  socioeconômicos  e  políticos  e  suas  conseqüentes

repercussões espaciais no sentido do processo de urbanização verificado no Brasil,

redefiniram o sentido das relações rural-urbanas ao longo dos cinco últimos séculos.

A discussão teórica que ora iniciamos a esse respeito é de substancial importância

para o  nosso trabalho,  tendo em vista que  realizamos a pesquisa,  tomando por

hipótese uma possível relação urbano-rural no contexto metropolitano, estabelecida

no contexto dos assentamentos rurais da RMN. 

Inicialmente,  cabe trazermos uma discussão que tem como elementos

basilares  a  cidade  e  o  campo.  Delimitamos  esses  elementos  como  instâncias

espaciais separadas que se unem nas relações urbano-rurais.  Do ponto de vista

original, essas categorias espaciais foram construídas separadamente no âmbito da

história da divisão do trabalho, onde a cidade detinha o trabalho intelectual com as

funções  política,  militar  e  de  construção  do  conhecimento,  e  o  campo  era

responsável pelo trabalho material. Conforme nos alerta Lefebvre (1969, p. 31-32

apud ENDLICH), “[...] só é possível o reconhecimento da diferença e o exercício de

reflexão sobre o rural e o urbano, sobre a cidade e o campo, em decorrência da

mencionada divisão do trabalho.” Nesse sentido, para Lefebvre (2001, p. 28-29), 

A  separação  entre  cidade  e  campo  toma  lugar  entre  as  primeiras  e
fundamentais divisões do trabalho, com a divisão dos trabalhos conforme os
sexos e as idades (divisão biológica do trabalho), com a organização do
trabalho  segundo  os  instrumentos  e  as  habilidades  (divisão  técnica).  A
divisão  social  do  trabalho  entre  a  cidade  e  o  campo  corresponde  à
separação  entre  o  trabalho  material  e  o  trabalho  intelectual,  e  por
conseguinte  entre  o  natural  e  o  espiritual.  À  cidade incumbe o trabalho
intelectual:  funções  de  organização  e  direção,  atividades  políticas  e
militares,  elaboração do conhecimento teórico (filosofia e ciências) [...]  O
campo, ao mesmo tempo realidade prática e representação, vai trazer as
imagens da natureza, do ser, do original. A cidade vai trazer as imagens do
esforço,  da  vontade,  da  subjetividade,  da  reflexão,  sem  que  essas
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representações  se  afastem  de  atividades  reais.  Dessas  imagens
confrontadas irão nascer grandes simbolismos.  

Nesse ínterim, consideramos relevante apontar para o fato de que mesmo

com o surgimento da cidade como resposta à divisão social do trabalho, a sociedade

urbana  somente  ganhou  realce  com  a  industrialização  e  o  movimento  de

urbanização  verificado  muito  tempo  depois  do  surgimento  das  cidades  da

Antigüidade.

Isso posto, avançando na análise, o autor vai mostrar que a sociedade

urbana tal como conhecemos é resultado do duplo processo de industrialização e de

urbanização que teve início na Europa, por exemplo, a partir do século XVI. Esse

momento é visto por Lefebvre (2001) como o ponto crítico das relações sociais no

espaço urbano, pois elas se difundem, explodindo território afora, abarcando áreas

rurais, como condição, meio e produto do processo de reprodução do capital e dos

conflitos dessa reprodução e das necessidades da sociedade como um todo, tudo

isso, dando maior complexidade à realidade urbana. A cidade, nessa análise, estaria

relacionada à morfologia material, a um sentido prático-sensível, arquitetônico; e o

urbano a uma morfologia social, uma realidade composta de relações particulares,

mas interdependentes, em movimento, em constante transformação.

Um ponto que merece ênfase nessa discussão teórica está na grande

importância atribuída ao processo de urbanização da sociedade, fato que nos incita

a fazer uma exposição das diferentes vertentes de tratamento sobre o assunto, que

se apóiam na cidade, no urbano como ponto de referência. Ao fazer uma análise da

questão cidade-campo, Sposito (2006), mostra que essa discussão tem se dado por

várias vertentes que consideram a cidade como ponto de partida. Essas abordagens

estão  apoiadas  em atributos  como a  concentração  demográfica,  a  diferenciação

social, a unidade espacial e as descontinuidades territoriais.  

Considerando  a  relação  cidade-campo  a  partir  da  concentração

demográfica,  Sposito  (2006)  vai  apontá-la  como  o  atributo  mais  usual  na

classificação  da  cidade,  mostrando  que  a  partir  dessa  classificação  a  cidade  é

entendida como concentração de pessoas, enquanto o campo se contrapõe à cidade

com a característica da dispersão populacional. A diferença entre esses espaços se

dá, então, como responsável pela definição e distinção de ambos. Na perspectiva da
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cidade  enquanto  espaço  de  concentração  leva-se  em consideração,  também,  o

adensamento de obras, objetos, infra-estruturas, idéias, valores, possibilidades etc. 

Do ponto de vista da diferenciação social, temos, segundo a autora, uma

caracterização fruto da divisão social do trabalho que colocou em âmbitos diferentes

e em contraposição esses espaços, desempenhando papéis díspares no contexto

“das sociedades,  das relações entre as sociedades,  e os espaços apropriados e

transformados por elas.” (SPOSITO, 2006, p. 115). Como nessa vertente de análise,

a  diferenciação  é  atributo  tanto  da  cidade  quanto  do  campo,  do  ponto  de  vista

analítico,  a  oposição  pode  ser  entendida  a  partir  do  enfoque  na  relação  de

complementaridade entre cidade e campo. A esse respeito Sposito (2006, p. 116)

salienta: “Não há diferenciação social sem divisão social e territorial do trabalho e a

divisão territorial do trabalho mais elementar é a que se estabelece entre a cidade e

o  campo.  Na  divisão  do  trabalho  há  divisão,  separação,  mas  há  também

complementaridade.” Tomando como pressuposto a concentração inerente à cidade,

atributo exposto anteriormente, e a sua relação com a diferenciação social, a autora

enfatiza  que  fica  clarividente  a  relevância  da  diferenciação  social  para  se

compreender  as  cidades,  tendo  em  vista  que  é  nelas  onde  os  conflitos  de

diferenciação  emergem,  onde  as  contradições  de uma sociedade  de  classes  se

expressam, pois a concentração gera proximidade e ressalta as diferenças. 

Na análise  da unidade espacial  cidade-campo,  Sposito  (2006)  diz  que

esse  atributo  vem também sendo utilizado  em sua  associação  com os  espaços

urbanos desde a Antigüidade, onde, em termos territoriais, a cidade se materializava

separadamente do campo. Tal morfologia era demarcada por muros ou muralhas

que separavam esses territórios e, também, pelas funções comerciais, políticas e

militares; pelas representações artísticas; pela baixa mobilidade espacial que dava à

cidade,  um  caráter  de  densidade,  de  compactação.  Contudo,  a

unidade/homogeneidade  direcionada  à  cidade  era  incompleta  em  razão  das

descontinuidades representadas pelos subúrbios urbanos.  Desse modo, ainda na

visão de Sposito, 

[...]  apesar  da  tendência  histórica  da  cidade de estender  seus  domínios
sobre  as áreas de  seu entorno,  sua  morfologia era  mais  integrada,  sua
fisionomia urbana mais definida e distinta dos campos que a circundavam o
que respondia por uma unidade espacial da cidade que se estabelecia, no
plano objetivo e no plano subjetivo, e que resultava de sua contraposição ao
campo (2006, p. 120-121).
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A unidade espacial estaria, pois, reservada a uma análise restrita a uma

morfologia, a um espaço delimitado, diferenciado que atende uma visão contraditória

entre cidade e campo.

Contemporaneamente,  a  autora  afirma que  a  discussão  cidade-campo

ganha  relevo  se  analisada  do  ponto  de  vista  das  descontinuidades  territoriais,

mostrando  que  a  área  de  transição  entre  cidade  e  campo  tem  se  ampliando,

mostrando  um  nível  maior  de  incongruências  e  dificultando,  por  conseguinte,  a

diferenciação entre espaços urbanos e  espaços rurais.  Por  essa vertente,  essas

formas  espaciais  são  analisadas  em  superposição,  constituindo  um  contínuo,

cidade-campo. São, portanto, áreas de transição e contato entre esses espaços que

se caracterizam por uma complementaridade entre ambos no mesmo território ou

em  “micro  parcelas  territoriais  justapostas  e  sobrepostas,  de  usos  do  solo,  de

práticas socioespaciais e de interesses políticos associados ao mundo rural e ao

mundo urbano.” (SPOSITO, 2006. p. 121).

Esse é o sentido que procuramos resgatar em nosso estudo, tendo em

vista  que  as  descontinuidades  territoriais  nos  permitem  abordar  as  categorias

cidade-campo, urbano-rural no campo das relações sociais, políticas e econômicas

estabelecidas  entre  ambos.  Segundo  essa  lógica,  no  decorrer  do  processo  de

urbanização, a unidade espacial urbana se refez em sua relação com o rural como

resultado e condição das formas de produção territorial da cidade, no contexto do

modo capitalista de produção, o que acabou por deixar imprecisos os limites entre

esses dois espaços. Para a autora,

Essa imprecisão cria, então, condições favoráveis a se pensar numa nova
unidade  espacial  que  contém,  contraditoriamente,  os  dois  espaços  –  o
urbano  e  o  rural  –  superpostos,  amalgamados  e  intrinsecamente
relacionados,  razão  pela  qual  são  agora  espaços  urbanos/rurais
(SPOSITO, 2006, p. 122).

A imprecisão acontece, por exemplo, quando há uma expansão territorial

urbana por intermédio de loteamentos e implantação de equipamentos industriais,

comerciais e de serviços. Entretanto, essa superposição se dá, também, para além

do plano material, a partir da articulação entre esses espaços acontecendo pelo viés

da expansão dos meios de comunicação que superam as morfologias cidade-campo

em sua contradição. A temporalidade é outro aspecto que aproxima cidade e campo
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em  razão  da  maior  mobilidade  dada  entre  esses  espaços,  estreitando  relações

sociais e culturais e ampliando a superposição entre eles.

Entendendo  esses  espaços  a  partir  das  descontinuidades  territoriais,

estaremos analisando-os do ponto de vista de um processo, de um movimento, de

uma dinâmica que reveste a análise de uma complexidade. Assim, a abordagem não

se constrói de forma estanque e sim de forma fluida escapando o limite espacial e

apresentando uma sobreposição, um enlace espacial entre o urbano e o rural. 

Em relação ao urbano, cabe pensá-lo, também, como um modo de viver

da sociedade que, em consórcio com a idéia de sobreposição acima citada, supera

os limites da cidade e atinge o campo. Assim, no que pese as discussões acerca da

definição de cidade, o urbano o extrapola, tornando a tarefa de conceituação dupla,

sendo  preciso  pensar  na  cidade  e  no  urbano,  como  salienta  Endlich  (2006)  ao

estudar as perceptivas sobre o urbano e o rural e de acordo com o pensamento de

Lefebvre  anteriormente  expostos.  Esse  modo  de  vida  urbano  se  estende,

geograficamente, por força da reprodução do capital, abraçando espaços de acordo

com os interesses presentes na cidade. Contudo, Endlich (2006) salienta que ilhas

de ruralidades persistem, revelando o caráter contraditório da urbanização. Assim, a

noção de urbano extrapola a cidade e se revela na relação cidade-campo como

entreposto.

No  tocante  à  ruralidade,  destacamos  os  estudos  efetuados  por

Abramovay. Na busca de uma definição, esse autor faz a seguinte afirmação: 

A ruralidade não é uma etapa do desenvolvimento social a ser superada
com o avanço do progresso e da urbanização. Ela é e será cada vez mais
um valor para as sociedades contemporâneas. A importância entre nós da
agricultura não deve impedir uma definição territorial do desenvolvimento e
do  meio  rural.  Esta  definição  não  é  útil  apenas  para  as  áreas  mais
desenvolvidas do país, ela pode revelar dimensões inéditas das relações
cidade-campo  e  sobretudo  mostrar  dinâmicas  regionais  em  que  as
pequenas aglomerações urbanas dependem de seu entorno disperso para
estabelecer contatos com a economia nacional e global, seja por meio da
agricultura, seja por outras atividades (2000, p. 25-26)

É  nesse  ponto  de  mediação  que  pretendemos  nos  colocar,  não

considerando as especificidades, as diferenças entre cidade e campo, mas sim os

considerando do ponto de vista de suas relações urbano-rurais que são dinâmicas,

são fluidas, são interdependentes.
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Superando essa visão contraditória, dicotômica, e considerando a relação

cidade-campo,  Lefebvre  (2001)  afirma  que  ao  longo  do  tempo  essa  relação  se

transformou,  ficou mais  sutil.  A cidade em expansão dissolve o campo e a vida

urbana penetra na vida camponesa despojando-a de elementos tradicionais,  mas

não destruindo-a por completo, pois o campo tem suas resistências, alinha-se com a

cidade,  porém  resistindo-a  em  alguns  momentos.  A  respeito  do  avanço  da

urbanização sobre o espaço rural, o autor destaca:

[...] Trazidas pelo tecido urbano, a sociedade e a vida urbana penetram nos
campos.  Semelhante  modo  de  viver  comporta  sistemas  de  objetos  e
sistemas de valores. Os mais conhecidos dentre os elementos do sistema
urbano de objetos são a água, a eletricidade, o gás (butano nos campos)
que não deixam de se fazer acompanhar pelo carro, pela televisão, pelos
utensílios  de  plástico,  pelo  mobiliário  “moderno”,  o  que  comporta  novas
exigências  no  que  diz  respeito  aos  “serviços”.  Entre  os  elementos  do
sistema  de  valores,  indicamos  os  lazeres  ao  modo  urbano  (danças,
canções), os costumes, a rápida adoção das modas que vêm da cidade. E
também as preocupações com a segurança, as exigências de uma previsão
referente  ao  futuro,  em suma,  uma  racionalidade  divulgada  pela  cidade
(LEFEBVRE, 2001, p. 11-12).

Nesse sentido, o campo parece se dissolver no seio da expansão urbana,

contudo, tal visão é somente aparente, pois o campo, o modo de vida rural, persiste/

resiste e, também, se refaz nessa relação com o urbano. No Brasil, alguns estudos,

como  veremos  adiante,  vão  inclusive  apontar  para  as  permanências  rurais,  as

representações rurais frente ao processo de urbanização da sociedade.  

Em sua dissertação que procura desmistificar o fim do rural, Blume (2004)

destaca  três  abordagens  importantes  nas  discussões  acerca  das  relações  rural-

urbanas. A primeira delas corresponde à abordagem do novo rural brasileiro que se

refere às contribuições dadas por estudos que têm no Professor José Graziano da

Silva a sua referência; a segunda, trata o rural como uma categoria social realizada

e que faz parte das discussões promovidas pela Maria José Carneiro e Maria de

Nazareth  Baudel  Wanderley;  e  a  terceira  abordagem,  mais  recentemente

desenvolvida, relaciona-se ao enfoque territorial que tem sido bastante trabalhado

pelo sociólogo José Eli da Veiga. 

As três abordagens apresentam um ponto de conexão: reconhecem as

novas  dinâmicas  nos  espaços  rurais  e  suas  relações  com os  espaços  urbanos.

Todas estão direcionadas para a emergência de uma nova configuração no meio

rural que vem se processando no Brasil, algumas vezes de forma intensiva e outras,
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de forma bastante incipiente. O fato é que mudanças substanciais estão ocorrendo

nessa área e o que diferencia as abordagens está nas diferentes interpretações

extraídas desse processo de transformação. 

José Graziano da Silva, coordenador de um importante projeto chamado

de Rurbano,  vem desenvolvendo  seus  estudos  em consórcio  com muitas  outras

instituições  em todo  o  Brasil,  a  respeito  dessas  novas  dinâmicas  no  meio  rural

brasileiro. Com uma vasta produção acadêmica que tem como temática norteadora

“O novo rural brasileiro”, e com base em dados estatísticos retirados da Pesquisa

Nacional de Amostragem por Domicílio (PNAD), o autor derruba alguns mitos que

faziam parte do senso comum, como: rural sinônimo de atrasado e; caracterizado

pelas atividades agrícolas. E constata, ainda, a emergência de uma nova dinâmica,

proporcionada  por  novas  atividades  agrícolas  e  não-agrícolas  no  meio  rural

enquanto  resultado  do  processo  de  industrialização  da  agricultura  e  do

transbordamento dos espaços urbanos, uma extensão do mundo urbano no mundo

rural,  levando,  conseqüentemente,  a  uma  urbanização  destes  espaços.  A  esse

respeito o autor afirma:

Em poucas palavras, pode-se dizer que o meio rural brasileiro se urbanizou
nas duas últimas décadas, como resultado do processo de industrialização
da  agricultura,  de  um  lado,  e  de  outro,  do  transbordamento  do  mundo
urbano naquele espaço que tradicionalmente era definido como rural. Como
resultado desse duplo processo de transformação, a agricultura – que antes
podia ser caracterizada como um setor produtivo relativamente autárquico,
com seu próprio mercado de trabalho e equilíbrio interno – se integrou no
restante da economia a ponto de não mais poder ser separada dos setores
que lhe fornecem insumos e/ou compram seus produtos (GRAZIANO DA
SILVA, 1997).

A industrialização e o transbordamento do mundo urbano no mundo rural

são, portanto, na visão de Graziano da Silva, os dois pilares que nos permitem falar

em urbanização do campo, em integração, em interdependência econômica urbano-

rural.

Em seus estudos,  o autor,  procurou evidenciar  em que termos o rural

brasileiro vem mudando em relação à organização de suas atividades econômicas o

que explicita a importância crescente de atividades não-agrícolas em detrimento das

atividades  agrícolas.  No  tocante  às  formas  de  ocupação  no  meio  rural,  o  autor

destaca  que  essas  ocupações  não-agrícolas  (Orna’s)  têm  apresentado  uma

crescente participação ao passo que as atividades agrícolas tradicionais têm perdido
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importância. Essas têm aparecido como uma forma de subsistência para algumas

famílias, mas, no entanto, consorciada com outras atividades não-agrícolas ou até

mesmo novas atividades agrícolas, é a chamada pluriatividade.

Com o intuito de fundamentar  essas informações,  o grupo de estudos

sobre o novo rural,  recorreu aos dados das PNAD’s  que revelaram rendas não-

agrícolas ultrapassando o montante de rendas agrícolas em 1998, o que significa

que as atividades agropecuárias não são mais responsáveis pela maior parcela de

renda  da  população  rural,  abrindo  espaço  para  outras  atividades.  Porém,  é

importante frisar que dentre essas atividades não-agrícolas,  as transferências da

Previdência Social ocupa um lugar de relevo no total da renda familiar.

A  renda  familiar  depende  fortemente  dos  trabalhos  de  conta-própria

agrícolas, das transferências de renda na forma de aposentadorias e pensões que

chega  a  representar  entre  um quarto  e  um terço  da  renda  familiar;  já  entre  as

pluriativas, essa proporção é bem menor, situando-se na faixa dos 10% a 15% entre

as  famílias  que  possuem  menores  áreas  (GRAZIANO  DA  SILVA,  GROSSI,

CAMPANHOLA, 2002). 

Dentre as diversas ocupações constatadas pelos estudos no meio rural,

vale destacar, também, as novas atividades agrícolas como, por exemplo: criação de

plantas  e  animais  exóticos;  e  as  atividades  não-agrícolas  como,  por  exemplo:

empregos em condomínios rurais de alto padrão e em loteamentos clandestinos, o

turismo, o agrobusiness, etc. (GRAZIANO DA SILVA, 2001).

A  corrente  do  novo  rural  brasileiro  traz  considerações  bastante

importantes para o debate sobre as mudanças que vêm ocorrendo nos espaços

rurais  brasileiros.  Essa  abordagem  entra  em  cena,  refutando  idéias  de  atraso

enraizadas  no  imaginário  da  população  acerca  desses  espaços;  contribuindo  de

forma  substancial  para  um  necessário  debate  sobre  as  relações  rural-urbanas;

aponta para alguns importantes encaminhamentos relacionados às políticas públicas

rurais; e encaminha uma discussão do ponto de vista metodológico para a análise

de um novo rural. Contudo, os estudos dessa corrente se assentam em um fator

setorial que por si só não abrange a complexidade de relações que caracterizam o

rural  brasileiro.  Nesse  sentido,  chamamos  atenção  para  outros  enfoques  que

complementam  a  dinâmica  sócio-econômica  que  tem  se  constituído  na  linha

condutora dessa abordagem do Rurbano. No momento que considera o rural como

um espaço de múltiplas dimensões, essa corrente enfatiza as atividades produtivas
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e suas influências na organização social local, mas negligencia aspectos inerentes

ao rural, que os diferencia dos espaços urbanos.

A contribuição de Rua (2006) encaminha para essas outras questões de

natureza mais subjetiva. Nesse sentido, a relação urbano-rural encontra-se baseada

na idéia de “urbanidades no rural”,  como uma expressão dessa interação, dessa

relação que dá outro significado ao rural, ressignifica-o. 

A ressignificação do rural, através da idéia de “urbanidades no rural” inclui
uma série  de  representações  que re-apresentam este  espaço  como um
“outro rural”. Este, concebido, primordialmente, na cidade, como uma nova
mercadoria, comporta a face “natural” da natureza e porta uma virtualidade,
que se torna real. Virtual e real se confundem nas recriações que as novas
representações do rural carregam (2006, p. 95). 

Contudo, o autor enfatiza que essa ressignificação não resulta somente

de criações urbanas,  mas também, de interpretações particulares dos habitantes

rurais  que  dá  um  caráter  híbrido  ao  território  e  às  identidades  baseadas  em

“componentes  ‘rurais  e  urbanos’,  usados,  estrategicamente,  como  discursos  e

reivindicações  predominantes,  de  acordo  com  o  momento  vivido  pelos  agentes

sociais locais [...]” (RUA, 2006, p. 95).

Considerando  a  identidade  rural,  outros  estudos  brasileiros  surgiram,

também,  no  encaminhamento  de considerações  acerca  de novas  relações  rural-

urbanas, entretanto, com um enfoque direcionado para as representações sociais

próprias dos espaços rurais. A autora Maria de Nazareth Baudel Wanderley é uma

representante dessa vertente de pensamento,  que ressalta uma permanência  do

rural nas sociedades modernas como espaço específico e diferenciado. Assim, em

sua concepção,  essa categoria  é tida como um pólo extremo ao pólo urbano,  e

esses pólos, apesar de extremos, se complementam. Apesar de campo e cidade

apresentarem  semelhanças,  as  relações  rural-urbanas  não  destroem  as

especificidades gestadas originalmente em cada um desses espaços, o que nega

veementemente  uma  possível  homogeneização  socioespacial.  Ao  realizar  um

estudo sobre a ruralidade no Brasil moderno, Wanderley (1996, p. 33) salienta:

A afirmação da permanência do rural, enquanto espaço integrado, porém
específico  e  diferenciado,  é  reforçada  quando  se  leva  em  conta  as
representações sociais a respeito do meio rural. Considero particularmente
fértil, nesta reflexão, a idéia de que, mesmo quando se atinge uma certa
homogeneidade,  no  que  se  refere  aos  modos  de  vida  e  à  chamada
“paridade social”, as representações sociais dos espaços rurais e urbanos
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reiteram  diferenças  significativas,  que  tem  repercussão  direta  sobre  as
identidades, os direitos e as posições sociais de indivíduos e grupos, tanto
no campo quanto na cidade. O que parece mais importante a registrar é que
estas diferenças se dão não mais ao nível do acesso aos bens materiais e
sociais, que seriam, então, de uma certa forma, similarmente distribuídos
entre os habitantes do campo ou da cidade, nem mesmo no que se refere
ao modo de vida de uns e de outros. As diferenças vão se manifestar no
plano das “identificações e das reivindicações na vida cotidiana”, de forma
que  o  “rural”  se  torna  um  “ator  coletivo”,  constituído  a  partir  de  uma
referência espacial e “inserido num campo ampliado de trocas sociais”.

Partindo dessas considerações,  a  autora  afirma a  necessidade  de um

recorte  campo-cidade  que  tem  como  objetivo  a  possibilidade  de  um  melhor

entendimento das diferenças espaciais e sociais nas sociedades modernas. Essa é,

portanto, uma abordagem que se contrapõem à supracitada, tendo em vista, que

defende a permanência e a afirmação do rural, por meio das representações sociais,

frente aos processos que nesse espaço vêm ocorrendo.

Estudando  a  ruralidade  como  um  modo  de  vida  nos  Assentamentos

Pitanga I e II, localizados nos municípios de Abreu e Lima e Igarassu, na Região

Metropolitana de Recife (RMR), a autora constata por meio de entrevistas, o ponto

que certamente norteia seu pensamento, a idéia de que a sociabilidade fundamenta

as relações familiares dando ao espaço rural uma característica singular que retrata

um modo de vida coeso. Assim, sua contribuição ultrapassa a dimensão econômica

e dar relevo à dimensão social e cultural quando faz uma leitura subjetiva do modo

de vida, das representações sociais tipicamente rurais. Nessa linha de pensamento,

a autora firma que:

Não se trata de uma simples relação econômica com a terra, em que esta
se torna apenas um objeto de investimento ou mesmo um simples meio de
subsistência. Em sua dimensão social e cultural, a propriedade da terra é a
condição para que se viva em família, para que se garanta através dela a
sua reprodução em condições de dignidade e em conformidade com um
padrão que se considera ideal. A terra é um patrimônio desejado, na medida
em que se  torna  propriedade familiar  e  ponto  de  referência  que,  real  e
simbolicamente, aproxima e une a família (WANDERLEY, 2004, p. 72,). 

A moradia e o trabalho garantem, nessa perspectiva, o pertencimento a

uma sociedade rural, fato que se distingue da vida urbana, onde “morar e trabalhar

são vistos como dissociados” pelas pessoas que moram nas áreas rurais.

Analisando  a  ruralidade  a  partir  da  construção  de  novas  identidades,

Carneiro  (1997)  sustenta  a  idéia  de que o rural  está  se refazendo/mudando em
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resposta  à  crise  da  economia  provocada  pela  modernização  tecnológica.  No

entanto, afirma que sua população não reage uniformemente a tais injunções, pois

não  são  atingidas  com  a  mesma  intensidade  e  proporção,  revelando  uma

heterogeneidade que complexifica esses espaços, dando-lhes singularidades, o que

não  significa  necessariamente  o  rompimento  do  sistema simbólico  e  de  valores

inerentes à ruralidade. Assim, a autora afirma que essas reflexões,

[...]  nos  leva  a  pensar  a  ruralidade  como  um  processo  dinâmico  de
constante  reestruturação  dos  elementos  da  cultura  local  com  base  na
incorporação de novos valores, hábitos e técnicas. Tal processo implica um
movimento  em  dupla  direção  no  qual  identificamos,  de  um  lado,  a
reapropriação de elementos da cultura local a partir da releitura possibilitada
pela emergência de novos códigos, e no sentido inverso, a apropriação pela
cultura urbana de bens culturais e naturais do mundo rural, produzindo uma
situação  que  não  se  traduz  necessariamente  pela  destruição  da  cultura
local,  mas  que,  ao  contrário,  pode  vir  a  contribuir  para  alimentar  a
sociabilidade e reforçar os vínculos com a localidade (CARNEIRO, 1997, p.
61).

No  que  pese  a  grandeza  da  contribuição,  a  discussão  teórica

empreendida por esta corrente, encontra limitações do ponto de vista metodológico,

uma vez  que a  natureza subjetiva  das relações  sociais  e,  por  conseguinte,  sua

heterogeneidade  aponta  para  ruralidades  diversas.  Nessa  vertente,  Wanderley

(2004,  p.  61)  ressalta  a  necessidade  de  uma  tipologia  refinada  para

compreendermos  melhor  a  diversidade  de  “situação  de  ruralidade  no  interior  do

próprio mundo rural brasileiro”.

No tocante à última abordagem, Blume (2004), destaca que o sociólogo

José Eli  da  Veiga  tem,  num período mais  recente,  discutido  uma outra  questão

acerca do rural e urbano, apresentando, assim, uma outra visão que perpassa por

um  enfoque  territorial  surgido  como  questionamento  à  delimitação  normativa

brasileira. De acordo com Veiga (2002), o decreto-lei nº 311 de 1938, utilizado pelo

Brasil  como  base  formal  para  a  delimitação  desses  espaços,  não  responde  à

realidade brasileira, tendo em vista que, de acordo com essa delimitação e segundo

o IBGE, em 2000, a população urbana brasileira estava contabilizada em 81,2%. 

Seguindo as projeções estatísticas, em 2030 o Brasil teria a totalidade de

sua  população  morando  em  áreas  urbanas.  Assim,  toda  e  qualquer  sede  de

município e de distrito é considerada como urbana sem levar em consideração, por

exemplo,  fatores  estruturais  e  funcionais  como  propõe  Veiga  (2002).  O  autor
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confirma  a  atualidade  da  contradição  rural-urbana  e  chama  a  atenção  para

metodologias  normativas  que  incidam  com  mais  veracidade  sobre  a  realidade

brasileira. 

Os  equívocos  proporcionados  pelo  aspecto  normativo  brasileiro  são,

portanto, seriamente criticados enquanto fator de caracterização do que é urbano e

rural na medida em que não refletem a realidade do país. Assim, com o intuito de

viabilizar o adequado direcionamento das políticas públicas Specht e Blume (2004,

p. 6) sugerem que, 

A revisão e atualização das revisões normativas que servem de base aos
enumeradores  demográficos  é  de  fundamental  importância  para  o
planejamento  estratégico  das  instituições  governamentais,  por  isso,  é
necessário investir recursos no desenvolvimento de melhores metodologias
para precisar as fronteiras entre o rural e o urbano. Na verdade, o que se
busca alertar é que já está em tempo de se reavaliar a normativa. É difícil
aceitar que áreas de características rurais, de um dia para outro, deixam de
ser “rurais” para se tornarem “urbanas”, sem que nestas tenham-se alterado
sequer  alguma  de  suas  características  espaciais,  demográficas  ou
econômicas.

Exemplificando,  seus  estudos  se  baseiam  na  metodologia  normativa

adotada  pela  Organization  for  Economic  Co-operation  and Development (OCDE)

que estabelece categorias classificatórias para os aglomerados humanos em função

de  dois  níveis  de  análise  (local  e  regional),  que  tem  por  base  a  densidade

demográfica (BLUME, 2004).

O enfoque territorial de Veiga (2002) salienta uma metodologia resultante

do cruzamento de três critérios, a saber: localização, tamanho e densidade; dando

como  resultado  cinco  tipologias  de  municípios  que  provariam  que  o  Brasil  não

caminha para um fim inevitável do rural, e sim que esse rural está se refazendo no

contexto de um processo de globalização do capital. 

De acordo com Abramovay (2003), também dessa linha de pensamento, 

A  revalorização  das  regiões  interioranas  é  um  dos  mais  importantes
fenômenos demográficos,  sociais  e culturais  do início  do  milênio.  Nossa
civilização habituou-se a enxergá-las como local de produção agropecuária,
no  qual  os  imperativos  da  eficiência  seriam  incompatíveis  com  a
manutenção  de  um  tecido  social  rico  e  diversificado.  Os  anos  vêm
mostrando fontes de desenvolvimento associadas não só à manutenção da
integridade ambiental e paisagística das regiões interioranas, e uma imensa
capacidade  de  organização  destes  atributos  às  bases  da  geração  de
ocupação e renda.
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Assim,  algumas  atividades  surgem  nessas  áreas  em  decorrência  da

necessidade de expansão do capital e esses espaços assumem novas formas em

função de uma nova demanda econômica, política e social.

No  tocante  ao  aspecto  metodológico,  a  abordagem  territorial  assume

papel instigante para o encaminhamento de ações governamentais. Entretanto, ela

vem sendo fortemente criticada por  muitos pesquisadores que acreditam que tal

delimitação  é  insuficiente  para  enquadrar  essas  categorias,  negligenciando

características  mais  complexas  que  resultaram  no  processo  de  reprodução  do

capital e suas contradições nos espaços rurais. Nessa perspectiva, Carlos (2004)

salienta que a discussão deve ser pautada no âmbito do território entendido como o

conjunto de espaços articulados e combinados no sentido da expansão do capital. 

Ao abordar a relação rural-urbana, Villa Verde (2004) propõe considerar o

rural do ponto de vista de sua territorialidade que integra um contexto mais amplo

inserido  em  uma  economia  globalizada.  Partindo  dessa  concepção,  a  autora  o

compreende como uma categoria de análise que deve ser apreendida a partir de sua

diversidade,  caracterizada pela  reciprocidade das dimensões espacial,  ambiental,

demográfica e cultural.

Em sua concepção,

O  enfoque  territorial  permite  pensar  o  desenvolvimento  para  além  dos
centros  urbanos,  onde  os  pequenos  municípios  são  estrelas  de  uma
constelação. Procurar entender as motivações e os processos que lavaram
a essa perspectiva analítica é poder refletir  sobre o futuro,  seja ele nas
aglomerações urbanas, seja ele no espaço rural (VILLA VERDE, 2004, p. 5).

A análise territorial,  dessa forma, seria mais abrangente e consideraria

suas múltiplas realidades,  além de facilitar  o adequado direcionamento de ações

públicas  e  privadas  em  função  das  particularidades  locais.  Essa  perspectiva

complementa  a  noção  de  território  enquanto  categoria  de  análise  para  uma

abordagem normativa, na medida em que promove o rural em sua relação com o

urbano; insere esse rural em um contexto mais amplo do ponto de vista espacial,

superando a noção setorizada da agricultura; e ainda considera as singularidades de

uma forma de viver, de uma identidade que apesar de ser influenciada pelo modo de

vida urbano, é muitas vezes própria do mundo rural.

No  Brasil,  observamos,  ao  longo  da  história,  que  o  processo  de

urbanização  se  constrói  na  relação  com  o  rural.  Muito  embora,  em  diversos
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momentos  tenhamos  uma  leitura  que  dar  créditos  à  urbanização  do  país  em

contraposição ao rural como será visto na discussão que segue. 

1.2 A urbanização brasileira

1.2.1 Marcos iniciais da transição do Brasil rural para o Brasil urbano

Os fenômenos de estruturação urbana que ora observamos na dinâmica

territorial  brasileira  como  a  metropolização,  a  desmetropolização  e  a  involução

metropolitana  denominados  por  Santos  (1993)  em  seu  livro  “A  urbanização

brasileira”,  nos coloca variados  desafios  quando a proposição é  uma análise  da

construção de uma caracterização mais contundente do processo de urbanização. 

Ao iniciarmos a leitura do processo de urbanização brasileira  que nos

revela  como  resultado  a  configuração  territorial  visualizada  hoje,  chamamos  a

atenção  para  o  fato  de  que  sua  análise  encontra  explicação  e  justificativa  no

contexto histórico de produção do espaço brasileiro que tem relações estreitas com

o rural.

Iniciando a discussão, recorremos à noção de cidade no período colonial.

Essa noção se restringia à localização das festas cívicas ou religiosas freqüentadas

pelos grandes proprietários que habitavam e concentravam suas funções nas áreas

rurais. A cidade, destarte, tinha um papel de pouca relevância no período colonial.

Ela guardava como característica basilar, um projeto de controle do território e de

ligação entre os colonos e o Rei. Foi, portanto, no campo que o Brasil colonial se

fundamentou/ consolidou, se reproduziu.

A influência do campo sobre a cidade, desde o período colonial, perdurou

por  muito  tempo,  mantendo  o  setor  exportador  agrícola  como  protagonista  do

crescimento econômico, e consequentemente, como base da organização territorial

do país até meados de 1930,  quando a intervenção do Estado deu respaldo ao

desenvolvimento  industrial  tendo  como  objetivo  maior,  a  substituição  de

importações.  Do  ponto  de  vista  político,  o  poder  passou  a  ser  assumido  pela

burguesia industrial  que manteve o estabelecimento dos interesses hegemônicos,

nos fazendo pensar em uma ambigüidade entre ruptura e continuidade enquanto
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fator marcante do processo de urbanização como é colocado por Maricato (2001, p.

17-18),

[...] Essa ambigüidade entre ruptura e continuidade, verificada em todos os
principais  momentos  de  mudança  na  sociedade  brasileira,  marcará  o
processo  de urbanização com raízes  da sociedade colonial,  embora  ele
ocorra em pleno século XX, quando formalmente o Brasil é uma República
independente.  A  questão  fundiária,  que  ocupou  um  lugar  central  nos
conflitos vividos pelo país, no século XIX, se referia fundamentalmente ao
campo. A crescente generalização da propriedade privada da terra, a partir
de 1950, com a confirmação do poder político dos grandes proprietários nas
décadas  seguintes,  e  a  emergência  do  trabalho  livre,  a  partir  de  1888
(acontecimentos que estão interligados como já foi demonstrado por muitos
autores),  se  deram  antes  da  urbanização  da  sociedade.  No  entanto,  a
urbanização foi fortemente influenciada por esses fatores: a importância do
trabalho escravo (inclusive para a construção e manutenção dos edifícios e
das cidades), a pouca importância dada à reprodução da força de trabalho
mesmo  com  a  emergência  do  trabalhador  livre,  e  o  poder  político
relacionado ao patrimônio pessoal.

Quando a dinâmica urbana parece sinalizar para um cenário que rompe

com  as  raízes  coloniais,  na  realidade,  observamos  sua  reprodução,  porém

obedecendo às novas dinâmicas socioespaciais geradas em razão da expansão do

capital.  Por  esse  motivo,  temos  um  processo  de  continuidade  sustentado  pela

influência  dos  fatores  relativos  ao  aumento  da  propriedade  privada  da  terra,  à

concentração do poder público nas mãos dos grandes proprietários e o trabalho livre

no processo de urbanização.  

O  desenvolvimento  urbano  brasileiro  não  pode  ser  entendido  como a

superação  de  uma  realidade  desigual  engendrada  historicamente  por  uma

sociedade rural. Na verdade, essa realidade se reproduz de forma diferenciada no

processo  de  urbanização.  As  heranças  do  atraso,  como  foram  mostradas  por

Maricato  na  citação  supracitada,  não  foram  eliminadas,  ganharam  uma  nova

conotação, foram reformuladas em nome de uma necessária modernidade que tinha

na cidade sua referência. 

Na  construção  de  nossa  reflexão,  a  ambigüidade  entre  ruptura  e

continuidade é bastante representativa,  tendo em vista que dá suporte ao nosso

referencial, abarcando o processo de construção do urbano brasileiro e sua relação

com  o  rural.  Partindo  desse  entendimento,  enfatizamos  que  as  bases  de

consolidação do fenômeno urbano se apoiaram em um modelo político e econômico

ligado a um mundo agrícola historicamente bem consolidado. Isto porque o quadro

de referência da produção socioespacial  do território brasileiro  esteve ligado,  por
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séculos,  à  dinâmica  dos  espaços  rurais  efetuada  por  produções  agrícolas  que

engendraram as bases, não somente das relações de produção, mas também, das

relações de poder, dando sentido à conformação de um território. 

Somente  a  partir  do  século  XVIII,  os  espaços  urbanos  passaram  a

concentrar, de forma mais contundente, uma variedade de funções (administrativa,

comercial,  serviço,  etc),  condicionadas  à  valorização  moderna  no  processo  de

produção socioespacial brasileiro. Alguns movimentos de mudança se fizeram sentir

no  século  XVIII  quando  o  desenvolvimento  da  mineração  estimulou  o  comércio

interno,  fazendo surgir  um padrão de ocupação do território  que deu relevo aos

espaços urbanos.

Estudando o processo de estruturação urbana brasileira, Santos (1993, p.

19) afirma que o século XVIII foi marcado pelo início do desenvolvimento urbano no

país,  mas  este,  somente  ganhou  maturidade  no  século  XIX,  adquirindo  as

características atuais no século XX. Foi a partir de então que o Brasil começou, por

definitivo, um processo de produção do urbano por intermédio de algumas políticas

promotoras  desse  urbano,  que  serão  abordadas  mais  adiante,  principalmente,

consolidadas após a Segunda Guerra Mundial.

A  princípio,  podemos  afirmar  que  o  direcionamento  da

constituição/construção do território nacional se deu em bases agrícolas que teve na

agricultura  comercial  e  na  exploração  mineral  o  caminho  norteador  para  o

povoamento e o conseqüente surgimento das primeiras cidades no litoral, bem como

no interior, a exemplo de Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e São Luiz do

Maranhão que ganharam relevo no final do período colonial.

Com a transferência da sede do governo português para o Rio de Janeiro,

os problemas urbanos tiveram uma repercussão de tal monta que foi a partir daí que

a reflexão sobre a cidade começou a ganhar destaque no século XIX e se expandiu

para outras áreas do país.

A  acumulação  de  riquezas  a  partir  da  exploração  agrícola  se

consubstanciou  no  elemento  chave  da  economia  da  maior  parcela  das  capitais

brasileiras até o fim da Segunda Guerra Mundial. Do ponto de vista demográfico, até

esse período, a maior parcela da população brasileira se concentrava nas capitais

onde as atividades extrativas predominavam (SANTOS, 1993). A dinâmica dessas

cidades teve por base a influência da produção agrícola que se desenvolvia em suas

proximidades  e,  também,  a  influência  das  funções  administrativas  públicas  e
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privadas, com destaque para as funções públicas. Assim, o processo de constituição

das cidades obedeceu às condições de desenvolvimento  de atividades  agrícolas

mediante influências diretas e indiretas. 

É  válido  lembrar  que  até  a  metade  do  século  XIX o  desenvolvimento

urbano brasileiro obedeceu à lógica própria de cada cidade em construção, de cada

pólo  urbano  que  mantinha  em  seu  interior  características  que  independiam  das

relações  com  outros  centros  urbanos  do  país,  não  havendo,  assim,  uma

estruturação  de  rede  urbana  à  escala  nacional.  Logo,  essas  cidades  não

apresentavam  interligação,  se  consubstanciando  em  subespaços  relativamente

isolados que tinham suas relações estabelecidas com o mercado externo. Assim, até

o início do século XX, os aglomerados humanos eram espaçados e as suas funções

(política,  militar  e  comercial)  se  faziam  sentir  pela  necessidade  de  proteção  ao

território, ao longo do litoral brasileiro e, também, como espaços de escoamento da

produção. A título de exemplo, temos os centros econômicos do Recôncavo Baiano

e da Zona da Mata de Pernambuco que ganharam relevo em função da cana-de-

açúcar;  o  crescimento  de  Belém  e  de  Manaus,  que  apresentaram  significativo

crescimento  em  razão  do  comércio  da  borracha;  de  São  Paulo  e  Santos  que

expandiram a produção de café; a constituição da rede de cidades nas proximidades

de Ilhéus com o cacau; e a exploração de diamante e ouro em Minas Gerais, Bahia,

Goiás e Mato Grosso. Refletindo sobre o crescimento urbano nacional e a formação

da rede urbana brasileira até a década de 1930, Santos (1967, p. 81) afirma que,

As  maiores  cidades  formaram-se  no  litoral  ou  nos  arredores.  Pode-se
afirmar mesmo que, exceto para as cidades de ouro,  a vida urbana não
existia  praticamente  fora  das  zonas  litorâneas  e  sub-litorâneas.  As
metrópoles  coloniais  eram  igualmente  portos  enquanto  que,  na  região
interior  mais  próxima,  centros  intermediários  se  formaram,  destinados  a
servir mais diretamente às zonas de produção.

Obedecendo a essa lógica, as cidades tinham sua economia voltada para

o  comércio  exterior,  refletindo  uma  larga  dependência  da  economia  nacional  e

explicando o urbanismo de fachada como denomina o autor supracitado.

Tomando como referência a leitura de Abreu (2001; 2005) em relação à

emergente  urbanização  brasileira  que  marcou  o  final  do  século  XIX  e  início  do

século XX, quando se deu início a uma fase de transição de um país rural para um

país  urbano  industrial,  destacamos  dois  elementos  que  sinalizaram  para  uma
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organização territorial  urbana. O primeiro importante elemento dessa urbanização

emergente foi a formação de um mercado urbano de terras que ganhou espaço com

a difusão de relações sociais de base capitalista, a exemplo do trabalho assalariado.

A esse respeito, Abreu (2001, p. 36) salienta:

[...]  foram as relações de trabalho do tipo assalariado, capitaneadas pela
produção industrial e pelo setor de serviços urbanos, aquelas que mais se
expandiram nas cidades, tornando-as cada vez mais diferentes do campo,
onde relações pretéritas de produção e de trabalho ainda se mantiveram
predominantes.

Devido à pressão migratória, principalmente em cidades como São Paulo

e Rio de Janeiro,  um mercado urbano de terras emergiu e iniciou sua expansão

nesses  espaços  e  em suas  proximidades  sob  relações  estritamente  capitalistas,

corporificando um ramo do setor financeiro – o mercado capitalista de habitação em

consórcio com o capital industrial.

O segundo elemento que marcou o período de transição e que encontra

estreitas relações com o adensamento populacional nos maiores centros urbanos foi

a transformação das cidades empreendidas pela preocupação higienista que nasceu

em razão das graves epidemias que assolaram os espaços urbanos na segunda

metade do século XIX, principalmente o Rio de Janeiro. 

As ações,  que foram propostas pelos  médicos,  partiram dessa cidade,

alcançando outros centros provinciais e cidades menores, servindo como modelo

normativo para as cidades, na medida em que orientou a forma de construção das

casas, disposição das ruas, localização adequada de fábricas que utilizavam matéria

orgânica,  entre  outras  medidas  que visavam a promoção  de  um ambiente  mais

salubre  para  os  citadinos.  Contudo,  as  ações  não  foram  amplamente

implementadas,  pois contrariou interesses,  apresentou custo alto,  além de contar

com um histórico que não apresentava resultados contundentes. 

Essas  questões  se  consubstanciaram  em  uma  crise  do  higienismo,

abrindo  espaço,  no  início  do  século  XX,  para  a  emergência  das  idéias  que

constituíram  o  sanitarismo.  Tais  idéias  tiveram  como  base,  a  evolução  das

pesquisas  médicas  que  apresentaram  como  resultado,  grandes  descobertas

bacteriológicas. Nesse momento, as idéias e ações que orientaram a estruturação e

ordenamento das cidades foram conduzidas, principalmente, pelos engenheiros que

além de ganharem respaldo  no cenário  urbano,  em razão de suas intervenções
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sanitaristas, pensaram a cidade no sentido de sua circulação, de sua integração,

facilitando  o  escoamento  da  produção  capitalista  em  ascensão.  Fazendo  uma

análise da cidade brasileira do início do século XX, Abreu (2005) diz que, a partir do

Rio de Janeiro, as intervenções propostas pelos engenheiros sanitaristas, tiveram

um efeito de demonstração de grande significado, fato que em um curto espaço de

tempo condicionou o início  de várias reformas urbanas empreendidas em outras

cidades  brasileiras,  contribuindo  para  projetar  o  papel  desses  profissionais,

tornando-os importantes pensadores urbanos do país. 

Aliada ao ordenamento urbano, possibilitado pelas idéias sanitaristas, a

produção de café marcou o processo de urbanização do Brasil do final do século XIX

e início  do século XX,  tendo em vista que começou a dar  sentido a uma maior

dinamicidade entre os espaços produtores. Partindo de São Paulo, considerado pólo

dinâmico do café, áreas próximas como Rio de Janeiro e Minas Gerais foram sendo

incorporadas e foram integrando os fragmentos urbanos preteritamente isolados por

intermédio de um sistema material que, inegavelmente, teve um papel de destaque

nesse processo de integração. Ademais, vale a pena mencionar a implantação de

uma infra-estrutura  baseada  na  construção  de  estradas  de  ferro,  na  criação  de

meios de comunicação, no aperfeiçoamento dos portos, no intercâmbio e consumo

que deram mobilidade ao espaço (SANTOS, 1993).

Desse modo,  o quadro referenciado nos permite falar  no início de um

processo de integração territorial, possibilitado por um planejamento urbano inicial e

pela centralização econômica empreendida com a produção e comercialização do

café em áreas como São Paulo,  Rio  de Janeiro  e  Minas Gerais.  Esses  fatores,

juntamente com a industrialização nascente a partir da década de 1930, deram uma

maior fluidez e dinamicidade entre os espaços e corroboraram com um quadro de

intensa urbanização do país. 

1.2.2 A integração territorial e o papel da industrialização nascente (1930-1970)
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A  industrialização  brasileira,  a  partir  da  década  de  1930,  encontrou

respaldo  no contexto  de  integração  territorial  por  meio  da  expansão  da técnica,

aproveitando  as  condições  de  um  espaço  já  capitalizado  e  enfatizando  a

característica de polarização no Estado de São Paulo em relação às áreas próximas.

O processo de crescimento industrial ultrapassou fronteiras se mostrando como um

fenômeno que trouxe um novo sentido para organização do território nacional.  A

observação feita por Santos a respeito da lógica da industrialização vem confirmar

nossa reflexão. Segundo ele, 

A  partir  dos  anos  1940-1950,  é  essa  a  lógica  da  industrialização  que
prevalece:  o  termo  industrialização não  pode  ser  tomado,  aqui,  em seu
sentido estrito, isto é, como criação de atividades industriais nos lugares,
mas em sua ampla significação, como processo social complexo, que tanto
inclui  a  formação  de  um  mercado  nacional,  quanto  os  esforços  de
equipamento  do  território  para  torná-lo  integrado,  como  a  expansão  do
consumo de formas diversas, o que impulsiona a vida de relações (leia-se
terciarização) e ativa o próprio processo de urbanização. Essa nova base
econômica ultrapassa o nível regional, para situar-se na escala do País; por
isso a partir daí uma urbanização cada vez mais envolvente e mais presente
no território dá-se com o crescimento demográfico sustentado das cidades
médias e maiores, incluídas, naturalmente, as capitais de estados (1993, p.
27).

A maior relevância dada ao processo de urbanização brasileiro se explica,

portanto, a partir da industrialização que deu o respaldo necessário à caracterização

de  um  território  nacional  urbano  tal  como  é  concebido  hoje.  O  fenômeno  da

industrialização favoreceu, também, à melhoria na infra-estrutura urbana que atraiu

população para os grandes centros urbanos, condicionando, avolumando e dando

maior complexidade ao processo de urbanização. 

As grandes cidades, hoje metrópoles, como Rio de Janeiro, São Paulo,

Manaus, Belém, Curitiba, Santos e Porto Alegre foram direcionadas uma sucessão

de reformas urbanísticas que objetivaram adaptá-las à lógica moderna e que tinham

como  principais  alvos,  as  economias  ligadas  à  administração  e  exportação  dos

produtos agrícolas, principalmente o café, e o combate de epidemias por meio do

saneamento.  Buscava-se  então,  “adequar  as  cidades  à  fachada  progressista  e

modernizante  que  a  República  requeria  e  sepultar  a  simbologia  do  passado

escravista.” (MARICATO, 1996, p. 38)

Para os urbanistas, as palavras de ordem que sustentaram a ideologia da

integração  territorial  e  a  industrialização  nascente  foram  a  nacionalidade  e  a
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modernização. A preocupação com as formas urbanas e com a sua estética, afirmou

um modelo moderno baseado nos centros urbanos de países desenvolvidos e, por

conseguinte,  deu  uma  maior  consolidação  aos  elementos  de  nacionalismo,

promovendo a subserviência  da população frente às condições precárias que se

reproduziam em um cenário de crescimento urbano acelerado. Na visão de Ribeiro e

Cardoso (1996) esse discurso nacional-desenvolvimentista foi utilizado menos como

uma forma de controle social e mais como uma afirmação nacional.

Em sua versão mais radical, segundo os autores citados, esse discurso

ganhou concretude postulando o “dualismo estrutural”, que concebeu a dominação

estrangeira  e  as  oligarquias  rurais  como  forças  relacionadas  ao  atraso,  como

empecilho ao modelo pleno de desenvolvimento. Neste momento, entre as décadas

de  1940  e  1950,  tivemos  as  condições  propícias  para  uma  consolidação  da

separação dos ambientes cidade e campo, apresentando menor importância dada a

este último, tendo em vista que o processo de urbanização passou a ser elemento

primordial da modernização.

Na década de 1950,  tivemos uma maior dinâmica com o processo de

industrialização baseado na produção de bens duráveis e bens de produção, que

promoveu  a  entrada  do  país  na  divisão  internacional  do  trabalho  e  que  trouxe

importantes mudanças no modo de vida, valores e cultura da população a partir da

massificação do consumo dos bens modernos, a exemplo dos eletro-eletrônicos e

do automóvel.  Essas mudanças deram ênfase ao urbano que foi  mais  uma vez

afirmado em contraposição ao rural.

De um ponto de vista político, destacamos o direcionamento de políticas

que  promoveram  um  urbano  moderno,  mais  contemporâneo,  nas  duas  últimas

décadas.  Na  visão  de  Monte-Mór  (2002)  essas  políticas  foram intensificadas  no

período pós-Segunda Guerra Mundial e revelaram uma nova relação urbano-rural

que  se  delineia  nos  dias  atuais.  Segundo  o  autor  citado,  essas  mudanças

socioespaciais  foram,  num  primeiro  momento,  representativas  do  período  do

governo  de  Getúlio  Vargas  e  aprofundadas  no  governo  de  JK que  promoveu a

transferência  do  excedente  agrícola  para  a  burguesia  industrial  concentrada  na

região sudeste do país, como forma de sustentar, por meio da produção urbana,

uma industrialização nascente, substitutiva de importações. Simultaneamente a tais

fatos,  urbanização  e  industrialização,  os  espaços  rurais  começaram  a  perder

significativamente o seu contingente populacional que abrigava até então. 
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Ao  fazer  uma  descrição  de  como  era  o  meio  urbano  e  o  meio  rural

brasileiro no pós-guerra, Monte-Mór assim fala dos espaços urbanos e rurais:

[...] eram as cidades-grandes, médias, pequenas-sedes das festas religiosas
e cívicas,  das  artes,  centros  de  informação e  manifestação  cultural  nas
diversas  escalas.  Eram  também  sedes  dos  aparelhos  de  Estados,  dos
poderes  políticos,  espaço privilegiado das  leis,  das  organizações  civis  e
militares, enfim, o lócus do poder político, jurídico e social. Eram ainda, e
principalmente, espaços de concentração dos excedentes coletivos locais e
regionais  manifestos  na  forma  de  valores  de  uso  complexos:  serviços
urbanos e sociais, monumentos, equipamentos coletivos, sedes dos capitais
financeiros, comerciais e industriais e dos poucos serviços avançados de
apoio  à  produção  e  consumo.  Eram  as  praças  de  mercado  para
comercialização  dos  produtos  do  campo  e  da  pequena  produção
manufatureira e industrial  e eram também espaços da concentração dos
trabalhadores  assalariados  nos  setores  modernos  da  economia  onde
predominavam as relações capitalistas de produção,  o trabalho regulado
pelo Estado e o mercado de terras organizado [...]. 
O que era o meio rural? Era o campo, o “rústico”, as relações familiares e de
compadrio nas fazendas e propriedades agrícolas de tamanhos diversos, na
maioria apoiadas em relações de produção pré-capitalistas, familiares e/ou
servis-parceiros, meeiros, colonos, agregados, entre outros. Era também o
espaço das culturas de exportação nas grandes fazendas do modelo agro-
exportador e o espaço da subsistência dos excluídos, dos não-proprietários,
dos jeca-tatús. Assim, o meio rural era também o espaço do coronelismo, do
analfabetismo, da ausência de serviços coletivos e dos sistemas de energia,
transportes, e comunicações, do não-acesso aos bens industriais modernos
- grosso modo, o arcaico, o não-moderno, o território do isolamento, e o
espaço da não-política (2002, p. 11).

A citação acima em destaque, nos permite assinalar que ao lado de uma

valorização do ambiente urbano em crescimento e consolidando um poder político,

jurídico, social, além do econômico, com a industrialização nascente, principalmente,

em São Paulo, tínhamos um espaço rural marcado por representações ligadas ao

atraso, à miséria.

Em  termos  de  produção  urbana  contemporânea,  os  marcos  que  se

fizeram sentir foram então se efetivando no governo de JK e a Superintendência de

Desenvolvimento para o Nordeste (SUDENE) foi criada reforçando a industrialização

e a urbanização no Nordeste. Desse modo, destacamos a construção de Brasília

(marco  de  projeto  arquitetônico  de  cidade  moderna);  a  instalação  do  capital

estrangeiro; o estado de bem-estar, instaurado, seletivamente, nas grandes cidades

industriais  e  algumas  micro-indústrias,  enfim,  o  país  conheceu,  por  meio  de

orientações  geopolíticas,  altamente  direcionadas  e  especificadas,  uma  nova

organização  de  seu  espaço  com  a  valorização  de  um  ambiente  urbano  em

detrimento  de  um  ambiente  rural  e  a  conseqüente  produção  de  desigualdades
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espaciais. Nesse sentido, vale destacar que essas mudanças foram realizadas sob

os auspícios de uma necessária integração do território nacional.

O período imediatamente posterior à Segunda Guerra Mundial viabilizou

essa  integração  nacional  por  intermédio  das  estradas  de  ferro,  das  estradas  de

rodagem e de programas de investimentos em infra-estrutura urbana. Esse cenário

composto pelo incremento de infra-estruturas urbanas propiciou a aproximação de

espaços no território nacional, mas foi somente durante o Estado Militar que o país

conheceu as condições mais estruturais de integração nacional. Isso se deu, tendo

em vista que o governo militar empreendeu uma política de crescimento econômico

que  tinha  como  objetivo,  disponibilizar  investimentos  de  forma  concentrada  nas

áreas centrais das grandes cidades, assim como também, nas cidades médias em

processo de industrialização sob o discurso de fazer o bolo crescer rapidamente

para depois reparti-lo.

Com a proposta de reduzir os desníveis regionais, a SUDENE foi criada e

a  sua  marca  foi  o  incentivo  à  industrialização  do  Nordeste,  que  era  quase

inexistente, procurando acelerar o crescimento econômico do Brasil, integrando as

áreas estagnadas ao núcleo mais dinâmico do país, o Sudeste.

Os  resultados  do  diagnóstico  do  Grupo  de  Trabalho  para  o

Desenvolvimento do Nordeste (GTDN) evidenciaram a problemática do Nordeste e

justificaram a criação da SUDENE em 1959. Além de apontar para os fatores de

ordem  natural  que  sempre  sustentaram  o  discurso  das  oligarquias  locais,  o

diagnóstico  deu  destaque,  também,  aos  fatores  de  ordem  político,  social,  e

econômico  sugerindo,  portanto,  medidas  estruturais  para  o  desenvolvimento

regional, sendo estas baseadas, entretanto, em sua maioria no campo da economia

que foi  consideravelmente impactado pela expansão dos negócios do Sudeste à

Região Nordeste, o que acabou por subvalorizar ainda mais a matéria-prima e a

mão-de-obra local. Sobre esse documento ressalta Andrade:

O  grupo  de  trabalho  liderado  por  Celso  Furtado  produziu  um  famoso
documento  (GTDN,  1967)  em  que  diagnosticou  as  causas  do
subdesenvolvimento  regional,  baseado  na  falta  de  infra-estrutura,  na
necessidade  de  uma  modernização  agrícola  que  modificasse  o  caráter
monocultor, com a implantação de propriedades familiares e policultoras, na
melhor  adaptação  da  economia  nordestina  às  condições  ecológicas,  no
desenvolvimento  industrial  que,  oferecendo  empregos,  sustasse  o
movimento migratório, e na correção da política financeira, a fim de que as
divisas  adquiridas  com  a  exportação  dos  produtos  nordestinos  fossem
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utilizadas na industrialização da região e não desviadas para financiar  a
política de industrialização das áreas mais ricas (1993, p. 39).

Ao realizar um estudo sobre a proposta de industrialização no Nordeste,

Araújo (2000), enfatiza que a industrialização dessa região deveu-se muito mais ao

capital  externo do que às forças produtivas locais;  e,  por  conseguinte,  que essa

industrialização se deu como uma expansão da industrialização do país, já prevista

como uma forma de integração nacional. É importante darmos relevo ao fato de que,

na discussão feita pela autora citada, a expansão e a modernização da indústria

foram consideradas  uma  verdadeira  panacéia,  uma  alternativa  para  promover  o

desenvolvimento do Nordeste.

Para Oliveira (1989), a industrialização do Nordeste estava inserida em

uma proposta que tinha como objetivo, a substituição de uma “economia nacional

formada por várias economias regionais para uma economia nacional localizada em

diversas  partes  do  território  nacional”  (1989,  p.  55).  Contudo  esse  crescimento

industrial  teve como ponto de apoio a região Sudeste que passou a comandar a

distribuição espacial das atividades econômicas no Brasil  criando uma “economia

nacional regionalmente localizada” (1989, p. 56). Nesse sentido, cabe ressaltarmos

que as grandes empresas do ramo industrial do Brasil, se instalaram no Nordeste

não  como  uma  forma  de  conquistar  mercados,  mas  sim  como  uma  forma  de

consolidar posição no setor industrial.

Ao  fazer  um  estudo  sobre  as  mudanças  na  divisão  inter-regional  do

trabalho no Brasil,  considerando o período entre 1947 e 1968,  período de maior

incremento industrial no país, Oliveira vai mostrar que: 

[...] dos 16 subsetores que resumem a estrutura industrial do País, 11 estão
se reproduzindo na estrutura  industrial  do  Nordeste;  além disso,  são as
empresas  mais  importantes  dos  subsetores  e  dos  ramos  que  estão,
diretamente,  implantando  unidade  de  produção  no  Nordeste,  e  é  lógico
pensar que não o estão fazendo para concorrerem com suas matrizes na
região Sudeste ou em outras regiões do Brasil. É lógico também que a não
presença  de  todas  as  principais responde  à  manutenção  do  grau  de
competitividade que existe no capitalismo monopolista (este não significa a
ausência total de competição, mas, como é sabido, o estreitamento da faixa
de competição, e a redução da competição aos grandes grupos); portanto,
algumas empresas estão não somente tentando manter suas posições no
mercado  brasileiro  como  um  todo,  mas  adiantando-se  a  possíveis
expansões de demanda, para o que a implantação de unidade no Nordeste
pode  ser  estratégica  no  sentido  de  ganhar  uma porção  maior  ainda  do
mercado nacional (1989, p. 65-66).
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É,  portanto,  nesse  contexto  que  se  insere  a  atuação  da  SUDENE,

promovendo a industrialização regional com vistas à expansão e consolidação das

grandes  empresas  nacionais  do  ramo  industrial,  concentradas  no  Sudeste,  mas

tendo como pano de fundo, o desenvolvimento do Nordeste em consórcio com a

integração nacional. 

Isso posto, a partir da década de 1960 e meados de 1970, a intervenção

estatal foi, reconhecidamente, considerada a forma mais eficaz de transformação do

ambiente  urbano,  fato  que  acontece  via  planejamento  urbano.  Segundo  Deak

(2004), esse planejamento urbano se consagrou entre a década de 1960 e início de

1970, sob um duplo estímulo: a influência das idéias de reconstrução pós-guerra da

Europa  e  o  reconhecimento  de  que  as  transformações  na  sociedade  brasileira,

decorrentes da rápida urbanização, requeriam a intervenção estatal. 

Como podemos  perceber  aquele  planejamento  urbano  que  teve  início

com as ações sanitaristas, nas primeiras décadas do século XX foi ganhando outra

conotação nas décadas de 1960 e 1970. Ele teve como base a construção de um

ambiente  urbano  que  estava  em  desenvolvimento  em  razão  do  processo  de

industrialização e que requeria uma forte intervenção estatal. 

Em suma, de um país caracterizado primordialmente por suas funções

administrativas e de economias agrícolas concentradas em espaços isolados, sem

interligação uns com os outros, um “arquipélago” nas palavras de Becker e Egler

(1994), o estado brasileiro passou a se caracterizar por um maior nexo econômico e

os seus subespaços começaram a apresentar uma maior interdependência que teve

como objeto impulsionador, a indústria surgida com a intencionalidade de criar um

mercado interno, servindo esta, também ao ideário de integração do território por

meio da expansão do consumo de forma diversa. Como visto o fenômeno urbano ao

se  materializar  nos  espaços  influenciado  pela  industrialização  e  ao  se  expandir,

abarcando outros subespaços, criou as condições de uma maior e mais complexa

divisão do trabalho. 

Em  relação  aos  espaços  rurais,  vale  destacar  que  a  modernização

tecnológica também se instalou e marginalizou parte da população trabalhadora,

expulsando-a para os grandes centros urbanos em busca de melhores condições de

vida que seriam possibilitadas num primeiro momento pelo emprego nas indústrias.

O resultado dessa mobilidade é que entre 1940 e 1980 os dados relativos à taxa de
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urbanização se inverteram passando de 26,35% em 1940 para 68,86% em 1980.

(SANTOS, 1993).

Entretanto, é importante termos em mente que até a década de 1970, os

complexos agroindustriais inexistiam no Brasil, dessa forma, as indústrias ligadas à

agricultura  começaram a  ganhar  espaço  na  década  de  1970.  Nas  três  décadas

precedentes, segundo Müller (1982), ao fazer um estudo acerca da agricultura e a

industrialização  do  campo  no  Brasil,  inexistiam  interesses  industriais  de  relevo

ligados  aos  processos  produtivos  rurais  assim  como  interesses  agrários

necessitados  de máquinas,  implementos  e  insumos industriais,  e  ainda,  inexistia

uma atuação financeira por parte do Estado para a industrialização do campo. 

Do  ponto  de  vista  da  integração  territorial,  parece-nos  conveniente

enfatizar que ela foi estrategicamente pensada, no governo de JK em um primeiro

momento  e  no  governo  militar,  consolidando  a  noção  de  território  brasileiro  em

decorrência do desenvolvimento interno da economia que afirmou um movimento de

internacionalização e que tornou o país um grande exportador de produtos agrícolas

tradicionais,  por  intermédio  da  modernização  da  agricultura  e  de  produtos

industrializados.  Isso  indica  um  processo  de  confirmação  da  organização

socioespacial brasileira no sentido de sua integração. Nas três últimas décadas do

século XX, observamos um dinamismo urbano propiciado pela expansão do capital

que manteve/afirmou a organização socioespacial do território brasileiro e redefiniu a

relação  cidade-campo,  tendo  em  vista,  que  no  espaço  rural  essa  reprodução

capitalista também se fez sentir. 

1.2.3 A organização socioespacial brasileira e a relação campo-cidade

As bases da organização socioespacial brasileira a partir da difusão da

técnica, da ciência e da informação estavam postas no sentido da integração e da

dinâmica territorial brasileira. Do ponto de vista demográfico cabe ressaltarmos que

a cidade se configurou como fator de atração da população rural despossuída de

capital e terra para se inserir no contexto competitivo de reprodução do capital no

campo.  Aliado  à  atração  populacional,  tivemos  uma  diminuição  na  taxa  de

mortalidade da população e aumento na taxa de natalidade devido ao incremento
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das infra-estruturas de que necessitava a população, os avanços da medicina, assim

como a manutenção e expansão da industrialização. 

É  importante  destacarmos  que  esse  crescimento  demográfico  não

incrementou somente os espaços urbanos, as populações rurais também cresceram.

Entre as décadas de 1960 e 1970, foi verificado um crescimento da população rural

de  38.767.423  em 1960 para  41.054.053 em 1970,  em função da expansão  da

fronteira  agrícola,  que equivale  em termos relativos  a um crescimento de 8,86%

(IBGE, 2008). Vale salientar que em relação ao crescimento demográfico como um

todo,  Santos  (1993)  faz  a  distinção  entre  população  agrícola  e  população  rural

chamando a atenção para o fato de que as populações agrícola e rural não tiveram o

mesmo  desempenho  verificado  no  crescimento  demográfico  total.  Entretanto,  a

população agrícola1 apresentou um aumento populacional maior em comparação à

população  rural2,  tendo  em  vista  que  houve  um  aumento  da  população  com

residência urbana e que trabalhava no campo, sobretudo entre as décadas de 1960

e 1980. Fato que dar maior complexidade à relação cidade-campo.

Dessa forma, o Brasil  experimentou,  a partir  da década de 1970, uma

nova  dinâmica  populacional,  que  resultou  de  um  processo  de  industrialização

imbuído de uma modernização industrial e agrícola, repercutindo em significativas

mudanças, tanto no campo como na cidade. 

Na cidade, firmou-se a tendência à regulação dos serviços e da produção

do campo, acentuando a divisão territorial do trabalho. E para o ambiente da cidade

acorreu grande parte  da  população,  que antes habitava o campo,  em busca de

trabalho e de melhores condições de vida, materializadas nos serviços de educação,

saúde, saneamento, habitação etc. 

Entretanto,  mesmo  em  um  contexto  favorável  à  expansão  e  maior

dinamismo  do  espaço  urbano,  o  campo  também  apresentou  mudanças

consideráveis,  denominadas em seu conjunto como modernização da agricultura,

propiciando a marginalização do trabalhador rural que recorreu ao ambiente urbano

em busca de melhores condições de vida propiciadas pelo emprego nas indústrias,

retornando  ao  espaço  rural  apenas  para  complementar  sua  renda,  fato  que

contribuiu  para o  aumento  do  número de população  agrícola  brasileira  como foi

assinalado anteriormente. 

1 População formada por trabalhadores estacionais do campo que é urbana por sua residência.
2 População que reside no campo.
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Esse contexto urbano-industrial que ganhou força a partir da década de

1970 colocou o Estado brasileiro diante de uma nova organização socioespacial com

significativas mudanças tanto do ponto de vista quantitativo quanto do ponto de vista

qualitativo.

Em termos quantitativos  tivemos  um processo  de  urbanização  que  se

materializou de forma concentrada/aglomerada, dando origem às metrópoles e, por

conseguinte às regiões metropolitanas. Qualitativamente falando, tivemos a inserção

de novas relações políticas, econômicas e sociais engendradas nesses espaços.

Essas mudanças deram um novo rumo à divisão territorial do trabalho. A

esse respeito, ressaltam Santos e Silveira (2006) que a cidade tornou-se o lócus de

regulação do que se fazia no campo, assegurando uma nova cooperação imposta

pela divisão do trabalho agrícola, tendo em vista que era obrigada a se afeiçoar as

exigências do campo para responder às suas demandas e dar-lhe respostas mais

imediatas; e o campo se tornou diferenciado em função do conteúdo informacional

nos objetos técnicos que condicionou a uma divisão social  do trabalho ampliada,

levando, por conseguinte, a uma diferenciação regional do trabalho.

Desse  modo,  a  forte  concentração  urbana  que  o  território  brasileiro

passou a apresentar a partir da década de 1970 possibilitou uma intensificação da

divisão territorial do trabalho. Assim, as concentrações urbanas surgidas no âmbito

do estado brasileiro ao longo dessa década e até os dias atuais tiveram em suas

estruturas,  novas  modalidades  produtivas  cada  vez  mais  modernizadas.  Esse

quadro  de  referência  emergiu  juntamente  com  a  necessidade  de  controle  e

regulação da economia e do território para que a expansão do capital se efetivasse.

O espaço tornou-se nesse sentido mais articulado no tocante às relações funcionais

expressas em seu conteúdo. 

Um fator  responsável  por  esse cenário  de mudança foi  a  inserção do

conteúdo técnico no território nacional que acentuou a divisão territorial do trabalho,

e motivou em grandes proporções, o crescimento da urbanização. Dessa forma, a

urbanização brasileira foi fortemente influenciada pelas mudanças proporcionadas

pela  expansão  do  capital  cujo  rebatimento  objetivava  especializar  o  território

nacional. A resposta a essa especialização territorial no espaço urbano aconteceu

de forma diferenciada, porém mantendo uma característica de acentuada taxa de

urbanização,  sendo  essa  confirmada  pelos  dados  do  Censo  Demográfico,  da

Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que apontam para um
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aumento da taxa de urbanização do Nordeste de 30,24% para 50,44%, da década

de 1960 para a década de 1980, e do Brasil de 44,67% para 67,59% entre as duas

décadas.

Entre as décadas de 1980 e 1990, as décadas perdidas, o crescimento

demográfico foi tão contundente que superou as taxas de crescimento do Produto

Interno  Bruto  (PIB),  resultando  em uma evolução  negativa  do  PIB  per  capita,  e

ocasionando relevantes impactos negativos como o desemprego que, consorciado à

reestruturação  produtiva  internacional,  deu  maior  complexidade  ao  problema,

aumentando a desigualdade socioespacial. A esse respeito, Maricato (2001, p. 30)

afirma:

Nas  “décadas  perdidas”,  o  Brasil  sofre  o  impacto  da  reestruturação
produtiva internacional que atinge os países capitalistas centrais no início
dos anos 70. O impacto dos ajustes de inspiração neoliberal em sociedades
como as latino-americanas tem conseqüências bem mais dramáticas do que
nos países centrais. Ele se dá sobre uma base estrutural e historicamente
desigual, onde o welfare state permitiu apenas o acesso restrito de direitos;
onde o pleno emprego não passou de promessa; onde a previdência social
alcançou  apenas  uma parte  da  sociedade;  onde  a  cidadania  se  exerce
enfim de forma restrita.

Com  base  no  exposto,  cabe  aqui  ressaltarmos  que  a  referida

desigualdade foi somente aprofundada nas décadas perdidas, tendo em vista que já

vinha sendo historicamente construída na sociedade brasileira, fato decorrente da

própria formação socioterritorial  que tem sido marcada por processos seletivos e

excludentes tanto de conteúdo social como espacial. Outro aspecto importante a ser

ressaltado,  é  que  apesar  dessas  problemáticas  supracitadas  terem  marcado

negativamente a construção territorial não impediram seu processo de urbanização

que  continuou  de  forma  contundente,  porém,  escolhendo/abrangendo,  também,

outros espaços. Como conseqüência, ganha respaldo o que Milton Santos chama de

fenômeno paralelo de metropolização e desmetropolização, pois ao mesmo tempo

tivemos o crescimento de cidades grandes e cidades médias.

O fenômeno da urbanização que seguiu o crescimento urbano acelerado,

aliado ao consumo produtivo verificado nos espaços rurais, deram consolidação e

afirmação ao espaço urbano brasileiro por intermédio, também, da incorporação da

ciência e da informação ao território rural.
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O consumo produtivo3 que modernizou a agricultura, passou a apresentar

como tendência o aumento das trocas entre os lugares de produção agrícola e as

áreas  urbanas.  Os  efeitos  do  consumo consuntivo4 e  do  consumo produtivo,  se

superpõe contribuindo para a crescente urbanização, aumentando a importância dos

centros urbanos e complexificando a divisão do trabalho entre as cidades. Nessa

direção, é fácil  compreender porque a cidade se tornou o centro de decisão das

ações empreendidas no campo. Justificando essa realidade, recorremos às idéias

de Santos (1993, p. 52), ao abordar a cidade como lócus da regulação do campo, 

[...]  É ela [a cidade] que assegura a nova cooperação imposta pela nova
divisão do trabalho agrícola, porque obrigada a se afeiçoar às exigências do
campo, respondendo às suas demandas cada vez mais prementes e dando-
lhe  respostas  cada  vez  mais  imediatas.  Como  o  campo  se  torna
extremamente diferenciado pela multiplicidade de objetos geográficos que o
formam,  pelo  fato  de  que  esses  objetos  geográficos  têm  um  conteúdo
informacional cada vez mais distinto (o que se impõe, porque o trabalho no
campo é cada vez mais carregado de ciência)  tudo isso faz com que a
cidade local deixe de ser a cidade no campo e se transforme na cidade do
campo.

A  partir  desse  entendimento,  defendemos  a  idéia  de  que  o  campo

continua dando uma contribuição substancial para o crescimento e a afirmação do

processo de urbanização brasileiro. Porém, no período mais recente, principalmente

a partir da década de 1970 com a modernização industrial e agrícola, ocorreu uma

estruturação de grande significado no que concerne às relações entre esses dois

espaços, nos impondo uma análise que não seja fragmentadora, mas que unifique

esses dois espaços, isto é, a análise campo-cidade.

É fato já bastante discutido que esse processo de crescimento urbano

não abrangeu o território brasileiro como uma unidade, mas intensificou o fenômeno

urbano em algumas importantes áreas e que no final do século XX apontou para

uma possível generalização, idéia que se articula ao pensamento e compreensão de

que existe uma sociedade global.

Como demonstramos até o momento, ao ser construído, o espaço urbano

foi  se  complexificando  graças  ao  adensamento  técnico  e  informacional  que

possibilitou  uma  dinâmica/fluidez  territorial  cada  vez  mais  acentuada.  Nesse

contexto  de  mudanças  sugeridas  pelo  adensamento  informacional  dos  objetos
3 Forma de consumo prenhe de ciência, técnica e informação que moderniza a produção (SANTOS,

1993).
4 Consumo que se esgota em si (SANTOS, 1993).
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geográficos,  Santos  (1993)  afirma  que  as  mudanças  aparecem  na  composição

técnica  do  território,  pelos  aportes  de  investimentos  e  infra-estruturas  e  na

composição orgânica do território,  em razão do aparecimento da cibernética,  das

biotecnologias, das novas químicas, da informática e da eletrônica, acontecendo de

forma paralela  à  cientifização  do  trabalho  que  se  torna  cada  vez  mais  trabalho

científico, dando, também, esse caráter ao território. Assim, ele se informatiza mais

depressa que a economia e a sociedade, tendo em vista que o trato do território

pressupõe o uso da informação presente nos objetos. 

A  especialização  territorial  pressupunha,  também,  a  produção  agrícola

tornando-a tão  complexa  quanto  a  dinâmica  urbana.  Assim,  o  campo acolheu  e

passou a difundir o capital em sua produção por intermédio de formas tecnológicas,

organizacionais e ocupacionais. Entretanto, vale salientar que em sua fase inicial,

essa leitura apresentava maior validade somente para os espaços que compunham

a  hinterlândia  dos  núcleos  mais  dinâmicos  do  país.  Na  fase  atual,  essa

especialização se descentraliza, alcançando áreas longínquas do território nacional

e envolvendo-as pelo “nexo da modernização capitalista”.

A  demanda  da  urbanização  brasileira  levou  o  país  à  necessidade  de

complementariedade, regulação, controle e distribuição que diferencia o território de

hoje do território passado, isto é, que o torna muito mais coeso, e dinâmico apesar

de apresentar uma sobreposição de tempos distintos de desenvolvimento, o que faz

Santos (1993) falar que a história da organização territorial brasileira é ao mesmo

tempo una e diversa.  A unicidade pode ser explicada pela expansão industrial  e

seus  fixos  e  fluxos  que  deram  sentido  à  integração  do  território  nacional;  e  a

diversidade  deve-se  ao  fato  que  as  mudanças  provocadas  por  essa  expansão

encontraram resistência  nos  lugares  em função  de suas estruturas  consolidadas

historicamente.  Assim,  algumas  áreas  ofereceram  mais  resistência,  outras  não,

absorvendo e adaptando-se com mais facilidades aos novos sistemas técnicos.

Alguns  espaços  que  apresentaram  estruturas  já  consolidadas  de

povoamento, como foi o caso do Nordeste, não se mostraram como representativas

para  a  inserção  de  “vocações”  contemporâneas,  tendo  em  vista  que  essas

inovações encontraram menor resistência em áreas com estrutura espaciais menos

cristalizadas como na Região Sudeste, sempre adaptável aos interesses do capital. 

Em  sua  relação  com  o  campo,  entendendo  a  cidade  como  uma

manifestação espacial que regula a modernização em desenvolvimento no campo,
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destacamos a estreita relação inerente à metropolização e à modernização produtiva

que vem ganhando espaço em suas áreas rurais próximas. Assim, apontamos para

a necessidade de alçarmos vôos mais altos na intenção de compreendermos melhor

como vem se estabelecendo o fenômeno metropolitano que se apresenta para além

do que ocorre na cidade, para além do urbano e se estende a uma relação mais

próxima do que vem se processando no campo em termos de sua modernização,

assim como sugere o agronegócio.

No  bojo  dessa  complexa  organização  territorial,  as  relações  cidade-

campo são cada vez mais coincidentes/simultâneas/complementares, tendo em vista

que a modernização aproximou esses espaços no sentido da complementaridade,

tornando-os cada vez mais interdependentes. 

Por  outro  lado,  no  âmbito  desse  contexto,  não  podemos  deixar  de

mencionar  que algumas regiões mais  frágeis  do ponto de vista  socioeconômico,

onde a modernização inexiste ou se apresenta de forma limitada,  seguem ainda

mantendo uma relação dicotômica rural e urbano. 

Entretanto,  o  que  nos  salta  a  vista  é  um  movimento  da  urbanização

expresso pela expansão capitalista que também se realiza no campo, dando lugar o

que Santos (1993) propõe para o território brasileiro de regiões agrícolas e regiões

urbanas, tendo em vista uma aproximação cada vez mais patente entre essas duas

categorias.  “Hoje as regiões  agrícolas (e não rurais)  contêm cidades;  as regiões

urbanas contêm atividades rurais”. Atendendo a essa lógica, temos uma adaptação

complementar entre essas áreas.

Encontramos, nesse sentido, uma unidade territorial que se expressa na

relação desses ambientes (urbano e rural), como afirma Santos (1993, p. 67),

A  região  urbana  tem sua  unidade  devida  sobretudo  à  inter-relação  das
atividades  de  fabricação  ou  terciárias  encontradas  em  seu  respectivo
território,  às  quais  a  atividade  agrícola  existente  preferentemente  se
relaciona. A região agrícola tem sua unidade devida à inter-relação entre
mundo rural e mundo urbano, representado este por cidades que abrigam
atividades diretamente ligadas às atividades agrícolas circundantes e que
dependem, segundo graus diversos, dessas atividades. 

Embora  percorrendo  caminhos  diferenciados  no  campo  da  ciência,

Graziano (1997) contribui para esse debate quando aponta que na relação cidade-

campo a  tendência  vislumbrada  hoje  é  que  as  atividades  estritamente  agrícolas

estão  cada  vez  menos  associadas  ao  rural.  Nessa  perspectiva  temos  uma
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redefinição dos espaços rurais que passam a agregar outras atividades nos ramos

da agroindústria e de serviços altamente modernos, estreitando as relações com os

espaços urbanos.

É  com  base  nesse  raciocínio  que  nos  propomos  a  entender  a  nova

dinâmica  urbana  e  sua  relação  com o  rural,  uma  vez  que  é  perceptível  que  o

processo  de  urbanização  brasileira  se  consolidou  em  alguns  centros  nos

possibilitando  falar  em  metropolização  desses  centros.  Para  tal,  abordaremos  a

seguir, em linhas gerais, o contexto dessa nova dinâmica urbana que apresentou

como resultado, a institucionalização de algumas Regiões Metropolitanas no Brasil.

1.3 O sentido da metrópole no Brasil

1.3.1 Para entender a metrópole: enfoques conceituais

O enfoque conceitual direcionado à noção de metrópole, se apresenta de

variadas  naturezas,  algumas  vezes  respeitando,  estritamente,  uma noção  sócio-

demográfica;  outras,  obedecendo  a  uma  lógica  de  conformação  espacial,  tendo

como  elemento  chave  a  urbanização.  Outras  ainda,  estão  relacionadas  à  mera

lógica administrativa que consideram as RM’s como um aglomerado de municípios

formado para fins de planejamento e gestão em comum; além daquelas definições

que  entendem  esse  formato  territoria,l  do  ponto  de  vista  de  sua  complexidade

adquirida  no  âmbito  do  processo  de  urbanização  e  de  sua  relação  com outros

espaços em escalas maiores (nacionais e internacionais).

Partindo  de  uma  análise  conceitual,  iniciamos  a  discussão  com  a

definição de metrópole exposta por Carlos (1996) que a considera como sendo o

lócus da gestão e da organização das estratégias que articulam o espaço, ou seja,

como nó ou espaço luminoso, num contexto que extrapola a escala local  e está

interconectado a uma rede de relações superiores. Desse modo, segundo a autora

citada, a metrópole aparece, então como uma, 

“[...] reprodução do processo de constituição da sociedade urbana apoiado
no  aprofundamento  da  divisão  espacial  do  trabalho,  na  ampliação  do
mercado  mundial,  na  eliminação  das  fronteiras  entre  os  Estados,  e  na
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generalização  do  mundo  mercadoria.  Este  processo  produz  profundas
mudanças espaciais, criando uma nova identidade que escapa ao nacional,
apontando  para  o  mundial  como  tendência.  Isto  é,  o  processo  não  diz
respeito  a  um  lugar  ou  a  uma  nação  somente,  estas  explodem  em
realidades  supranacionais,  apoiados  nos  grandes  desenvolvimentos
científicos, basicamente o desenvolvimento e transmissão da informação.”
(CARLOS, 1996, p.15)

De  acordo  com  a  noção  exposta,  vemos  uma  abordagem  espacial

considerada  do  ponto  de  vista  de  sua  complexidade,  da  relação  com  outras

realidades. Temos, nesse sentido, uma proposta de análise espacial centrada numa

tendência mundial. 

Partindo de uma noção espacial mais restrita, apresentamos a concepção

de Alves (1998 apud TEIXEIRA, 2005) que diz que a Região Metropolitana deve ser

definida  a  partir  de  um  agrupamento  legal  de  municípios  que  apresentem,

reconhecidamente,  a  existência  de uma comunidade socioeconômica de funções

urbanas  diversificadas,  especializadas  e  que  demandem  funções  públicas  de

interesse em comum exigidos em razão de uma integração urbano-regional.

Ao  fazer  uma  abordagem  conceitual  acerca  da  metrópole,  Lencione

(2006), chama a atenção para a polissemia desse conceito. Contudo, enfatiza que

todo entendimento direcionado à metrópole deve ser entendido como construções

intelectuais  que  tentam fazer  referência  ao  real.  Na  visão  da  autora,  apesar  de

termos  uma  característica  polissêmica  atribuída  ao  conceito,  este  guarda

singularidades  que  perpassam  por  todos.  Essas  singularidades  dizem  respeito,

primeiramente, à forma urbana de tamanho expressivo em termos populacionais ou

territoriais.  Assim,  nossa  concepção  se  direciona  para  a  noção  de  aglomerado

urbano. Outras singularidades estão relacionadas à metrópole como lócus de uma

diversidade  de  atividades  econômicas,  de  concentração  de  serviços  de  ordem

superior e como local privilegiado da inovação, de densidade de emissão e recepção

de fluxos de informação e comunicação e como nó de um sistema de redes de

transporte, informação, comunicação, cultura, inovação, consumo, poder e cidades.

Para Teixeira (2005),  a discussão conceitual  que abarca as RM’s está

longe de adquirir uma neutralidade científica, tendo em vista que a mesma segue um

encaminhamento  comum  a  cada  campo  do  conhecimento,  podendo  haver

desconformidade  e  até  mesmo  contradição  com  pontos  de  vistas  diferentes.

Segundo a visão do autor, a noção metropolitana atende a vários enfoques como,

por exemplo, o enfoque econômico, urbanístico, jurídico e até mesmo antropológico
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(o homem metropolitano). Falta, assim, um ordenamento conceitual no sentido do

enlace  de  noções  que  dêem conta  de  generalidades  que  compõem a realidade

metropolitana.

Ao  tentar  propor  uma  ampla  noção  de  RM,  Teixeira,  (2005,  p.  77),

reconhece as dificuldades de conceitualização assinalando que,

Com efeito, embora se reconheça a dificuldade de se estabelecer conceito
único de região metropolitana, válido a todo tempo e lugar, não se pode
olvidar que há certos aspectos que lhe são comuns, notadamente quanto à
existência  de  uma  “grande  região  urbana”,  mediante  o  entrelaçamento
territorial  dos  Municípios  circunvizinhos,  motivado  por  processos  de
natureza  socioeconômica  e  intensa  industrialização,  como  pólo  atrativo
populacional. Esse “fluxo migratório” decorre diretamente da busca do ser
humano por melhores condições de vida,  de oportunidades de emprego,
conforto e lazer, embora, ironicamente, tais regiões concentrem as melhores
chances de progresso e os mais graves problemas sociais de que se tem
notícia.

Em última análise,  as RM’s são configurações territoriais que guardam

como elementos comuns,  o fato de serem formadas  por  mais  de um município,

tendo  um  município  núcleo  maior  que  os  demais;  de  serem  objetos  de  um

planejamento e gestão, direcionados por organismos especialmente criados para tal

fim, atendendo, porém, as problemáticas setoriais e; por apresentarem um elevado

grau  de  socialização  capitalista  favorecida  pelo  poder  público  que  acaba  por

concentrar,  geograficamente,  a  maior  parcela  dos  serviços  de  interesse  coletivo

(SANTOS, 1993). 

Guardadas  suas  especificidades  e  toda  controvérsia  no  tocante  ao

conceito de RM, a noção norteadora para o nosso trabalho é a de Maricato (2005),

que considera que as RM’s  podem ser  definidas como extensões de ocupações

urbanas que acabam por extrapolar os limites físicos de determinados municípios.

Elas  aparecem  como  lócus indiscutível  de  urbanização,  de  modernização,  de

administração,  enfim  de  polarização  de  áreas  próximas que  trazem  em  suas

características  básicas,  a  concentração  de  pessoas,  de  produtos,  de  bens  e  de

serviços. A adoção desse conceito deve-se à maior proximidade com o modelo de

RM que caracteriza a área de estudo, a RMN.

De  qualquer  modo,  o  que  as  definições  procuram  expressar  é  a

dinamização socioespacial que se verificou em algumas áreas no decorrer das três

últimas décadas  do  século  XX e  que  tem apresentado  como característica  uma
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crescente concentração urbana que acaba por extrapolar os limites municipais de

municípios  próximos.  Essa  dinamização  encontra  justificativa  na  noção  de

metropolização,  diferente  da  noção  de  metrópole  que  segundo Lencione  (2006),

desde à sua gênese, o conceito de metrópole está atrelado ao de cidade. Nesse

caso, o conceito de metropolização está atrelado à noção de urbanização. Nesse

sentido, a autora afirma que “[...] O sentido que a ‘metropolização’ busca exprimir é,

justamente,  o  sentido  de  ação,  de  processo;  especificamente  indica  uma  ação

continuada, um processo. Busca expressar um processo relativo ao espaço” (2006,

p. 47).

Assim, ao falarmos de metropolização, estamos nos referindo, segundo a

autora,  a  um  processo  socioespacial  que  imprime  no  espaço  características

metropolitanas,  que  transforma  as  cidades  em  metrópoles.  Estaríamos,  então,

vivenciando  um  outro  momento,  o  do  desenvolvimento  da  rede  urbana,

imprescindível à reprodução do capital e não mais o da criação de cidades. A esse

respeito Lencione (2006, p. 48) afirma:

Nos  dias  atuais  o  processo  de  metropolização  se  constitui  numa
determinação histórica que submete a urbanização relacionada à cidade.
Em  outros  termos,  o  processo  de  metropolização  dos  espaços  é  uma
determinação do momento atual que faz do processo de urbanização e da
cidade uma herança do passado.  Como determinação,  a  metropolização
dos espaços condiciona e produz a história urbana dos dias atuais [...].

Além desse movimento de urbanização que culminou com o processo de

metropolização  de  muitos  espaços  no  Brasil,  destacamos  que,  paralelamente,

observamos  o  crescimento  de  novos  centros  urbanos  e,  em  paralelo  à

metropolização, um movimento de desmetropolização e involução metropolitana que

serão analisados de forma mais detida no subitem que segue.

1.3.2 A metropolização brasileira

A urbanização brasileira, conforme discutimos até o momento, aconteceu

de  forma  tão  contundente  que  começou  a  sinalizar  para  um  processo  de

metropolização  a  partir  da  década  de  1970,  adquirindo,  portanto,  um  novo
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entendimento quanto à organização territorial.  Essa lógica urbana mais complexa

permitiu  uma  urbanização  diferenciada,  tendo  por  base  o  processo  de

desenvolvimento  do  urbano  em  alguns  centros  que  deu  origem  às  primeiras

metrópoles e modificou o cenário de reprodução das áreas rurais por intermédio da

expansão urbana e da industrialização do campo.

É importante chamarmos a atenção para o fato de que as condições de

integração nacional como foram anteriormente expostas, permitiram a expansão e

diversificação do consumo de forma diversa no território nacional, a elevação dos

níveis de renda, e uma divisão do trabalho mais acentuada, gerando como resultado

o  alargamento  urbano  do  território  em  paralelo  a  uma  maior  concentração

demográfica e de atividades em alguns centros que passaram a agregar um valor de

domínio  regional.  Em  suma,  tivemos  ao  mesmo  tempo  uma  concentração

demográfica e de serviços em alguns centros urbanos, consolidando nesses centros

o  fenômeno  urbano  e  colocando-os  numa  posição  de  destaque  no  tocante  à

estruturação de uma rede urbana.

A despeito do ocorrido ao longo do século XX, no tocante a estruturação

do  espaço  nacional,  a  urbanização  brasileira  seguiu  seu  crescimento  tendo  por

elemento basilar, uma crescente aglomeração de pessoas nos centros urbanos que

já vinham se destacando no contexto da urbanização do país, assim como, em sua

hinterlândia. Contudo, paralelo à consolidação do fenômeno urbano nesses centros,

começamos a observar um crescimento, tanto do ponto de vista econômico, quanto

do ponto  de  vista  demográfico,  em centros  urbanos menores,  tendo ocasionado

como  conseqüência,  um  aumento  no  número  de  cidades  médias  com  mais  de

100.000 habitantes e um processo de metropolização com o aumento das cidades

milionárias. Na visão de Santos (1993), essas últimas se efetivaram como marco do

processo de macrourbanização e metropolização no período posterior à década de

1970, condicionando à formação de novas instâncias políticas como as RM’s. No

Brasil, esse processo de metropolização foi respaldado pela Lei Complementar nº 14

de 1973 que deu início com a instituição federal,  das nove primeiras RM’s (São

Paulo,  Belém,  Fortaleza,  Belo  Horizonte,  Porto  Alegre,  Rio  de  Janeiro,  Curitiba,

Recife e Salvador).

Essas RM’s foram pensadas, tendo como objetivo a identificação de pólos

de  desenvolvimento  regional  e  a  caracterização  de  regiões  homogêneas  para  o

planejamento da integração na dinâmica econômica do país. Ressaltamos, nesse

_________________________________________________________________ 63



sentido,  que  o  entendimento  da  criação  dessas  unidades  territoriais  não  pode

desconsiderar o contexto geopolítico de integração nacional e de industrialização,

empreendido pelo governo militar na década de 1970, que teve como característica

norteadora,  o  desenvolvimento  de  uma  sociedade  preponderantemente  urbana

orientada pelo desenvolvimento industrial. 

Com base na idéia  exposta,  acerca do contexto de criação das RM’s,

destacamos que no âmbito do processo de urbanização brasileira, a metropolização

pode ser  compreendida  como um momento diferenciado  dessa urbanização,  um

momento de passagem da condição de cidade para a metrópole. Numa perspectiva

teórica, a metrópole seria o resultado de uma ampliação física da cidade. “[...] Assim,

metropolizar,  deste  ponto  de  vista,  é  necessariamente  destituir  a  cidade  em

metrópole,  esta última, resguardaria em si  uma identidade qualitativa que estaria

subordinada a uma dimensão quantitativa (ALFREDO, 2005, p. 45).”

Nesse contexto, faz-se mister destacar que, ao pensarmos nas mudanças

espaciais urbanas que apresentaram como o resultado a metropolização, temos que

analisar o espaço considerado em sua dinâmica, em sua fluidez. Com base nessa

perspectiva, observamos que a metropolização foi acompanhada, também, de uma

involução metropolitana bem como de uma desmetropolização, tendo em vista que

passou a compartilhar o crescimento socioeconômico com outros centros urbanos

em expansão, apesar de manter uma posição de relevo no âmbito da rede urbana

brasileira. 

Com  efeito,  um  importante  ponto  a  ser  levantado  no  tocante  ao

movimento de expressão urbana que resultou no processo de metropolização diz

respeito  ao  que  Santos  (1993)  denomina  de  desmetropolização.  Segundo  os

estudos  realizados  por  esse  autor,  no  decorrer  das  últimas  décadas,  quando  o

número das cidades médias começou a crescer em paralelo ao crescimento das

grandes cidades, ou seja, em paralelo ao processo de metropolização, verificou-se

uma  relativa  diminuição  do  crescimento  das  metrópoles  se  comparado  ao

crescimento urbano total verificado para o país. Em sua leitura este seria, portanto,

um  aspecto  importante  que  ganhou  uma  característica  de  desmetropolização

acompanhada  de  uma  metropolização.  O  que  tivemos,  então,  foi  o  crescimento

relativo das metrópoles regionais,  maior  que das metrópoles do sudeste.  A esse

respeito o autor afirma:
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Os  números  revelam,  todavia,  mais  uma  vez,  que,  paralelamente  ao
crescimento das grandes e muito grandes aglomerações, há lugar, também,
para o aumento do número das cidades intermediárias e das respectivas
populações. Pode-se, aqui, desde logo, falar em desmetropolização? O que,
em  todo  caso,  se  está  verificando  é  a  expansão  da  metropolização  e,
paralelamente, a chegada de novas aglomerações à categoria de cidade
grande e de cidade intermediária. Um percentual cada vez mais expressivo
da população que vive em núcleos com mais  de 20.000 habitantes  vai,
agora, para as grandes cidades médias (1993, p. 83).

Conceitualmente, essa desmetropolização seria a repartição populacional

das  metrópoles  com  outros  núcleos  de  menor  porte.  As  RM’s  estariam,  pois

dividindo  seu incremento demográfico  com outros  centros  urbanos,  gerando,  em

conseqüência, a projeção desses centros no contexto de crescimento que os tornou

cidades médias, assim como centros metropolitanos. 

O surgimento e o crescimento desses novos centros urbanos requereram

a institucionalização de mais algumas RM’s que a partir da Constituição de 1988,

passaram  a  ser  criadas  por  atribuição  dos  governos  estaduais,  tendo  em  sua

constituição  agrupamentos  de  municípios  limítrofes  para  organização  do

planejamento e funções de interesses em comum. Hoje, elas concentram 34% da

população brasileira, sendo 84% da população urbana (MOURA et. al., 2004). 

Com a instituição de RM’s a cargo dos governos estaduais, tivemos um

significativo  aumento  no  número  dessas  unidades  territoriais,  sem,  no  entanto,

expressarem  ocorrência  de  fenômenos  urbanos  metropolitanos.  Uma  das

explicações para tal ocorrência, está no fato de tais unidades territoriais serem alvos

de programas especiais de investimentos lançados pelo governo federal. 

Outra  importante  explicação  reside  no  fato  de  que a institucionalidade

desse  novo  quadro  de  organização  político-administrativa  favorece  em  grande

monta  o  processo  de  reprodução  do  capital.  A  conjunção  de  forças  político-

administrativas  se  consubstancia  em um cenário  ideal  para  a  transformação  do

espaço urbano em mercadoria, posto à venda a partir de uma maior movimentação

do capital. 

Nessa  perspectiva,  concordamos  com  Davidovich  (2005),  que  ao

promover  uma  discussão  sobre  o  sentido  da  metrópole  na  contemporaneidade,

aponta que, a criação das novas RM’s se compõe como uma representatividade de

fronteira móvel do espaço, importante para o movimento do capital  em busca do

lucro.  Assim  essas  recentes  metrópoles  se  apresentam  como  um  recurso  de
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valorização e de atração de ativos, pela sua capacidade de fixá-los, afirmando, como

conseqüência, o papel da cidade como mercadoria. Todavia, se consideramos que o

processo de valorização ou de desvalorização do capital é que determina o ritmo de

localização de investimentos e de empresas, a nova metrópole poderá ter vida longa

ou  curta,  sinalizando  para  certa  fragilidade  na  “construção”  dessas  RM’s,  pois

observamos que a importância das forças cumulativas para absorção da inovação e

para atração de capitais é maior em metrópoles mais antigas e mais consolidadas.

Essas considerações são importantes para uma análise que considere um

largo espaço temporal, tendo em vista, que o processo de crescimento das cidades

médias, ainda recente, data, com mais ênfase, a partir da década de 1980. O que se

apresenta aos nossos olhos é que o crescimento urbano, fruto da consolidação do

capital  tem  lugar  nas  grandes  cidades  que  são,  historicamente,  lócus  de

concentração de capital. É, portanto, nesse ponto que se encontra a sinalização de

uma das fragilidades para o caso das novas RM’s. Ademais muitas dessas RM’s só

apresentam evidência em um contexto de polarização regional.  Assim, no âmbito

nacional elas perdem força para as metrópoles já consolidadas que, na visão de

Carlos (1996), são espaços luminosos que extrapolam a escala local e se conectam

a uma rede superior de relações.

Para  efeito  de  planejamento,  segundo  o  estudo do  IPEA,  1999  (apud

NEGREIROS, 2001),  intitulado “Caracterização e Tendência  da Rede Urbana do

Brasil”, somente treze metrópoles de fato atendem às características metropolitanas.

Estão entre elas as nove primeiras RM’s (São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre,

Belém, Belo Horizonte, Fortaleza, Curitiba, Recife e Salvador) a RM de Campinas, a

RM do Entorno do DF, além de Goiânia e de Manaus que, na época ainda não

tinham sido institucionalizadas. 

Hoje, contamos com um total de vinte e seis RM’s distribuídas pelo Brasil,

embora  de  forma concentrada  nas  regiões  sul  e  sudeste.  Além das  nove  RM’s

primeiramente instituídas pelo governo federal, temos a RM de Macapá, a RM de

Manaus, a RM de Maceió, a RM da Grande São Luis, a RM de João Pessoa, a RM

de Natal, a RM de Aracaju, a RM de Goiânia, a RM de Grande Vitória, a RM do Vale

do Aço, a RM da Baixada Santista, a RM de Campinas, a RM de Londrina e a RM de

Maringá, a RM de Florianópolis, a RM do Norte Nordeste Catarinense e a RM do

Vale do Itajaí (mapa 2). Além dessas RM’s, temos ainda o caso da Região Integrada

de  Desenvolvimento  (RIDE).  Essa  regionalização  refere-se  a  um  agrupamento
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metropolitano localizado em mais de uma unidade federativa. São exemplos, a RIDE

do Pólo Pretolina-Juazeiro abrangendo os estados de Bahia e Pernambuco; a RIDE

do Distrito e entorno, abrangendo o Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais; e a RIDE

da Grande Teresina que abrange Piauí e Maranhão.

Fonte: IBGE, 2007.

Mapa 2 – RM’s brasileiras.

Aquelas metrópoles institucionalizadas na década de 1970, as primeiras

metrópoles, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, estariam segundo a lógica

de Santos e Silveira (2006), passando por um processo de involução metropolitana

caracterizado  pelo  exacerbado  crescimento  demográfico  e  suas  seqüelas.  Elas

continuaram acolhendo grande contingente demográfico, entretanto essa população

é extremamente “pobre e despreparada” ao passo que as perspectivas de melhoria

da  qualidade  de  vida  estariam  direcionadas  para  as  cidades  médias,  onde
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poderíamos encontrar as “classes médias e letradas indispensáveis a uma produção

material, industrial e agrícola que se intectualiza”. 

Do ponto de vista demográfico, segundo o censo de 1991 em seis das

nove  primeiras  RM’s,  em  termos  relativos,  há  evolução  positiva  da  população

brasileira  total.  Na  RM  Recife  há  estagnação,  na  RM  São  Paulo  pequeno

decréscimo e na RM Rio de Janeiro relevante diminuição,  confirmando, assim, a

tendência à desmetropolização em conjunto com o movimento de metropolização

expresso pelo do incremento urbano de pequenos e médios centros, do qual nos

falou Santos (1993).

Cabe,  também,  ressaltarmos  que  algumas  antigas  metrópoles  com

destaque para São Paulo, se mantêm no contexto nacional como centro de decisões

e  regulação  das  atividades  inseridas  em  outros  centros  próximos  ou  distantes.

Nessa vertente, ressaltam Santos e Silveira (2006, p. 210),

[...]  São Paulo,  metrópole brasileira,  já  não tem seu papel  metropolitano
definido por ser uma capital industrial, mas por ser uma capital relacional, o
centro  que  promove  a  coleta  de  informações,  as  armazena,  classifica,
manipula  e  utiliza  a  serviço  dos  atores  hegemônicos  da  economia,  da
sociedade, da cultura e da política. Por enquanto é São Paulo que absorve
e concentra esse papel no poder decisório.

Dessa  maneira,  a  nova  divisão  territorial  do  trabalho  estende  suas

influências  desde São Paulo  privilegiando-a,  tendo em vista que essa metrópole

possui objetos e ações importantes para o processo de reprodução do capital que se

consubstancia  a  partir  da  “acumulação  de  atividades  intelectuais  ligadas  à  nova

modernidade”,  assegurando a possibilidade de criação de um grande número de

atividades produtivas de ponta o que acaba por refazer as condições de polarização

dessa  metrópole.  Dessa  forma,  São  Paulo  continua  se  projetando  em  todo  o

território  brasileiro  por  intermédio  da  operacionalização  concentrada  das

informações, se impondo como metrópole onipresente e irrecusável para a nação.

Assim,  a metrópole  se projeta  em todas  as partes  ao mesmo tempo,  marcando

funcionalmente os lugares e tornando-os “lugares centrais,  lugares funcionais  da

metrópole” (SANTOS, 1993, p. 90).

Assim pensando, a noção de metrópole hoje se refaz por intermédios das

condições  de  instantaneidade  e  de  simultaneidade.  Essas  condições  são,  pois

condições temporais  que se expressam por  meio de sua presença em todos os
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lugares. Esse é, portanto, o tempo da metrópole que é concebido pelo Estado, pelas

multinacionais e pelas grandes empresas. De um ponto de vista hierárquico, temos,

também,  tempos  subalternos  em  espaços  subalternos  que  são  respostas  de

domínios restritos a territórios menores, domínios do cotidiano. “[...] Com isso, nova

hierarquia com nova qualidade, com base em diferenciação muitas vezes maior do

que ontem, entre os diversos pontos do território (SANTOS, 1993, p. 91)”.

Como duas faces de uma mesma moeda, a maior metrópole brasileira se

dispersa e se concentra dialeticamente  de forma combinada e contraditória.  Sua

dispersão acontece no momento em que há a propagação da produção e circulação

dos objetos técnicos; e sua concentração se dá a partir do controle dessa produção,

tendo em vista que a grande metrópole centraliza/polariza funcionalmente demais

territórios hierarquicamente abaixo de seu patamar.

Ao  se  tornar  simultânea,  a  metrópole  se  socializa  sincronicamente  e,

consequentemente, se dispersa e se dissolve. O oposto bem caracterizou o passado

dos  territórios  urbanos  onde  tivemos,  preponderantemente,  um tempo diacrônico

dando sentido aos espaços. Ou seja, cada espaço obedecia à sua própria lógica

temporal.

A respeito da sincronia e da simultaneidade é importante levantarmos à

discussão, um ponto que se refere à construção histórica das metrópoles. Elas têm

como resultado, redes urbanas gestadas de forma diferenciada o que, nos remete, à

hierarquização dos territórios urbanos em níveis mundial, nacional, regional e sub-

regional. Assim, não podemos entender a história das metrópoles de um ponto de

vista singular, cada uma tem sua construção baseada em um contexto específico

que  no  conjunto  com  as  outras  metrópoles  deve  ser  entendido  como  uma

multiplicidade  de  tempos,  gerando,  por  conseguinte,  diferenciações.  As

características  que  elas  guardam  em  comum  estão  explícitas  na  análise  de

Negreiros quando realiza um estudo a respeito dos desafios da gestão nas RM”s

(2001, p. 81)

No contexto da urbanização brasileira, identificam-se como determinantes
do processo de metropolização: a urbanização acelerada dos anos 60/70; a
forte  migração  que  se  inicia  nos  anos  50,  com fluxos  populacionais  de
sentido  rural-urbano,  e  a  migração  acentuadamente  urbana  a  partir  dos
anos  70;  a  periferização  das  cidades  médias  e  grandes;  a  segregação
espacial, acompanhada pela favelização e deteriorização de espaços com
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infra-estrutura  urbana;  a  conurbação5 e  o  surgimento  das  cidades-
dormitórios;  e  a  especialização  das  funções  urbanas  e  as  demandas
comuns por serviços de infra-estrutura urbana.  

Além  desses  fatores,  a  autora  chama  a  atenção  para  algumas

problemáticas  que  podem  ser  entendidas  como  fragilidades  comuns,  entretanto,

essas fragilidades se fazem sentir no processo de gestão metropolitana. Assim, não

poderíamos deixar de mencionar problemáticas que se referem: ao modelo uniforme

como  as  RM’s  são  entendidas,  como  se  todas  elas  atendessem  às  mesmas

prerrogativas,  ou  seguissem o mesmo modelo  de  estruturação  socioespacial;  as

questões relacionadas às dificuldades de diálogo entre os três níveis de governo

(municipal,  estadual  e  federal);  a  dificuldade  de  autonomia  política  e  fiscal  dos

municípios;  a  falta  de  visão  regional  dos  problemas  por  parte  dos  gestores

municipais;  os limites na dimensão técnico-financeiro;  e  a pouca participação da

população das discussões metropolitanas, assim como à frágil  afirmação de uma

cultura  metropolitana  que  nos  faz  remetermos  a  uma  falta  de  cidadania

metropolitana.

Essas problemáticas expressam uma conhecida ingovernabilidade que na

visão  de  Ribeiro  (2004),  convergem  para  três  pontos  básicos:  o  tamanho  e  a

complexidade de problemas que se avolumaram nas grandes metrópoles; o quadro

de fragmentação institucional e desinteresse político e; a inexistência de valores que

pudessem impulsionar ações coletivas.

Acrescentamos a essas problemáticas, a falta de uma visão integrada que

ultrapasse a noção de cidade, de urbano como modo de vida exclusivo dos espaços

urbanos  e  metropolitanos.  Estamos,  nesse  sentido,  nos  referindo  aos  grandes

espaços rurais que à revelia do que se propõe para a metropolização, persistem no

cenário de muitas metrópoles. No contexto do processo de metropolização esses

espaços  têm sido  relegados  a  um plano  secundário  que,  do  ponto  de  vista  do

planejamento  metropolitano  eles  acabam  sendo  marginalizados.  Na  nossa

compreensão, eles devem ser entendidos da forma como serão abordados por nós

nos capítulos posteriores, ou seja, em sua relação com os espaços urbanos e ainda

se constituindo como elemento de sustentação da metrópole, como um fragmento

da mesma, tão problemáticos quanto o ambiente urbano se mostra.

5 “Aglomeração formada por uma cidade e seus satélites,  e às vezes por várias cidades que se

uniram ao crescer” (LEFEBVRE, 2001, p. 8).
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Nessa  vertente,  poucos  estudos  têm  considerado  os  fragmentos

metropolitanos  que  apresentam características  rurais.  Entretanto,  são  válidos  na

medida em que mostram que a metrópole não é somente um resultado do intenso

processo  de  urbanização  concentrada,  mas  também,  o  resultado  de  um grande

universo de atividades e de vidas. Assim, têm em suas estruturas de reprodução

metropolitanas,  atividades  e  modos  de  vida  tipicamente  rurais,  sustentando  e

afirmando muitas vezes a complexidade que permeia a metrópole.

A título de exemplo citaremos três relevantes contribuições acadêmicas

produzidas nos últimos anos. A primeira delas é a tese de doutorado de Alencar

(2003)  que  faz  uma  abordagem  da  relação  campo-cidade  numa perspectiva  da

sustentabilidade complexa, chamando a atenção para as diversas práticas sociais

que  sugerem  um  novo  padrão  civilizatório  dentro  do  contexto  metropolitano  de

Salvador-BA.

Outra contribuição de relevo é a dissertação de Souza (2001) que levanta

uma discussão a respeito das contradições da produção e reprodução do espaço da

zona  rural  de  Olinda-PE  em  um contexto  metropolitano,  mostrando  os  conflitos

territoriais  gerados  no  âmbito  dessa  zona  rural  criada  na  década  de  1980  para

solucionar o impasse entre trabalhadores de terra.

O estudo acerca  da agricultura  na  Região  Metropolitana  de Fortaleza,

publicado  por  Oliveira  (2001)  se  consubstancia,  também,  em  um  emblemático

exemplo que aborda relevantes questões que se referem às relações campo-cidade,

a saber: a agricultura em áreas metropolitanas, tomando como exemplo o caso de

Maranguape e afinando o foco para a hortifruticultura.

Esses trabalhos contribuem substancialmente para os estudos que tem

por  base  o  processo  de  metropolização,  pois  evidenciam  a  existência  de  um

conteúdo metropolitano que se encontra além da análise urbana. Assim, inerente ao

espaço metropolitano, temos uma lógica rural que no mínimo se relaciona com o

urbano, próprio da metrópole.   

Nesse sentido,  gostaríamos de chamar a atenção para um importante

elemento que contém a metrópole sem, no entanto, está contido em suas propostas

conceituais.  No que pese o fator de forte expressão urbana que esses territórios

mantêm  em  suas  estruturas,  os  diferenciando  dos  demais,  os  espaços

metropolitanos  também,  guardam  em  sua  conformação  socioespacial  padrões

rurais, atingindo muitas vezes a maior parcela do território físico e apresentando um
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padrão  de  forte  expansão  aos  espaços  urbanos,  contrariando  o  que  tem  sido

sustentado,  exclusivamente,  como  extensão  do  urbano  ao  rural.  Nessa  direção,

salientamos a importante dinâmica de relações campo-cidade que, historicamente,

vem  permeando  o  processo  de  urbanização.  Assim,  guardadas  a  suas

especificidades, as metrópoles brasileiras têm, em sua lógica, fragmentos também

de rural que as caracteriza, algumas vezes até ajudando a afirmar a complexidade

desses  espaços  metropolitanos  com  outras  maiores  escalas,  projetando-as  às

relações globalizadas. 

No tocante à RMN a realidade complexa que relaciona o urbano e o rural

não é diferente. Tal fato se torna mais contundente quando estudamos o processo

de urbanização do estado, assim como a metropolização de Natal, que por sinal é

bastante recente, que deixa clarividente, a relevância dos espaços rurais, presentes

na RMN como demonstraremos no capítulo seguinte. 

Cap 2
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2  O  PROCESSO  DE  URBANIZAÇÃO  NORTE-RIOGRANDENSE,  A
METROPOLIZAÇÃO DE NATAL E SUA RURALIDADE
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O capítulo ora apresentado procura resgatar alguns elementos relevantes

para a construção territorial norte-riograndense, primeiramente, a partir da produção

da  cana-de-açúcar  no  litoral  e  da  pecuária  no  sertão  e,  posteriormente  com  a

produção do algodão, consolidando a ocupação do território estadual e de outras

economias como a mineração, o sal, dentre outras. Em nossa análise, a discussão

do contexto histórico de urbanização do Rio Grande do Norte deve ser considerada

suporte  para  entendermos,  em  um  segundo  momento,  o  processo  de

metropolização  de  Natal  e  sua  relação  com  o  campo  que  se  justifica  pela

importância de sabermos como ocorreu a construção da configuração metropolitana

no contexto estadual e local, e como esses municípios se comportam dentro de uma

proposta de metropolização.

Assim,  fazemos  uma discussão  do  contexto  histórico  de  produção  da

metrópole  natalense,  apontando  para  fatores  ícones  que  contribuíram  para  a

conformação  de  um  espaço  que  começou  a  apresentar  a  necessidade  de  um

planejamento regional e que acabou por ser institucionalizado no final da década de

1990. Nessa perspectiva, observamos que a análise das ações implementadas por

meio da intervenção do estado é imprescindível para entendermos o processo de

urbanização verificado em Natal no decorrer do último século, em especial, a partir

da instalação da Base Aérea Americana no período que correspondeu à Segunda

Guerra  Mundial.  É  importante  frisarmos  que  esse  processo  de  urbanização  se

estendeu de tal forma que abarcou o espaço físico de outros municípios localizados

nas  proximidades  de  Natal,  como  Parnamirim,  São  Gonçalo  do  Amarante  e

Extremoz.

Fazemos, também, uma discussão que focaliza a metrópole a partir de

sua  institucionalização.  Nessa  vertente,  procuramos  analisar  a  configuração

metropolitana em sua dinâmica interna, considerando alguns dados populacionais

referentes ao movimento intrametropolitano de pessoas. Como demonstraremos, no

que  pese  toda  a  influência  que  a  capital,  Natal,  exerce  sobre  os  municípios

metropolitanos,  principalmente,  aqueles  que  estão  localizados  mais  próximos,  a

configuração  metropolitana  ainda  é  muito  frágil,  fato  que  dificulta  inclusive  a

abordagem conceitual referente à região e ao território, tão comumente empregados

para se referir às RM’s. Nessa perspectiva, promovemos uma abordagem do quadro

conceitual referente a esses dois conceitos no âmbito da Geografia. 
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Em seguida, procuramos traçar um perfil geral do cenário agropecuário

que  compõe  a  RMN,  fazendo  uso  dos  dados  fornecidos  pelo  IBGE,  além  de

observações  empíricas  possibilitadas  no  decorrer  da  pesquisa.  Nesse  ponto,

analisamos,  utilizando  dados  secundários,  a  estrutura  fundiária,  a  condição  dos

produtores em relação às propriedades, a utilização das terras, os principais tipos de

lavouras  permanentes,  e  lavouras  temporárias,  os  efetivos  de  pecuária  mais

importantes  para  o  quadro  agrário  da  RMN,  assim  como  fazemos  uma  breve

caracterização do quadro de redefinição do rural frente sua relação com o urbano,

fato que conformam a realidade de muitos lugares, inclusive as RM’s. 

Assim, antes de ser  concebido  somente enquanto espaço de relações

urbanas,  as  RM’s  devem  ser  entendidas  como  espaços  heterogêneos  que

congregam  em  si,  produções  rurais  e,  mais  especificamente,  agrárias,  seja  de

conteúdo  tradicional,  seja  de  conteúdo  moderno,  articulado  ao  processo  de

reprodução do capital que se dá via utilização dupla da ciência e da técnica que

promove,  dessa forma,  a metrópole ao contexto  regional,  nacional  e até  mesmo

internacional. 

Na nossa concepção, essa abordagem é necessária para verticalizarmos

a  discussão  direcionada  à  importância  das  relações  urbano-rurais  no  âmbito  do

processo de metropolização. 

2.1 A construção urbana do Rio Grande do Norte

2.1.1 Ocupação e consolidação inicial: a contribuição das economias da cana-
de-açúcar, da pecuária e da cotonicultura

_________________________________________________________________ 75



A noção que acompanha o processo de construção do urbano no Rio

Grande do Norte está atrelada, por excelência, aos fatores de ordem econômica que

determinaram a ocupação do território nordestino e norte-riograndense no decorrer

dos três últimos séculos. 

Enveredando por essa perspectiva, estamos entendendo a urbanização

do Estado como fruto de uma organização territorial que tem como pano de fundo,

mudanças estruturais do ponto de vista socioeconômico. Obedecendo a essa lógica,

direcionamos  a  discussão  para  o  campo  dos  diferentes  ritmos  e  estruturas

econômicas vivenciados pelo Brasil, pelo Nordeste e mais especificamente pelo Rio

Grande do Norte, principalmente, a partir do século XVIII,  que é quando se dá o

processo de ocupação do interior do Estado. 

Essa referência temporal será, portanto, tomada como ponto de partida,

para o que nos propomos nessa parte do texto, fazer uma análise da construção do

urbano no estado, para em seguida, entendermos a urbanização e metropolização

de Natal enquanto processo consorciado com a produção dos espaços rurais RMN.

O objetivo maior no decorrer dessa parte do trabalho é mostrar como o

processo de urbanização deve ser entendido em sua relação com a reprodução dos

espaços rurais. É o que estamos chamando a atenção no decorrer desse primeiro

capítulo.  Ou  seja,  como  a  produção  do  urbano  no  Brasil  está  diretamente

influenciada pela produção rural. Dessa maneira, compreendemos a posse da terra

e seu uso como uma marca primordial para o histórico processo de acumulação e

transformação de riqueza. No Rio Grande do Norte, esse fato pode ser observado a

partir do desenvolvimento de economias que se firmaram como agroexportadoras e

que marcaram períodos históricos importantes, definindo mudanças na organização

territorial do estado, como foi o caso do açúcar, do gado, do algodão, do sal, da

mineração etc.

O processo de ocupação do RN foi marcado inicialmente no século XVI

pela fundação da cidade do Natal em 1599. Contudo, a função militar de defesa do

território assumida com a construção do Forte dos Reis Magos foi que deu maior

sentido à ocupação de Natal, que passou a ser ponto de apoio para as conquistas

dos territórios do Ceará e do Maranhão.

A expansão colonial para a conquista de terras foi o objetivo primeiro para

atender  à  crescente  demanda  advinda  do  Capitalismo  Mercantil  em  curso  nos
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países  europeus.  No  final  do  século  XVI,  o  domínio  português  até  então

estabelecido em áreas como Pernambuco, Bahia e São Vicente, foi se estendendo

aos outros territórios como a Paraíba e o Rio Grande do Norte. 

Essa ocupação se efetivou primeiramente, pelo litoral oriental, por meio

da produção da cana-de-açúcar nos vales úmidos dos rios Potengi,  Ceará-Mirim,

Trairí,  Cunhaú  e  Curimataú.  A  expansão  dessa  produção  deu  margem  ao

movimento de dominação de terras e começou a formar as raízes de uma forte

oligarquia.

Vários engenhos foram instalados na Paraíba e no Rio Grande do Norte,

fazendo da cultura da cana-de-açúcar, a primeira economia de significado para o

processo de construção desses territórios. Assim, essa economia criou as condições

para  uma  estruturação  de  poder  que  figurou  como  elemento  de  destaque  na

formação de estruturas de classes. Por intermédio de doações de terras como as

sesmarias e as Datas de Terra, algumas áreas localizadas na faixa litorânea foram

ocupadas,  onde  as  primeiras  estruturas  de  poder  foram organizadas  em termos

territoriais, dando origem mais tarde, às freguesias, vilas e cidades.

Além do poder econômico estabelecido por meio da cana-de-açúcar, os

senhores de engenho detinham o poder político e ainda o poder militar. Assim, como

descreve Andrade, a respeito do papel do senhor de engenho na estrutura política

do Estado:

O senhor  de  engenho,  ao  lado  do  domínio  econômico  que  lhe  dava  o
controle  da  terra  e  da  indústria,  exercia  o  domínio  político,  ou  seja,  o
controle dos cargos nas Câmaras Municipais,  e ainda detinham o poder
militar, pois organizavam as tropas de 2ª linha – as Milícias – onde eram
oficiais,  tendo  os  seus  agregados  e  dependentes  como  soldados  ou
ocupando postos hierarquicamente inferiores ao seu (1981, p. 16).

É  importante  frisarmos  que  a  cana-de-açúcar  contribuiu  de  forma

substancial para o processo de construção do território potiguar, principalmente, na

área próxima ao litoral com o surgimento de vários centros urbanos como Vila Flor,

Arês, São José de Mipibu e Ceará-Mirim, exercendo, ainda hoje, grande influências

em alguns municípios como Ceará-Mirim, Baía Formosa, Canguaretama e Arês.

O interior do estado somente teve seu processo de ocupação iniciado no

século XVIII pela atividade da pecuária extensiva. Assim, enquanto na faixa litorânea
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da  zona  da  mata  o  poder  era  mantido  pelos  senhores  de  engenho,  no  interior

(sertão) do território norte-riograndense o poder era mantido pelos fazendeiros.

Em um segundo momento, a expansão foi direcionada para o sertão se

efetivando por meio de frentes de ocupação pelos vales úmidos dos rios Piranhas-

Açu e do Apodi-Mossoró.  E a atividade que deu sentido a essa ocupação foi  a

pecuária,  caracterizada  pela  criação  extensiva  de  gado  que  se  estendeu  pelos

espaços precedentemente ocupados por comunidades indígenas. 

Nesse contexto, algumas fazendas de gado foram implantadas no interior

da  capitania,  dando os  subsídios  para  o  processo  de construção  do  espaço  no

sertão potiguar e também no litoral, pois a atividade era suporte para manutenção da

atividade canavieira, tendo em vista que o gado servia de fonte de alimentação para

a  população  aí  estabelecida,  assim  como  de  força  motriz  para  o  trabalho  nos

engenhos e, ainda, como meio de transporte. Segundo ressaltam, Suassuna e Mariz

(1997, p. 40-41), ao abordar a importância da pecuária para a ocupação do interior,

[...] mesmo tendo sido sempre uma atividade subsidiária da principal, que
era  empreendida  visando  a  exportação,  deve-se  mais  a  ela,  do  que  a
qualquer outra atividade, o desbravamento e ocupação da maior parte da
extensão territorial da região. Os núcleos populacionais surgidos graças à
atividade criadora, geralmente eram contínuos, embora pouco espessos. A
população dispersava-se pelas grandes fazendas, caracterizando-se como
essencialmente  rural.  Excepcionalmente,  a  zona  pastoril  promoveu  o
aparecimento de alguns núcleos urbanos, a partir dos “pousos” e das feiras.

Fatores como a abundância de terras, necessidade de pouco capital para

a instalação de fazendas de gado, extensas áreas de relevo formado por planaltos

ondulados  e  planícies  prolongadas,  e  incentivos  dados  pela  doação  de  terras,

contribuíram para  que  a  expansão  do  gado  se  desenvolvesse  de  forma rápida,

resultando assim na ocupação do interior do Rio Grande do Norte. 

Apesar  da pequena força de trabalho mobilizada,  a pecuária  pode ser

considerada a primeira atividade motriz para o processo de estruturação territorial no

Rio Grande do Norte. Assim, a partir das fazendas de gado constituídas e igrejas

fundadas  no  seio  dessas  fazendas,  as  freguesias,  vilas  e  cidades  foram  se

estruturando, dando sentido à ocupação do sertão norte-rio-grandense. Conforme,

os dados presentes na tabela 1, em 1775, o espaço do Rio Grande do Norte estava
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dividido em 11 freguesias6 que eram compostas por 368 fazendas no total.  Uma

parte dedicada à produção da cana-de-açúcar e outra à criação de gado.
Tabela 1 – Divisão do espaço norte-riograndense em freguesias – 1775.
RIBEIRA FREGUESIAS NÚMERO DE FAZENDAS

Do norte Cidade do Natal 12
Vila de Extremoz do Norte 16

Do Açu São João Batista do Açu 90

Do Apodi

Vila de Portalegre -
Nossa Senhora do Pau dos

Ferros
6

Nossa Senhora da

Conceição e São Francisco

da Várzea

54

Do Seridó Caicó 70

Do sul

Vila de São José 25
Vila de Arez -

Vila Flor -
Nossa Senhora dos

Prazeres de Goianinha
35

368
Fonte: ANDRADE, 1981.

De forma similar à atividade canavieira, a pecuária apresenta, também,

um papel importante de integração do espaço interiorano do estado, tendo em vista

que  as  oficinas  de  carne  seca  se  desenvolveram  em  algumas  dessas  áreas,

especialmente, em Açu e Mossoró, pois eram cidades beneficiadas com a produção

de sal natural. Se tornando a atividade de maior relevo no agreste e no sertão, a

pecuária  contribuiu para o surgimento de cidades como Currais  Novos,  Pau dos

Ferros e Caicó.

Levando-se em consideração que esses processos produtivos estavam

voltados para o mercado externo e que sempre foi orientado por essa perspectiva,

essas economias obedeceram a ciclos econômicos que sofreram influências diretas

desse mercado como foi o caso do declínio da comercialização do açúcar em vários

momentos  entre  os  séculos  XVII  e  XX  em  função  do  surgimento  de  outros

produtores  no  mercado,  internacional  e  da  produção  de açúcar  de  beterraba,  a

exemplo  de  Cuba  e  União  Soviética  respectivamente.  Vale  destacar  que  até  o

século XVII essa produção ainda não era expressiva no RN. Foi somente a partir daí

que a produção de açúcar para a comercialização ganhou representatividade em

relação  ao mercado  nacional.  Entretanto,  devido  à  expansão  de  cana-de-açúcar

6 Povoação, sob o aspecto esclesiástico (FERREIRA, 2001, p. 333).
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para  o  sudeste,  a  produção  de  açúcar,  posteriormente,  não  se  apresentou

promissora.

No  século  XVIII,  outra  atividade  produtiva,  a  cotonicultura,  criou  as

condições  para  a  efetiva  ocupação  no  interior  do  estado.  Essa  atividade  foi

associada  às  culturas  de  subsistência,  como  milho,  feijão  e  mandioca,  que

necessitavam de muita mão-de-obra, atraindo gente e dando sentido à formação de

algumas  cidades.  As  condições  para  o  desenvolvimento  dessa  atividade  e,

consequentemente, para a ocupação do interior do estado foram bastantes propícias

devido  à  crise  nos  engenhos;  força  de  trabalho  disponível;  produção  de  alguns

territórios constituídos em função da pecuária, e o interesse dos fazendeiros pela

atividade. De posse desses elementos, tivemos as condições ideais para o processo

de fixação/ocupação no interior do RN e em conseqüência, um quadro relevante do

desenvolvimento urbano.

Contudo, essa ocupação interiorana só se efetivou quando a exploração

da  cultura  algodoeira  passou  a  ser  incentivada  em  ampla  escala  para  a

comercialização no mercado externo. Em função de um mercado propício para a

comercialização e de pouca necessidade de capital para o investimento, a atividade

algodoeira  foi  se  expandindo  de  forma  expressiva  e,  conseqüentemente,

contribuindo para o surgimento de cidades no interior do estado. 

Adentrando o século XIX, tal atividade agrícola, ganhou importância em

nível internacional, tornando-se alvo do capital comercial. Discutindo a atuação da

cotonicultura no Rio Grande do Norte, destaca Macedo (1998):

Na passagem do século XVIII à centúria seguinte, o algodão emergiu de
produto consumido no âmbito restrito do setor de subsistência nordestino, à
mercadoria significativamente inserida nas trocas comerciais brasileiras com
o mercado internacional.

Como resultado dessa dinâmica proporcionada pela produção algodoeira

na passagem do século XVIII para o século XIX, e consorciada com a produção de

cana-de-açúcar e a criação de gado, tivemos, em meados do século XIX, um cenário

propício de formação urbana no Rio Grande do Norte. Em 1845, o Estado contava

com uma cidade, Natal e treze vilas, a saber: Acari, Apodi, Extremoz, Goianinha,

Portalegre,  Santana do Matos,  São Gonçalo,  São José de Mipibu,  São José de
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Angicos, Touros, Vila do Príncipe (Caicó), Vila da Princesa e Vila Flor (ANDRADE,

1981).

Nesse mesmo ano (1845), quando uma grave seca assolou o sertão e

prejudicou  a  pecuária,  a  produção  canavieira  juntamente  com  a  produção  de

algodão, que já vinha ganhando espaço no contexto econômico do RN desde o fim

do século XVIII, tiveram suas produções otimizadas, dando à província um aspecto

importante do ponto de vista comercial. A grande produção de algodão ocorreu no

momento em que estava acontecendo a Guerra de Secessão que obstacularizou o

fornecimento desse produto ao mercado europeu, abrindo espaço, por conseguinte,

para a produção no Brasil. No período posterior à Guerra, quando os EUA voltaram

a abastecer a indústria têxtil externa, houve uma queda no preço da matéria-prima.

Esse  fato,  consorciado  com  a  nova  grande  seca  de  1877-1979,  prejudicou

sobremaneira a atividade criatória e fragilizou ainda mais a produção de algodão,

possibilitando ao açúcar uma posição importante no quadro econômico estadual até

a década de 1880 quando teve início uma fase de declínio da produção verificado

em todo o território nacional.

Dessa forma, entre momentos de apogeu e momentos de decadência, a

produção  de  algodão  no  Rio  Grande  do  Norte  foi  ganhando  espaço  tanto  no

contexto interno (Brasil), como no contexto externo. 

Com  a  produção  do  algodão,  o  território  norte-rio-grandense  já  em

processo de construção com o gado no sertão e o açúcar  no litoral,  começou a

passar por uma redefinição que teve lugar na articulação do território estadual feita

com a finalidade de comercialização do produto (algodão), consolidando o processo

de formação e ocupação territorial  do sertão com o desenvolvimento de cidades

como Caicó, Mossoró, Açu, Macaíba, dentre outras. Segundo Gomes, ao estudar a

construção territorial do estado, 

Tanto a cana-de-açúcar como a pecuária foram importantes no processo de
construção  do  território.  Entretanto,  essas  economias,  devido  às  suas
próprias características, não conseguiram promover uma articulação mais
substancial do território, fato que vai ocorrer a partir do desenvolvimento da
cultura algodoeira, com a construção das ferrovias e, posteriormente, das
rodovias, tendo em vista a necessidade de transportar o produto do sertão
até as áreas portuárias (1997, p. 33-34).

Em suma, a construção do território do Rio Grande do Norte é dada pela

trilogia  cana-de-açúcar,  pecuária  e algodão.  A cana-de-açúcar  como responsável
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pelo ponto de partida da ocupação; a pecuária como elemento de expansão e o

algodão como um produto de redefinição e articulação do território (GOMES, 1997).

Até  a  segunda  metade  do  século  XIX  os  meios  de  transportes  eram

bastante precários e atrasados. Eles surgiram em razão da demanda do mercado

internacional,  com relação  à  produção  de  algodão,  tendo  a  navegação  marinha

como componente principal, assim como os portos de Natal, Macau e Mossoró. Pelo

interior, a interligação do território era feita por transportes rudimentares como os

carros de boi e comboios, uma vez que a primeira ferrovia foi somente construída

em 1880/83, ligando Natal a Nova Cruz (SUASSUNA; MARIZ, 1999).

No  tocante  ao  crescimento  e  surgimento  dos  centros  urbanos  e

integração do território norte-rio-grandense por intermédio da expansão algodoeira,

o  elemento  primordial  foi  a  construção das estradas  de ferro  e  rodovias  para  o

escoamento  de  sua  produção  em fins  do  século  XIX  e  meados  do  século  XX.

Tomando como base a integração do território potiguar, Clementino destaca,

Percebe-se, pois, que os canais de exportação abertos pelas vias e meios
de transportes delineiam os primeiros contornos urbanos no Rio Grande do
Norte. [...] A polarização exercida por Mossoró-Areia Branca no comércio de
mercadorias gerava uma rota comercial totalmente independente da capital
e  uma  concentração  de  comerciantes  e/ou  casas  exportadoras  nessa
cidade. O porto de Macau, relacionado com a cidade de Açu não conseguiu
manter  a  sua  função  nuclear  no  comércio  da  produção  da  região  mais
central do Rio Grande do Norte e sua área de influência acabou sendo em
parte absorvida por Mossoró e em parte por Natal (1995, p. 108).

No  final  do  século  XIX,  a  produção  e  escoamento  do  algodão

responderam pelo crescimento de alguns núcleos rurais que tinham sua localização

orientada em função dos núcleos produtores e das vias de comunicação, a exemplo

de Caicó, Apodi, Açu, Martins e Mossoró, com destaque para esse último centro que

adquiriu a característica de centro comercial, em razão de sua proximidade com o

Porto de Areia Branca. Caicó e Açu assumiram uma relativa importância no contexto

urbano como núcleos intermediários,  Caicó drenando a produção de algodão do

Seridó para Campina Grande, Mossoró, Macau e Natal e; Açu intermediando sua

produção de algodão do vale Açu/Apodi para Macau e para Mossoró.

O processo de produção do algodão se dava quase exclusivamente por

pequenos produtores que produziam em sistema de arrendamento e parceria  no

interior  das  grandes  fazendas  que  detinham  os  meios  de  produção.  Para  os

fazendeiros que sediavam tal atividade, ela se mostrava rentável sob dois ângulos
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de  interesse.  O  primeiro,  porque  podiam  desenvolvê-la  enquanto  atividade

complementar  à  criação  de  gado,  tendo  em  vista  que  os  caroços  serviam  de

alimento para o gado; e o segundo, por ser um meio de se inserirem no comércio

agroexportador,  já  que eram eles que tinham o comando na comercialização do

produto. Para Clementino (1986), que fez um estudo sobre a produção algodoeira no

estado,  a  cotonicultura  propiciou  a  integração  com a  intermediação  comercial  e

financeira da agroexportação, transportando o estado de uma relação de mercado

restrito para inseri-lo no contexto da divisão internacional. 

Escrevendo a esse respeito, Oliveira (1981) vai afirma que o capitalismo

internacional  dominava  a  esfera  financeira  da  circulação,  enquanto  a  produção

ficava  entregue  aos  cuidados  dos  fazendeiros,  sitiantes,  meeiros  e  posseiros.

Emergindo a estrutura fundiária típica do latifúndio. Dessa forma,

[...]  o  fundo  de  acumulação  é  dado  pelas  “culturas  de  subsistência”  do
morador, do meeiro, do posseiro, que viabilizam, por este mecanismo, um
baixo custo de reprodução da força-de-trabalho e, portanto, um baixo valor
que é apropriado à escala de circulação internacional de mercadorias, sob a
égide das potências imperialistas (OLIVEIRA, 1981, p. 47).

O autor enfatiza, ainda que ao capital internacional pouco interessava a

produtividade  e  o  seu  incremento,  tendo  em  vista  que  sua  rapina  ocorria  no

mecanismo da circulação e não no mecanismo da produção.

Assim, além de proprietário da terra, o fazendeiro, se envolvia, também,

no  processo  de  beneficiamento  e  comércio  do  produto.  O  instrumento  de

beneficiamento, a bolandeira, só foi substituído anos mais tarde (final do século XIX)

pelo locomóvel, uma máquina movida a vapor, que possibilitou uma maior produção

em curto espaço de tempo. Assim, a consolidação da produção do algodão perdurou

do final da década de 1880 até a década de 1970, principalmente no início do século

XX quando a exportação de algodão supera a exportação do açúcar. 

No processo de evolução do beneficiamento do algodão, durante todo o

século XX, com a instalação de máquinas mais potentes e posteriormente com as

usinas,  os  maquinistas  foram  perdendo  espaço  no  contexto  da  indústria  de

beneficiamento  do  algodão  no  Rio  Grande do  Norte.  Com a crise  da  economia

algodoeira a partir da década de 1970, consorciada à praga do bicudo, a produção

se restringiu às áreas de agricultura irrigada.
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2.1.2 A dinâmica de integração urbana no decorrer do século XX 

Afora a produção do algodão, da pecuária e da cana-de-açúcar, outras

atividades  marcaram  a  construção  territorial  do  RN.  Nesse  sentido,  é  válido

frisarmos  a  mineração  que  deu  respaldo  ao  desenvolvimento  de  cidades

seridoenses com a extração da sheelita, do ouro e da tantalita, com destaque para a

sheelita no município de Currais Novos. Outras áreas do estado se desenvolveram,

porém apresentando um caráter, uma dinâmica local. A pequena produção agrícola,

por exemplo, teve um papel importante no contexto de crescimento de pequenos

centros urbanos nas regiões Agreste, Sertaneja e Serrana.

Em relação à atividade de extração da cera de carnaúba, Suassuna e

Mariz (1999, p. 60), afirmam que,

A atividade extrativa de cera de carnaúba desenvolveu-se desde o início do
século XIX, especialmente no Vale do Açu. O produto era utilizado para
confeccionar  velas  compostas,  enquanto  as  palhas  secas  eram
aproveitadas para fazer esteiras e chapéus, bastante procurados. Com a
diversificação de sua utilização na indústria, a exportação da cera para o
mercado internacional aumentou a partir de 1840. 

Portanto, até o século XIX as atividades pecuária, canavieira e no final

desse século a produção do algodão, consorciada com a extração de sal, de cera de

carnaúba e a mineração, formaram, preponderantemente, a base de sustentação

econômica do estado. No século XX, com o apogeu do algodão e da extração de

sal,  a  organização  territorial  teve  sua  orientação  em  momentos  de  seca  pela

extração de sal e em momentos de grandes chuvas pela produção do algodão. 

Faremos algumas considerações, agora, relacionadas à extração de sal,

por  ter  uma  forte  representatividade  no  contexto  socioeconômico  do  estado,

principalmente no decorrer do século XX. A extração de sal no Rio Grande do Norte

pode ser  remetida a tempos pretéritos,  tendo registros desse tipo de exploração

desde a colonização em meados do século XVII. Mais tarde, com o monopólio sobre

a  comercialização  dos  produtos  brasileiros,  a  Coroa  Portuguesa  coagiu  a

industrialização de sal no Brasil, atingindo inevitavelmente o estado potiguar.
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No final do século XIX, mais precisamente em 1889, a produção de sal

passou a ser alvo de um novo monopólio. Dessa vez, tal monopólio foi direcionado

pela Companhia Nacional de Salinas Mossoró-Açu estabelecida no Rio de Janeiro,

que por meio de um decreto (Concessão de Roma) concedido pela União,  essa

empresa recebeu a permissão de explorar o sal potiguar por um período de trinta

anos.  De  posse  de  bastante  capital,  a  empresa  inviabilizou  toda  e  qualquer

concorrência e adquiriu todas as pequenas salinas existentes na área que lhe foi

concedida. Assim, somente em 1920 que a Concessão de Roma foi anulada, o que

deu margem ao surgimento de muitas salinas de propriedade de grupos locais e

grupos do Centro-Sul do Brasil.

Em síntese, a produção de sal no estado permaneceu sem significativas

mudanças  quando emergiu  a  necessidade  de  modernização  do  parque  salineiro

potiguar  no  final  da  década  de  1960.  Essa  modernização  se  situa  no  contexto

desenvolvimentista empreendido pelo governo brasileiro que foi marcado pelo forte

incentivo governamental  para uma política de abertura da economia brasileira ao

capital  externo na segunda metade do século XX. No entanto, a referida política

desenvolvimentista estava orientada, essencialmente, para a região sudeste, o que

culminou  mais  tarde  no agravamento  das  diferenças  inter-regionais,  relegando à

região  nordeste  a  uma  situação  periférica  dentro  do  quadro  de  modernização

industrial.

No tocante à modernização das salinas, esta se efetivou com a entrada

de capital estrangeiro (americano, holandês e italiano) e à custa de uma dura crise

social  em  função  do  alto  índice  de  desempregados  gerados  no  bojo  da

modernização industrial. 

Essa crise social resultante do processo de modernização das salinas não

teve os meios necessários  para sua superação,  o que ocasionou um estado de

estagnação sócio-econômico a nível local visto até os dias atuais. Assim, apesar do

crescimento econômico proporcionado pela modernização e otimização do processo

de beneficiamento do sal no estado, não tivemos um processo de desenvolvimento

socioespacial. Apesar da decadência na produção salineira, esta foi responsável por

um franco crescimento urbano em municípios como Macau, Areia Branca, Mossoró

e  Grossos. Em  consórcio  com  outras  atividades,  a  exemplo  da  exploração  do

petróleo, e a dinâmica comercial, a extração de sal figura hoje como importante eixo

econômico para o desenvolvimento de Mossoró.
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Um elemento de relevo no processo de construção do território potiguar

foi a atuação do Estado com a implementação de obras de açudagem realizadas

pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) em um primeiro

momento e; a atuação da SUDENE em um momento posterior. A construção dos

açudes deu uma importante orientação territorial, especialmente com a construção

da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves no vale do Açu, tendo em vista que foi

construído um ambiente propício para a produção de frutas tropicais irrigadas para

exportação.

Diante do quadro marginal no qual se encontrava a região nordeste, foi

criada a SUDENE, no final da década de 1950, que teve importância significativa,

tendo em vista os incentivos fiscais proporcionados que possibilitaram a criação de

uma  infra-estrutura  de  transporte  e  comunicação,  formação  de  mão-de-obra

especializada, modernização dos setores industriais existentes, e estímulo para o

ingresso  de  companhias  externas.  Isso  posto,  a  SUDENE  teve  seu  papel  de

destaque  no desenvolvimento  urbano-industrial  que deu  à  cidade  um caráter  de

relevo, pois a ampliação do capital tinha no ambiente urbano seu lócus principal. No

Rio Grande do Norte, a atuação da SUDENE, se deu, principalmente, por intermédio

dos projetos POLONORDESTE, Projeto Sertanejo e do Projeto Nordeste. Apesar de

não  apresentarem  uma  forte  repercussão  do  ponto  de  vista  estrutural,  como

objetivavam, esses projetos, acabaram por promover uma acumulação de capital de

forma restrita (GOMES, 1997).

Do ponto de vista da realidade demográfica, a transição do século XVIII

para o XIX foi marcada por um acelerado crescimento populacional, associado às

mudanças  e  avanços  medicinais,  como  também,  ao  desenvolvimento  das

economias supracitadas e também à diversificação dessas economias, pois o estado

passou a produzir sal, tabaco, peixe salgado, drogas medicinais e minerais. 

No  que  concerne  ao  crescimento  econômico  na  segunda  metade  do

século XIX e início do século XX, este começou a experimentar certa lentidão. No

entanto,  alguns  fatos sustentaram o desenvolvimento da economia,  sendo esses

relacionados à abertura de casas comerciais em Mossoró, fazendo com que esta

cidade passasse a se destacar como centro pecuarista e administrativo; a aplicação

de capitais  na  produção  açucareira  em Cunhaú;  a  emergência  de  um comércio

exportador  da  Carnaúba;  a  construção  das  primeiras  estradas  de  ferro;  e  a

introdução do automóvel.
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Vale enfatizarmos que paralelo à produção do algodão, a extração de sal

marinho e de cera de carnaúba complementavam, em menores proporções a pauta

de exportação do RN desde a metade do século  XIX até a primeira década do

século XX.

Como  podemos  perceber,  o  estado  teve  uma  característica  bastante

diversificada  do ponto de  vista  das  atividades  produtivas  fundadoras  de núcleos

urbanos.  Entretanto,  em  um  primeiro  momento,  essas  atividades  atribuíram  um

papel  de  grande  significado  rural  na  construção  do  território.  Nesse  sentido,  as

atividades que tiveram uma maior influência na criação e consolidação dos centros

urbanos estiveram relacionadas ao desenvolvimento de meios de beneficiamento,

com a instalação de indústrias como as usinas de açúcar, as algodoeiras, fábricas

de  óleo  (oiticica  e  algodão),  oficinas  de  carne,  curtumes,  casas  de  farinha,  e

algumas atividades indústrias alimentícias como padarias, fábricas de macarrão e

moageiras de sal, e mais tarde os serviços, principalmente de educação e saúde.

Tais atividades associadas à produção, beneficiamento e comercialização deram a

algumas cidades  a  posição  de centros  polarizadores  de  uma região,  de  centros

regionais. 

Isso posto, a cidade de Mossoró merece destaque, devido à sua posição

estratégica  entre  áreas  produtoras  e  áreas  de  escoamento  da  produção,  se

destacando  anos  mais  tarde  como  importante  centro  regional,  como  Empório

Comercial. 

Entretanto,  a  partir  da década de 1960,  tais  atividades produtivas  que

foram referência para a construção do território do Rio Grande do Norte, passaram

por uma crise pronunciada em função de uma nova divisão territorial do trabalho e

da necessidade de modernização das indústrias para que o mercado interno tivesse

condições  de  concorrer  com  outros  mercados  que  já  apontavam  com  certa

modernização e, conseqüentemente, uma otimização da produção. 

A divisão territorial do trabalho contribui em grandes proporções para a

crise da produção algodoeira, pois, além de exportar para outros países, a produção

da matéria-prima norte-riograndense passou a ser direcionada para a região centro-

sul  do  Brasil  que  as  utilizava  em  processo  de  industrialização,  acabando  por

beneficiar-se mais, tendo em vista que as indústrias estaduais não acompanharam o

desenvolvimento tecnológico empreendido pelas indústrias do centro-sul.
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O fator  referente à modernização foi  o de maior responsabilidade pela

falência dessas economias,  pois  industriais  não tiveram condições financeiras de

acompanhar o ritmo da modernização encabeçado por áreas de produção como no

centro-sul  do  Brasil,  além  do  estado  não  possuir  boas  condições  de  meios  de

transportes e estradas. Aliado a tais fatos, tivemos, também a tardia chegada da

estrada de ferro Mossoró-São Francisco à Mossoró, em função da morosidade de

seus  serviços,  e  o  seu  primeiro  trecho  foi  somente  inaugurado  em  1915

(CLEMENTINO, 1986). Esta cidade era considerada um importante centro regional

do estado, em relação à outras localidades, demandando, portanto, um escoamento,

um fluxo mais relevante que seria possibilitado pela referida estrada. 

Com base nesse contexto,  é preciso acentuar que fatores de diversas

ordens foram responsáveis pela decadência das economias tradicionais que deram

origem à formação socioespacial do estado, culminando a partir da década de 1960

numa nova organização do território. O quadro de decadência econômica deve-se

aos seguintes fatores: a decadência da pecuária em razão da perda do mercado

europeu de couro; a crise do algodão em função da concorrência do mercado de

outras  áreas  no  centro-sul  do  Brasil  que  estavam  produzindo  fibras  longas  e

sintéticas, além da praga do bicudo que acabou por disseminar a sua produção; o

óleo  da  oiticica  teve  como  um  dos  entraves,  a  concorrência  de  mercados  que

passaram a utilizar  produtos derivados da química do petróleo;  e as salinas que

foram modernizadas e desnacionalizadas, deixando pequenos e médios produtores

à  margem  do  comércio  do  sal,  e  uma  significativa  massa  de  desempregados

(FELIPE, 2006).

Diante dessa situação de desfalecimento da produção, algumas cidades

perderam expressão do ponto de vista de seu desenvolvimento, passando a exercer

um papel de dormitório para uma massa de aposentados e desempregados. 

No  caso  de  Mossoró,  apesar  de  certo  declínio  do  ponto  de  vista  da

produção na segunda metade do século XX, a cidade conseguiu se manter devido à

presença  de  alguns  serviços  que  se  configuraram  em grande  demanda  para  a

cidade e cidades circunvizinhas. Outro fator preponderante para manter a situação

de pólo de Mossoró, foi a chegada de capital financeiro com a instalação de algumas

redes  bancárias  na  cidade.  Assim  como  Mossoró,  os  centros  regionais  que

conseguiram  se  manter,  tiveram  como  característica  principal  para  o  seu

desenvolvimento,  a  emergência  de atividades  terciárias.  Felipe  (1988,  p.  16),  ao
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abordar o contexto de reestruturação produtiva do estado, demandada pela a crise

das economias tradicionais, afirma que,

O terciário, portanto, surge como uma especialização necessária e vital para
as cidades chamadas de “centro regional”, a ponto de ser essa atividade a
força regionalizadora dos atuais “centros regionais”, no momento em que o
centro prestador de serviços conjuga em torno de si outros espaços, outras
cidades.

O terciário, consorciado com as ações públicas, a exemplo do Programa

Nacional  de  Cidades  Médias,  e  a  industrialização,  empreendidas  em  razão  no

quadro  de  crise  econômica  foram  responsáveis  pela  manutenção  e  promoção

urbana de centros como Natal e Mossoró. Esses municípios foram privilegiados em

termos de políticas públicas direcionadas com o fim de superação da decadência

sócio-econômica.  Natal,  por  ser  o  centro  administrativo  do  estado;  por  ter  uma

grande massa de funcionários públicos, tanto na esfera estadual como na esfera

federal; por ter em seu território, repartições militares e pela atração de indústrias

modernas que se instalaram na cidade com base em incentivos fiscais. E Mossoró,

por se situar numa posição de centro regional, devido a uma certa concentração de

serviços em relação aos municípios vizinhos,  além de ter  apresentado um papel

importante na estrutura do território norte-rio-grandense, pois situava-se entre área

de produção e de escoamento da produção. 

O resultado desse quadro  de reconfiguração  do território  foi  a  maciça

migração para Mossoró e Natal de trabalhadores desempregados e a conseqüente

marginalização social,  pois estes não foram absorvidos em toda sua contingência

pelo mercado de trabalho disponível nos dois municípios. À maioria dos municípios

restou apenas uma situação de estagnação sócio-econômica verificada até os dias

atuais.

O período que compreende as décadas de 1950 e 1970 foi considerado

pelo Instituto de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte (IDEC, 1978), como o

que apresentou um alto crescimento da população urbana estadual, com destaque

para os centros regionais. Os municípios de Apodi e Umarizal no oeste do estado

mostraram taxas de crescimento muito altas; e também, os municípios de Natal e

Mossoró que conseguiram manter suas taxas médias de crescimento semelhante a

muitos outros centros menores que estavam em emergência se mantendo como os

dois  centros  urbanos  de  maior  relevância  do  estado.  As  taxas  mais  baixas  de
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crescimento  populacional  foram verificadas  em centros  como Areia  Branca,  São

Bento do Norte  e  Arês e os centros de Grossos,  Martins,  Jucurutu,  Santana do

Matos,  Santo  Antônio  e  Nova  Cruz  foram  enquadrados  numa  taxa  média  de

crescimento populacional. A maior parte dos centros urbanos apresentou uma taxa

alta de crescimento populacional (ver mapa 3).

No tocante à polarização territorial possibilitada pela atividade industrial,

em 1978,  o  estado  estava  dividido  em três  importantes  pólos.  O primeiro  deles

localizado  no  litoral  oriental  que  ganhou  destaque  com as  indústrias  têxteis,  de

confecções  e  uma  pequena  atividade  de  extração  e  beneficiamento  mineral;  o

segundo pólo, localizado na região mossoroense que tinha como principal atividade

a indústria salineira; e o terceiro pólo, localizado em Currais Novos que se destacava

na  indústria  extrativa,  principalmente  na  extração  da  scheelita.  Em  relação  ao

comércio, este se apresentava difundido em todo o território estadual. Contudo, as

maiores  aglomerações  comerciais  estavam,  em  primeiro  lugar,  localizadas  nos

municípios de Natal e Mossoró que perfaziam, respectivamente, um total de 45% e

55%  dos  estabelecimentos  varejista  e  atacadista;  e  numa  posição  secundária

encontravam-se os municípios de Caicó e Currais Novos (IDEC, 1978b).

De  acordo  com  os  estudos  do  IDEC  (1978a),  direcionado  para  a

composição  urbana  estadual  e  sua  situação  hierárquica,  a  hierarquia  urbana  do

estado  obedecia  a  seguinte  classificação:  tinha  dois  centros  regionais  (Natal  e

Mossoró), inseridos nessa classificação em razão dos grandes índices de polaridade

em  relação  aos  demais  municípios,  e  também,  como  polarizadores  do  fluxo

migratório do Estado; quatro centros sub-regionais de 1º nível (Currais Novos, Caicó,

Macau e Ceará-Mirim) responsáveis pela polarização populacional relacionada ao

setor industrial  e;  dez centros sub-regionais  de 2º nível  (Açu, Parelhas,  Pau dos

Ferros, Santa Cruz, Macaíba, João Câmara, Areia Branca, Acari, Eduardo Gomes e

Nova Cruz) que se destacaram na polarização e venda de suas produções rurais.

Os  demais  centros  foram  classificados,  segundo  o  estudo,  como  centros  de

serviços. É relevante destacarmos que quatro dos nove centros sub-regionais de 2º

nível  estavam  localizados  na  porção  leste,  próximos  à  capital  (Macaíba,  João

Câmara, Eduardo Gomes e Nova Cruz), dois na região do seridó (Acari e Parelhas),

um no alto oeste (Pau dos Ferros) e outro na região do Açu (Açu), sinalizando para a

hierarquia urbana com os centros regionais bem distribuídos (mapa 4).
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No que se refere ao crescimento urbano dos centros regionais  e sub-

regionais  de  nível  1  e  2,  este  esteve  atrelado  ao  desenvolvimento  de  alguma

economia  de  referência  que,  por  sua  vez,  atraiu  força  de  trabalho,  criando  as

condições  de  demanda  por  comércio  e  serviços,  além  de  outras  atividades

subsidiárias da atividade econômica de referência. 

Nesse  sentido,  tivemos  a  atividade  mineradora  que  foi  bastante

importante no contexto de consolidação de alguns centros urbanos do interior do

Estado. Destacamos, por exemplo, a exploração de minérios em municípios como

Currais Novos, Tenente Ananias e Parelhas. 

O município  de  Currais  Novos  conheceu um maior  dinamismo urbano

com a extração da scheelita que foi direcionada por três empresas especializadas no

ramo da mineração. É importante destacarmos que duas, dessas empresas eram

multinacionais e que toda a produção era exportada,  principalmente,  para países

como  Estados  Unidos  e  Alemanha.  Em  função  dessa  atividade  produtiva,  o

município de Currais Novos, atraiu um grande contingente populacional e passou a

vivenciar  um dinamismo,  tanto  do  ponto  de  vista  social  quanto  econômico,  fato

corroborado pelo Fundo de Participação do Município (FPM), pelo Imposto sobre

Circulação de Mercadorias  e  Serviços (ICMS) e  o  Imposto Único Mineral  (IUM),

gerado com a produção da scheelita.

O município de Tenente Ananias se destacou na exploração de águas

marinhas que apresenta um alto valor, principalmente, para a fabricação de jóias. E

o município de Parelhas com a exploração de quartzo tem se destacado bastante,

principalmente,  porque  o  quartzo  é  utilizado  em  grande  escala  no  mercado  da

construção civil, além da produção de gemas e pedras preciosas.

Com a instalação da Petrobrás e o início da exploração de petróleo em

Mossoró, este município conheceu um substancial desenvolvimento urbano, fato que

tem como indicativos, o incremento no setor de serviços, no comércio e, ainda, no

ramo industrial.

Além  dos  setores  secundário  e  terciário  em  crescimento  no  estado,

especialmente  nos  maiores  centros,  a  partir  da  década de  1980,  observamos o

incremento da fruticultura irrigada no Pólo Açu-Mossoró, desenvolvida no Vale do

Açu e na Chapada do Apodi. Essa atividade tem sido responsável pela consolidação

de centros urbanos como Açu, Ipanguaçu e Alto dos Rodrigues, principalmente, o

primeiro que tem apresentado um crescimento urbano substancial.
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No Rio Grande do Norte, os avanços em termos de uma agroindústria nos

padrões superiores de uma modernização tecnológica são comandados pelo setor

agrícola ligado à fruticultura irrigada que forma o Pólo de Fruticultura Irrigada Açu-

Mossoró. Tal “Pólo de dinamismo” recebeu atenção redobrada do poder público no

que concerne ao favorecimento e à transferência de grande soma de incentivos

financeiros. No estado, o surgimento do referido setor agrícola pode ser considerado

um marco na história da produção agrícola do território.

A estrutura de produção sob o comando do capital  de grandes grupos

nacionais, passou a fazer parte do setor da fruticultura irrigada no cenário do estado,

a  partir  da  década  de  1980,  nos  municípios  de  Mossoró,  Açu,  Ipanguaçu,  e

Carnaubais,  com a  concentração  aí  dos  grandes  projetos  privados  de  irrigação.

Atualmente, o Pólo de Fruticultura do Rio Grande do Norte é formado por subzonas

distintas, uma polarizada por Mossoró que inclui os municípios de Mossoró, Apodi,

Baraúnas, Governador Dix-Sept Rosado, Tibau, Grossos, Areia Branca, Upanema e

Caraúbas; e a outra polarizada, pelo município de Açu, abrangendo os municípios

de  Açu,  Ipanguaçu,  Carnaubais,  Alto  dos  Rodrigues  e  Afonso  Bezerra.  Nesse

sentido, podemos afirmar que esse caminho condicionou, em grandes proporções, o

aumento  populacional  nesses  municípios  acompanhado  de  uma  demanda  por

serviços de infra-estrutura urbana, favorecendo, consideravelmente, o processo de

urbanização. Assim, tivemos uma reorganização territorial com a promoção de uma

urbanização provocada por atividades agroindustriais. 

Fazendo um paralelo, destacamos a contribuição do estudo realizado por

Elias  (2003)  sobre  reestruturação  socioespacial  promovida  pelo  agronegócio  na

Região de Ribeirão Preto-SP. A autora destaca que esse ramo da agropecuária tem

se expandido com tamanha expressão a ponto de reorganizar as cidades próximas

no  sentido  do  desenvolvimento  do  comércio  e  de  vários  outros  serviços  que

encontram aplicação e explicação na crescente demanda do setor agrícola. Sendo

assim,  ao  desenvolvimento  das  atividades  agrícolas  encontram-se  os  espaços

urbanos  adjacentes  fazendo  com  que  essas  atividades  integrem  o  circuito  da

economia urbana e direcionem forças à (re)produção de um urbano cada vez mais

interligado ao rural.

Ao  abordar  essa  relação  da  agropecuária  com os  demais  setores  da

economia, Elias (2003, p. 62) chama a atenção para o fato de que,
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O estreitamento  de  relações  entre  a  produção  agrícola  e  o  restante  da
economia constitui importante fator quando se quer distinguir a agricultura
contemporânea daquela existente antes da revolução tecnológica, quando
grande parte dos circuitos espaciais da produção se esgotavam no interior
do  próprio  estabelecimento  agrícola.  Hoje,  os  “circuitos  espaciais  de
produção”  agrícola  e  os  “círculos  de  cooperação”  necessários  a  sua
realização extrapolam, de forma cada vez mais intensa, os limites de uma
propriedade rural, de uma região ou de um país, transformando parte da
agricultura numa atividade associada ao “circuito superior da economia”.

Em suma, o setor agropecuário vem incorporando cada vez mais ciência,

técnica  e  informação,  seja  no  seu  processo  de  produção,  de  circulação,  de

distribuição e/ou de consumo, atendendo, por conseguinte, a crescente e racional

demanda do mercado interno e externo o que contribui para estreitar as relações

com  o  ramo  financeiro  e,  principalmente,  com  o  setor  industrial  incorporando

aspectos característicos dos espaços urbanos além de encurtar e diluir as fronteiras

campo-cidade como discutimos no capítulo um do nosso trabalho.

No Rio Grande do Norte, a inserção de uma agroindústria da fruticultura

irrigada no mercado mundial se consubstanciou na década de 1990, apresentando a

partir daí, valores cada vez mais progressivos no quesito exportação, com destaque

para  empresas  como:  Mossoró  Agro  Industrial  SA  e  a  FRUNORTE,  sendo  o

destaque  hoje  dado  à  DEL  MONTE.  Esta  empresa  é  a  maior  produtora  e

exportadora de bananas do país e escolheu como áreas de atuação, o Vale do Açu,

no  município  de  Ipanguaçu-RN  e  o  Vale  do  Baixo  Jaguaribe,  no  município  de

Quixeré-CE.  

A  projeção  do fruticultura  irrigada  no mercado internacional,  contribuiu

significativamente para um crescente otimismo referente ao incremento da balança

comercial do estado, com dados para o ano de 1996, segundo a companhia Docas

do Rio Grande do Norte, que registrou um aumento de 43,12% de exportação de

frutas tropicais em relação ao total de exportação dessa mercadoria no ano de 1995

(GOMES DA SILVA, 199-).

A região do seridó, com especial destaque para o município de Caicó vem

apresentando um desenvolvimento urbano que pode ser atribuído à diversificação

de atividades econômicas sediadas nesse espaço regional. Apesar de não ter uma

produção em larga escala direcionada para o mercado internacional e de contar com

um processo produtivo  artesanal  ou semi-artesanal,  o  município  de Caicó e,  em

menores proporções,  os demais  municípios da região,  conta com uma produção
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diversificada,  direcionada  para  o  mercado  local  e  regional.  As  atividades  que

merecem destaque,  nesse  sentido,  são:  a  fabricação  de  redes,  a  fabricação  de

bonés,  a  produção  de bordados  manuais  e  em máquinas,  a  industrialização  de

lacticínios  e  alimentos,  a  produção  de  carne  de  sol  e,  mais  recentemente,  a

exploração turística, que acontece de forma moderada. Contudo, cabe frisarmos que

a região do seridó está inserida no Programa Federal de Regionalização do Turismo

que tem como um de seus objetivos, diversificar  a oferta turística do estado por

intermédio da interiorização da atividade. 

No contexto estadual, essa atividade turística vem se apresentando, nas

duas últimas décadas, como uma das atividades responsáveis pela consolidação do

fator urbano da área litorânea, principalmente, do município de Natal. Isso se deve

aos investimentos direcionados para a faixa do litoral com a implantação do Mega

Projeto Parque das Dunas-Via Costeira em fins da década de 1980; o PRODETUR-

NORDESTE que teve início na década de 1990 e que direcionou investimentos em

infra-estrutura urbana para alguns municípios como Natal, Parnamirim, Tibau do Sul,

Nísia Floresta, Extremoz e Ceará-Mirim; o Pólo Costa das Dunas que tem como

ponto de atuação todos os município da costa leste do estado e mais alguns do

litoral  setentrional  (Baía  Formosa,  Canguaretama,  Tibau  do  Sul,  Arês,  Senador

Georgino  Avelino,  Nísia  Floresta,  Parnamirim,  Natal,  São Gonçalo  do  Amarante,

Extremoz,  Ceará-Mirim,  Maxaranguape,  Rio  do  Fogo,  Touros,  São  Miguel  do

Gostoso e Pedra Grande). Além dessas intervenções na atividade turística, o estado

conta ainda com o Programa de Regionalização do Turismo que vem interiorizando

a  atividade,  considerando  os  Pólos  Seridó  (como  mencionamos  anteriormente),

Serrano, Agreste-Trairí, Costa Branca e Costa das Dunas.

Entretanto, o condicionamento da urbanização no Rio Grande do Norte

guiada  pelo  desenvolvimento  dessas  economias  é  compreendido  na  visão  de

Clementino (1995) como uma urbanização medíocre. Isso encontra explicação no

fato de que não há grandes mudanças na estruturação do quadro agrário norte-

riograndense  que  permita  uma  reestruturação  de  relações  campo-cidade.  As

estruturas  urbanas  que  se  fizeram  presentes  no  contexto  estadual  e  estiveram

intimamente relacionadas às economias supracitadas se apresentaram ao longo dos

séculos  XX  muito  fragilizadas.  Nesse  sentido,  os  centros  urbanos  de  destaque

estadual com poder de polarização que merecem destaque, na sua leitura sobre a

urbanização do RN, são: Natal e Mossoró. As manifestações de uma urbanização
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mais complexa, segundo a autora, irão ocorrer com a instalação da Base Americana

Militar em Natal durante a Segunda Guerra Mundial (considerações levantadas no

próximo capítulo) que demandou uma maior estruturação do espaço urbano para

sediar  trabalhadores  de  áreas  próximas  assim  como o  contingente  de  soldados

americanos que para Natal vieram.

Focalizando  a  capital  do  estado,  Natal,  os  resultados  apontam que  o

município só passou a conhecer um processo de urbanização, de fato, no início do

século XX com a elaboração de Planos direcionados para o ordenamento urbano do

crescimento da cidade. 

A Segunda Guerra Mundial trouxe, também, um crescimento vertiginoso

que se manteve constante a partir daí e que foi sustentado pela implementação de

indústrias, a construção de conjuntos habitacionais, o incremento no comércio e nos

serviços e, mais recentemente (a partir do final da década de 1980), se consolidou

com a capitalização do território natalense para receber a atividade turística. 

Em conseqüência desse processo de crescimento urbano e populacional,

a  cidade  se  expandiu  em  termos  territoriais,  extrapolando  os  seus  limites

administrativos e dando conformidade a um processo de metropolização verificado

desde a década de 1980 e intensificado na última década. É, portanto, no sentido de

apontar os elementos chaves responsáveis pela urbanização e metropolização de

Natal que encaminhamos a discussão que segue. 

2.2 O contexto da produção da metrópole natalense 

2.2.1 Antecedentes históricos

A situação de crescimento populacional e urbanização de alguns centros,

nos  séculos  passados,  deu-se em razão dos  fatores  econômicos  como visto  no

subitem anterior. Assim, tivemos como ponto de partida, a ocupação do interior do

território com da criação de gado. Anos mais tarde, consorciada à atividade criatória,

a produção de algodão ajudou a consolidar essa ocupação. Outras atividades foram

surgindo e dando respaldo à produção de espaços urbanos, a exemplo do sal e da

mineração. 
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Contudo, dentro de um contexto de modernização tecnológica incentivada

pelo  sistema  político  brasileiro  desde,  principalmente,  a  década  de  1970,  tais

atividades entraram em decadência, acabando por deixar esses espaços desolados

do ponto de vista sócio-econômico. 

Diante do exposto, a alternativa que se fez presente para as populações

desses  territórios  que  ficaram  marginalizadas  no  processo  de  desenvolvimento

pautado  na  inserção  de  uma  produção  tecnológica  mais  avançada,  foi  o

deslocamento para a capital do estado, Natal. Paralelamente, o município exerceu

um papel  de atração populacional,  tendo em vista à implementação de algumas

políticas urbanas, com destaque para as habitacionais.

Porém,  é  importante  assinalar  que  fatos  como  a crise  da  economia

açucareira, após a inserção de Cuba no mercado internacional, e o surgimento de

atividades produtivas no sertão como caracterizado anteriormente, proporcionaram

uma  lentidão  no  crescimento  e  desenvolvimento  de  Natal.  Assim,  o  município

adentrou o século XX com um inexpressivo índice populacional. Segundo o IBGE,

em 1900,  Natal  contava  com um contingente  populacional  da  ordem de  16.053

habitantes, que na década de 1920 chegou a marca de 91,21% de crescimento,

passando a 30.696 habitantes.

No  entanto,  cabe  ressaltar  que  no  início  do  século  XX,  o  município,

começou a  crescer  em termos populacionais  em razão  da  crise  das  economias

tradicionais  no interior  do Estado,  assim como, da chegada de equipamentos de

infra-estrutura  urbana  como  a  instalação  de  luz  elétrica,  implementação  do

transporte urbano, telefone e a expansão do sistema de esgotos. Tais equipamentos

urbanos promoveram o surgimento de um incipiente comércio, e em conseqüência

desses fatores, um maior adensamento populacional no território natalense. Bairros

como Ribeira e Cidade Alta surgiram em Natal em função da proximidade com o

porto, ícone funcional de grande importância para o escoamento da produção norte-

rio-grandense.  Esse incremento urbano colocou em pauta,  influenciado,  também,

pelo movimento sanitarista no Brasil, a necessidade de planejamento para a área

urbana em expansão,  o  que condicionou  em 1901,  a  elaboração,  pelo  arquiteto

Antonio  Polidrelli,  de  um  plano  urbanístico,  o  Master  Plan, direcionado  para  a

ordenação do bairro de Nova Cidade, que se desdobrou nos bairros de Petrópolis e

Tirol  (CUNHA,  1987).  Nesse  momento  a  cidade  foi  planejada  no  sentido  da
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ampliação do tecido urbano com o traçado previsto no Plano, de tabuleiro de xadrez,

em áreas de pequenos sítios e chácaras de famílias abastadas de Natal. 

Nas duas primeiras décadas do século XX merece destaque, também, o

crescimento demográfico de Natal  que aconteceu em função das grandes secas

como a  de  1903.  Contudo,  vale  destacar  que  a  seca,  considerada  um fator  de

repulsão do interior, aconteceu em vários períodos da história norte-rio-grandense,

muito  embora,  mereça  destaque  no  período  em  referência.  Assim,  tivemos  a

formação dos bairros do Alecrim e das Quintas que aconteceu em um contexto de

uma expansão espontânea, condicionada pela ocupação das áreas mais periféricas

do  centro  planejado  da  cidade,  pela  população  migrante  expulsa  do  interior  em

razão do intenso período de estiagem verificado nessa época.

Estudando o processo de urbanização  de Natal,  Cunha (1987,  p.  13),

afirma:

Natal era considerado o lugar que oferecia alternativas de sobrevivência,
sede do  comércio,  dos  organismos públicos  e  privados,  e os imigrantes
constituíam  a  força  de  trabalho  abundante  e  barata,  ajudando  os
comerciantes a acumular capital e riquezas. O Alecrim foi um dos bairros
que mais abrigou essa população.

Com  base  na  citação,  podemos  afirmar  que  além  das  atividades

relacionadas ao setor público, o comércio foi um grande incentivador do crescimento

da cidade do Natal. Mais uma vez, esse crescimento urbano colocou a necessidade

de se pensar a cidade do ponto de vista do planejamento. 

Dessa forma, no ano de 1929, na gestão de Omar O’Grady, foi elaborado

outro instrumento de regulamentação urbanística pela Prefeitura Municipal do Natal,

o  Plano  Geral  de  Sistematização  da  Cidade  de  Natal,  conhecido  como  Plano

Palumbo.  Esse  Plano  objetivava  planejar  em  cinqüenta  anos  o  crescimento  da

cidade com uma população estimada em 100 mil habitantes apesar de, na época,

possuir  uma população  de apenas  35 mil  habitantes. Uma de suas  metas foi  a

construção de uma avenida contornando toda a orla da cidade e a articulação dos

centros comerciais da Ribeira e Cidade Alta às áreas recém-criadas e consideradas

de expansão urbana. 

Evidenciando  o  rápido  crescimento  urbano  e  a  necessidade  de  infra-

estrutura  para  a  cidade,  seis  anos  após  a  elaboração  do  Plano  Geral  de

Sistematização da Cidade de Natal, em 1935, foi elaborado por Saturnino de Brito, o
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Plano de Expansão de Natal que previa a ampliação do porto, da rede ferroviária e

rodoviária; a construção de um aeroporto conjugado para hidroaviões, articulado à

zona  portuária  e  à  estação  ferroviária  e  de  prédios  públicos.  Tinha  ainda  uma

preocupação com o abastecimento d’água e com o esgotamento sanitário da cidade.

Em  função  da  expansão  que  Natal  vinha  experimentando,  o  então

prefeito, na época, Silvio Pedroza, por meio do decreto 251/47, promulgou a lei de

delimitação  da  zona  urbana,  passando  Natal  a  contar  com  onze  bairros  que

compunham a zona urbana e suburbana do município.

Nos anos subseqüentes os instrumentos de planejamento e regulação do

urbano no município estiveram relacionados à elaboração de Planos Diretores que

totalizaram quatro, entre 1960 e 2007 (1968, 1974, 1984, 1994 e 2007) a exceção do

Plano Urbanístico e de Desenvolvimento de Natal,  elaborado em 1968 que será

abordado adiante.

Um  período  de  significativo  crescimento  populacional  que  merece

destaque foi a década de 1940, pois alguns fatores de atração, correspondentes ao

processo de urbanização de Natal, foram se configurando enquanto alternativa para

as  pessoas  do  interior  do  estado,  passando  Natal  a  receber  contingentes

progressivos de pessoas que se dirigiam em direção à capital do estado em busca

de emprego e melhores condições sociais.

Com efeito, a partir de 1940, o crescimento passou a se apresentar de

forma  acelerada,  em  virtude  da  instalação  de  uma  base  americana  na  vila  de

Parnamirim, pertencente a Natal, no período que correspondeu à Segunda Guerra

Mundial. Assim, em 1940, o município contava com 54.836 habitantes e em 1950

esse número elevou-se para 103.215 habitantes, o que equivale a um aumento de

88,22% (COSTA,  2000).  Vale  destacar  que  em 1948,  Parnamirim  foi  elevada  à

categoria  de  distrito  de  Natal.  Em  razão  da  instalação  dessa  Base  Aérea,  foi

construída  a  estrada  que  liga  Parnamirim  a  Natal,  acabando  por  favorecer  a

mobilidade de pessoas em direção a Natal que buscavam emprego possibilitado, por

esses tempos, pelo comércio e serviços que começavam a se estruturar em razão

da referida base.

Esse fato, particular de Natal, foi responsável pelo início de um processo

vigoroso de urbanização, tendo em vista que, nesse período, o município começou a

receber um maior fluxo de pessoas, bens e serviços, que resultou de uma demanda

crescente por parte dos militares instalados no município. Assim sendo, a cidade
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passou  a  ter  em  seu  território  um  conjunto  de  serviços  e  infra-estruturas  que

absorveu expressiva mão-de-obra vinda do interior do estado e de estados vizinhos,

contribuindo, a partir  de então, para a consolidação de um espaço importante na

prestação de serviços, não apenas para a população local,  mas também, para a

população de outros municípios. 

Nas décadas posteriores, esse crescimento se configurou enquanto uma

constante, sem ter as mesmas repercussões que adquiriu com a instalação da Base

Militar  Americana.  Como  em  diversos  outros  centros  urbanos  do  Brasil,  o

crescimento urbano acelerado em Natal se deu em razão do crescimento vegetativo

e  do  aumento  do  fluxo  migratório,  condicionado  pelas  crises  das  economias

tradicionais  e  pelas  secas  periódicas  no  interior  do  estado.  Outro  fator,  que

corroborou com o quadro de crescimento, foi a diversificação e especialização dos

serviços que a capital do estado passou a abrigar, contribuindo, conseqüentemente,

para a atração de quantidades cada vez maiores de pessoas em busca de emprego

e melhores condições de vida.

Em  suma,  após  o  período  de  significativo  crescimento,  referente  à

Segunda Guerra Mundial, foi somente a partir da década de 1960 que o município

passou  por  outro  impulso  em termos  demográficos.  Muitos  foram os  fatores  de

atração direcionados por políticas econômicas,  principalmente,  no âmbito federal,

como  a  promoção  da  industrialização  do  país.  Em  sua  tese  a  respeito  da

verticalização e transformação do espaço urbano de Natal, Costa (2000), constrói

um quadro de referência da expansão urbana do município chamando a atenção

para  os  seguintes  fatores  de  atração  populacional:  a  criação  da  SUDENE,  o

programa habitacional,  a  intensificação  da  atividade  industrial,  o  crescimento  do

setor terciário, a atividade extrativista do petróleo, a atividade turística e as “novas”

demandas de serviços.

A criação da SUDENE propiciou um aumento populacional, em razão dos

investimentos que esse órgão direcionou para o setor industrial em Natal, sendo o

Distrito  Industrial  de  Natal  (DIN)  uma  das  marcas  mais  importantes  para  a

urbanização. O DIN é apontado como um dos principais fatores de ocupação da

zona norte, que se constituiu em uma das primeiras áreas de expansão da cidade.

Devido ao expressivo aumento populacional da época, ao propiciar um

crescimento significativo da mancha urbana da cidade e,  conseqüentemente,  um

aumento  na  demanda  por  serviços  de  infra-estrutura,  tivemos  as  condições
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favoráveis à elaboração,  e,  1968 do Plano Urbanístico e de Desenvolvimento de

Natal, conhecido como Plano Serete. Esse Plano visava planejar a cidade, tornando-

a um desenvolvimento sem descontinuidades. 

No entanto, o crescimento urbano aconteceu na parte sul da cidade, até o

final da década de 1960, por exemplo, o espaço relativo à Zona Norte permaneceu

pouco  alterado,  fato  que  fez  predominar  um  cenário  baseado  em  atividades

primárias.  Foi  a partir  da década de 1970,  que o processo de loteamento foi  se

efetivando  e dando sentido  à  formação dos bairros  da Zona Norte,  assim como

também dando sentido à expansão urbana da cidade em direção aos municípios de

São Gonçalo do Amarante e Extremoz.

A expansão da Zona Norte da cidade, pode ser vista como resultado de

dois importantes elementos: a instalação do DIN que representou oportunidade de

emprego para a população que estava se instalando; e a expansão habitacional que

se  apresentou  relevante  tanto  como  perspectiva  de  habitação  a  preços  mais

acessíveis quanto como oferta de trabalho no ramo da construção civil.  É o que

afirma Araújo (2004) ao estudar a produção do espaço da Zona Norte de Natal:

A  formação  do  espaço  da  Zona  Norte  é,  portanto,  resultado  de  uma
intrínseca  relação  de  dois  setores  da  indústria,  aparentemente  distintos,
mas  interdependentes  entre  si.  Uma  via  “perfeita”  para  a  instalação  do
capital por meio do DIN e para a ampliação do seu processo de reprodução
no  meio  urbano  de  Natal,  pela  expansão  dos  conjuntos  habitacionais.
Estava então sendo gerado um esforço favorável  tanto para a produção
quanto para o consumo (2004, p. 79).

Formado esse quadro inicial  de construção espacial  da Zona Norte,  o

crescimento urbano passou a se efetivar, tendo três eixos estruturantes, a saber: “o

eixo rodoviário” pela Avenida Tomaz Landim com a função inicial de ligar a cidade

ao DIN e a Avenida João Medeiros Filho que serviu de articulação para as áreas de

expansão  dos  conjuntos  habitacionais;  o  “eixo  ferroviário”,  surgido  com  a

implantação do prolongamento da Estrada de Ferro Natal/Ceará-Mirim que abrange

um espaço pouco expressivo do ponto de vista urbano; e o “eixo litorâneo” que dá

acesso  às  praias  do  litoral  norte,  principalmente  à  Praia  da  Redinha  (ARAÚJO,

2004).

Nesse  contexto,  as  políticas  habitacionais  implementadas,  a  partir  de

1963, com a elaboração do primeiro Plano Habitacional  Popular e depois com a

criação do Banco Nacional de Habitação (BNH), deu o subsídio habitacional para o
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contexto de crescimento populacional de Natal como um todo, mas, principalmente,

na Zona Norte da cidade. Posteriormente, o BNH financiou planos de saneamento e

programas  relativos  à  urbanização,  como  transportes  e  equipamentos  para  fins

comunitários. Essa política habitacional foi responsável por uma ampla proposta de

conjuntos habitacionais, que resultou na expansão de Natal em direção à zona norte

da cidade com uma população de menor poder aquisitivo. A esse respeito, Cunha

(1987), em sua dissertação, ressalta que o programa habitacional desenvolvido em

Natal,

[...]  determinou a expansão descontínua da malha urbana, pelo aumento
das  distâncias,  encarecendo  os  investimentos  para  a  implantação  de
serviços públicos. Os serviços básicos de infra-estrutura implantados pelos
órgãos  setoriais  como  calçamento,  transportes,  energia,  água,  linhas
telefônicas,  etc.,  acarretaram forte  pressão sobre  o  orçamento (CUNHA,
1987, p. 49).

Também analisando  a  expansão  urbana  de Natal,  Oliveira  (2003),  vai

mostrar  que  o  desenvolvimento  dos  programas  habitacionais  condicionou  a

expansão da área urbana do município em direção aos eixos periféricos norte, sul e

oeste, com os conjuntos habitacionais Cidade da Esperança, Cidade Satélite, Ponta

Negra e Pajuçara.

Desse modo, nas décadas de 1970 e 1980 tivemos um vigoroso processo

de  urbanização  que  consolidou  Natal  como  importante  centro  polarizador  das

atividades industriais e de dinamização da infra-estrutura de serviços, assim como

espaço de maciça implantação de conjuntos habitacionais. 

Além desses fatores é válido dar ênfase, também, à instalação da Região

de Produção do Distrito Setentrional da Petrobrás (RPDS) em fins da década de

1970  e  início  da  década  de  1980  que  contribuiu  significativamente  para  o

estabelecimento de diversas subsidiárias, concessionárias e prestadoras de serviços

à atividade  petrolífera,  além de contribuir,  também,  para o  crescimento do setor

terciário com o surgimento de novos serviços e a ampliação dos já existentes. A

RPDS intensificou  a  produção  de  petróleo  e  gás  natural  do  estado  no  final  da

década de 1970 e início de 1980, quando ocorreu a perfuração dos primeiros poços

com características exploratórias. 

Isso  posto,  verificou-se,  também,  o  desenvolvimento  do  comércio  e

serviços, e o aumento da expansão da malha urbana do município que pode ser
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assim temporalizado: até a década de 1960 a expansão urbana se deu a partir do

bairro da Ribeira em direção aos bairros vizinhos, Santos Reis, Tirol, Cidade Alta e

Alecrim. Entre as décadas de 1960 e 1970 a expansão da malha urbana aconteceu

a partir  de bairros como a Ribeira,  Cidade Alta,  Tirol  e  Petrópolis  em direção a

bairros como Lagoa Nova, Quintas e Bom Pastor; entre as décadas de 1970 e 1980

a  expansão  se  configurou  a  partir  desses  bairros  supracitados  em direção  aos

bairros mais periféricos como Redinha, Igapó, Guarapes, Pitimbu, Neópolis, Jiqui,

Capim  Macio,  Candelária,  Ponta  Negra,  etc.  e  a  partir  da  década  de  1990  a

expansão aconteceu a partir  desses bairros em direção às áreas mais próximas,

referentes à área rural do município de São Gonçalo do Amarante, Extremoz e em

direção à Parnamirim (mapa 5). 
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Como mostra o mapa, o crescimento da malha urbana do município de

Natal, chega aos bairros localizados nos limites do município, na segunda metade

da  década  de  1980,  se  consolidando  e  a  partir  daí  abrindo  as  portas  para  a

expansão urbana nas áreas dos municípios limítrofes.  

Em função desse crescimento, Natal passou a contar com 35 bairros em

1991.  Os  dados  do  estudo  do  IPEA,  em  parceria  com  outros  órgãos,  sobre  a

caracterização da rede urbana do Nordeste, que visa fazer um exame das principais

tendências  da  rede urbana  regional  para  fins  de  acompanhamento  das  políticas

públicas, revelam que em Natal, no período entre 1980 e 1991,

[...] a concentração populacional na capital cresceu de 24,28 habitantes por
hectare em 1980 para 35,26 habitantes por hectare em 1991, distribuídos
nos  35  bairros.  Os  bairros  que  apresentavam  as  maiores  densidades
demográficas  eram  Dix-sept  Rosado,  Lagoa  Seca,  Mãe  Luíza,  Rocas,
Quintas,  Igapó,  Alecrim  e  Cidade  da  Esperança,  com  densidades
populacionais  acima de 100 habitantes  por  hectare.  (IPEA,  USP,  UFPA,
UFPE, 2002, p. 103).

Os  parágrafos  precedentes,  apontam  para  o  resultado  das  políticas

urbanas implementadas por meio dos programas públicos em Natal, como um fator

expressivo para o crescimento territorial  urbano, aumentando a malha urbana do

município que atingiu 93,7% em 1980 (CUNHA, 1987) e 100% em 1991.

No final da década de 1970 e início de 1980, o Estado brasileiro assumiu

uma  política  pública  com  base  na  produção  de  Mega  Projetos,  que  deu  uma

conformação  específica  aos  espaços  urbanos  litorâneos  em especial  às  capitais

nordestinas. Com isso, foi implantado o Mega projeto da Via Costeira; estabelecido o

Parque das Dunas como área de preservação; alguns empreendimentos turísticos

foram construídos ao longo da Via Costeira, além de se adensarem no bairro de

Ponta Negra, o que deu respaldo à efetiva exploração da atividade em Natal.

Na  década  de  1990,  os  investimentos  assumem uma abrangência  no

âmbito regional com a implantação de Pólos e Corredores Turísticos, transformando

a estrutura viária e rodoviária e articulando a cidade do Natal ao litoral e municípios

vizinhos.  Isto  aconteceu  em  consonância  com  o  PRODETUR,  que  promoveu  a

atividade em termos de infra-estrutura urbana no próprio município de Natal e em

outros municípios próximos.

Devido a essa expansão urbana,  a cidade foi  se projetando cada vez

mais. Nos últimos anos, essa projeção tem ocorrido não apenas no sentido vertical,
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mas também no sentido horizontal, ocasionando dessa forma, uma extrapolação dos

limites administrativos do município o que repercutiu em um aumento de população

vivendo  em municípios  vizinhos  como Parnamirim,  Extremoz  e  São  Gonçalo  do

Amarante.

Em  direção  à  zona  norte  de  Natal,  tivemos  uma  ocupação  que

acompanhou os eixos viários e rodoviários. Os corredores viários que merecem ser

destacados, nesse processo de expansão, são: a BR 406, a RN 160 e a BR 101 que

fazem  limite  com  os  municípios  de  São  Gonçalo  do  Amarante  e  Extremoz.  É

importante frisarmos que essas ligações formam um corredor de escoamento de

cargas e tráfego pesado no sentido norte-sul. Em direção à zona sul da cidade, a

ocupação do território aconteceu em direção ao município de Parnamirim. Alguns

fatores  contribuíram expressivamente  para  a  ocorrência  dessa  extensão  urbana.

São eles: a inexistência de limites naturais, a facilidade de acesso, via BR 101 e a

localização, entre ambos os municípios, do Aeroporto Internacional Augusto Severo

e da Base Aérea militar.

Nesse contexto, à medida que a urbanização foi se efetivando em Natal,

as  atividades  agrícolas  e  pecuárias  foram  se  tornando  inexpressivas,  fato  que

reduziu drasticamente a população rural do município, resultando segundo censo de

1991 na totalidade da população de Natal sendo urbana. Muito embora, tenhamos

áreas  essencialmente  agrícolas  como  Gramorezinho  e  áreas  com  atividades

agrícolas mesmo em fundos de quintais. Vale destacar que essa delimitação urbana/

rural é de responsabilidade do governo municipal e por isso obedece a uma lógica

administrativa. Assim sendo, desde o censo de 1991, 100% da população de Natal

está localizada na zona urbana. Apesar de ser considerado urbano, do ponto de

vista  institucional,  temos,  ainda,  fragmentos  do  território  municipal  sendo

apropriados por atividades agropecuárias que dão um caráter rural a essas áreas,

fato que respalda nossa investigação.

A relação dos municípios metropolitanos com Natal está atrelada em seu

sentido maior ao subsídio habitacional para as pessoas que estudam e/ou trabalham

em Natal.  O que temos nesse sentido,  é uma concentração de pessoas, bens e

serviços em Natal  e um fluxo de pessoas que habitam os demais municípios da

RMN em direção ao centro metropolitano, Natal.
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2.2.2 A metrópole em foco

Diante dessa expansão urbana, gestores, estudiosos, políticos e outros,

começaram a entender e apontar a necessidade de um olhar diferenciado para esse

espaço que se constituía de forma articulada, embora não em toda sua extensão. E,

diante dessa realidade, em 16 de janeiro de 1997 por meio da Lei 152 foi criada a

RMN, quando muitas RM’s foram institucionalizadas do ponto de vista da legislação,

em diversos estados brasileiros. 

Contudo,  nas  décadas  anteriores  tivemos  algumas  iniciativas  que

anunciaram  a  necessidade  de  uma  gestão  integrada  regional,  visto  o  grande

crescimento  de  Natal  em  direção  aos  municípios  limítrofes.  Assim,  até  a  sua

institucionalização foram pensadas algumas ações no âmbito regional. Um exemplo

que merece ser citado foi a elaboração do Plano de Desenvolvimento Regional e

Urbano da Grande Natal, por Luís Forte Neto na década de 1970, em 1977. 

Outro importante Plano deve ser destacado: o Plano de Estruturação do

Aglomerado Urbano de Natal feito pelo escritório do arquiteto Jaime Lerner em 1988

(GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 1988). Neste instrumento

de  planejamento,  os  municípios  abrangidos  foram:  Natal,  Parnamirim,  Extremoz,

Macaíba  e  São  Gonçalo  do  Amarante.  O  Plano  foi  pensado  tomando  como

referência os possíveis eixos estruturadores da região, a saber:

O eixo da ferrovia: visava contemplar a estruturação do crescimento

regional que abarcasse Parnamirim, Natal e Extremoz;

O  eixo  do  lazer: visava  consolidar  a  vocação  turística  das  praias

urbanas;

O  eixo  dos  serviços: visava  consolidar  os  principais  acessos  da

cidade  por  meio  das  BR’s  404,  101 e  406  e  as  avenidas  Senador

Salgado Filho e Bernardo Vieira;

As áreas industriais: visava consolidar uma infra-estrutura de apoio

nas proximidades do Distrito Industrial de Extremoz;

O  eixo  de  expansão  urbana: visava  definir  uma  estrutura  para  a

consolidação dos processos ou tendências de crescimento já existente,

simultâneas à possibilidade de orientar a ocupação de outras áreas de

expansão urbana e;
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Os eixos transversais: visava formar uma rede viária com funções de

estruturação urbana de acordo com as tendências de ocupação.

Como visto, a estruturação regional já vinha sendo pensada desde o final

da  década  de  1970.  Entretanto  a  consolidação  por  vias  formais  foi  somente

executada na década de 1990, quando foi assinado pelo então governador,  a lei

complementar que institucionalizou a RMN com a participação dos municípios de

Natal, Parnamirim, Macaíba, Ceará Mirim, Extremoz e São Gonçalo do Amarante.

Em 2002, foram acrescentados, a partir da Lei Complementar n° 221/2002, à RMN

os municípios de Nísia Floresta e São José do Mipibu.  Mais recentemente,  com

base na Lei nº 315 de 2005, o município de Monte Alegre foi adicionado à Região

Metropolitana de Natal (ver mapa 6). É válido ressaltarmos que antes de obedecer à

lógica  de  um  crescimento  urbano  em  termos  metropolitanos,  os  municípios  se

inserem  por  intermédio  de  arranjos  favorecidos  pelas  adesões  políticas.  Nesse

contexto, temos na RMN a inserção de municípios como Nísia Floresta, São José de

Mipibu e Monte Alegre que estão longe de apresentar uma acentuada característica

de urbanização e de integração urbana à capital Natal, como demonstraremos mais

adiante.

Entendemos,  assim,  que  a  configuração  metropolitana  de  Natal  não

obedece  a  uma  intensa  lógica  de  conurbação  muito  verificada  em  relação  à

constituição de outras RM’s brasileiras, principalmente aquelas que foram formadas

no período militar, onde tivemos um crescimento tanto do ponto de vista demográfico

quanto do ponto de vista de bens e serviços em todos os municípios limítrofes às

capitais metropolitanas como São Paulo e Rio de Janeiro. 
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Fonte: Mapa base IBGE, processado pelo INPE e adaptado pela autora 2005.

Mapa 6 – Municípios da Região Metropolitana de Natal.

Essa  estrutura  metropolitana  tem  sido  justificada  pelo  significativo

aumento populacional verificado no município de Natal a partir da década de 1950,

que acabou por se consubstanciar em um transbordamento populacional a partir da

década de 1990 em direção aos municípios vizinhos como Parnamirim, São Gonçalo

do Amarante e Extremoz. 

Como  foi  demonstrado  no  subitem  anterior,  a  explicação  para  o

expressivo aumento populacional na capital metropolitana está na implementação de

algumas políticas urbanas que começaram a se efetivar a partir da década de 1950

como os serviços de infra-estrutura urbana demandados pela instalação da base
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aérea militar, a criação de um Parque Industrial e a política habitacional respaldados

pela SUDENE a partir da década de 1960; a instalação da Petrobrás na década de

1980 e o crescimento do turismo litorâneo motivado por duas grandes políticas de

turismo,  a  política  de  mega-projetos  com  a  criação  do  Parque  das  Dunas-Via

Costeira, na década de 1980, e o PRODETUR que contribuiu para melhorar a infra-

estrutura urbana em alguns pontos turísticos estratégicos relacionados ao litoral, a

partir da década de 1990.

Além das políticas urbanas, a crise das economias tradicionais do Estado

e as graves secas foram fatores de expulsão da população de muitos municípios do

interior. Logo Natal se tornou um espaço de possibilidades mais atrativas, tendo em

vista seu crescimento urbano.

Os referidos fatores que em sua maioria foram de cunho político criaram

um quadro favorável ao crescimento e desenvolvimento urbano de Natal a ponto de

extravasar  a  demanda populacional  para  outras  áreas  circunvizinhas,  como São

Gonçalo  do  Amarante  e  Extremoz,  a  partir  do  crescimento  da  zona  norte,  e

Parnamirim que passou a se configurar enquanto cidade dormitório para as pessoas

que trabalham em Natal. 

Assim sendo, a partir de 1991, a cidade do Natal começou a reduzir a

forte expressão na taxa de crescimento demográfico que se verificou nas décadas

anteriores, abrindo espaço para o crescimento populacional de centros próximos à

capital do estado. Os dados fornecidos por Freire (2006), ao fazer uma análise sobre

a  mobilidade  da  população  e  sua  influência  na  RMN,  confirmam  tal  afirmativa,

quando mostram que em 1970, Natal concentrava 17,05% da população do Estado,

passando para 21,96% em 1980, 25,12% em 1991 e 25,65% em 2000. 

Essa desaceleração na dinâmica populacional de Natal que verificamos

entre os anos de 1991 e 2000 está relacionada, em grande parte, ao processo de

migração dentro da própria Região e ainda ao processo de crescimento vegetativo

que se verifica nesse território metropolitano. Dessa forma, ainda de acordo com

Freire  (2006),  tal  processo  migratório  intrametropolitano  é  mais  sintomático  em

relação  à  Parnamirim,  Extremoz  e  São  Gonçalo  do  Amarante;  e  o  crescimento

vegetativo  é  mais  significativo  nos  municípios  de  Monte  Alegre,  Nísia  Floresta,

Ceará-Mirim e São José de Mipibu. Muito embora, tenhamos, ainda, um importante

crescimento vegetativo em Natal que em conjunto com o movimento migratório do
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interior e de fora do estado em direção ao município vem se configurando como os

principais responsáveis pelo crescimento populacional da capital metropolitana. 

No tocante ao movimento migratório em direção à Região Metropolitana,

como um todo, este teve uma significativa repercussão como destacam Barbosa e

França (2004) em relação à dinâmica populacional da RMN,

Certamente o movimento migratório contribui  de forma muito significativa
para  o  crescimento da  população da  Região  Metropolitana  de  Natal:  as
movimentações de população do interior do Estado e de fora do Estado em
direção  à  Região  Metropolitana  (93.074  imigrantes)  corresponderam  a
40,6%  do  seu  crescimento  populacional  observado  entre  1991  e  2000
(228.980  pessoas).  Estes  movimentos  migratórios  são  os  principais
contribuintes  para  o  crescimento  populacional  observado  nos  municípios
metropolitanos  de  Natal  (93,1%),  São  José  de Mipibu  (67,7%),  Ceará  –
Mirim (65,9%), Macaíba (62,1%) e Nísia Floresta (56,6%). São Gonçalo do
Amarante,  Extremoz e Parnamirim deveram as maiores  frações de seus
incrementos  demográficos  às  migrações  intrametropolitanas.  O  mais
expressivo crescimento em função da imigração intrametropolitana é o de
Parnamirim que obteve um ganho populacional de 20.443 pessoas entre
1991 e 2000, enquanto que em Natal não passou de 7.824 imigrantes no
mesmo período [...].

Apesar  de  verificarmos  um  prolongamento  populacional  a  partir  da

década de 1990 em direção aos municípios limítrofes à Natal, observamos que parte

considerável das pessoas que moram na Grande Natal, trabalham e/ou estudam na

capital, Natal. Sendo assim, verificamos no contexto da RMN um grande fluxo diário

de pessoas em sentido unidirecional referente à Natal e um insignificante fluxo entre

os municípios vizinhos, e de Natal em direção aos demais municípios que compõe a

RMN evidenciando a pouca conurbação, fato, também, observado em outras regiões

metropolitanas mais recentemente criadas.

Esse movimento migratório diário de pessoas que residem em um dado

município, mas que trabalham e/ou estudam em outro é conhecido como movimento

pendular.  O  movimento  pendular  na  RMN  caracteriza  fortemente  a  dinâmica

metropolitana e evidencia a centralidade exercida pelo município de Natal.  Como

podemos observar no mapa 7, o movimento pendular é mais sintomático na porção

norte  da  RMN  e  os  municípios  que  apresentam  os  maiores  percentuais  de

movimento pendular são aqueles mais próximos à capital, Natal. O município que

detém o  maior  percentual  de  movimento  pendular  é  Parnamirim  com  42%,  em

seguida  temos  o  município  de  São  Gonçalo  do  Amarante  (19%),  Natal  (14%),
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Macaíba (8%),  Ceará-Mirim (6%),  Extremoz (4%),  Nísia  Floresta  e São José de

Mipibu (3%) e Monte Alegre (2%).

Fonte: OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, Relatório de Pesquisa Projeto Milênio, 2006. Base
de dados: IBGE, 2000.

Mapa 7 – Movimento pendular na RMN.

A formação da RMN justifica-se,  portanto,  pela concentração da maior

parte dos serviços produtivos do Estado e, também, por uma grande concentração

urbana, tendo em vista que segundo dados do Censo Demográfico (2000), a RMN

conta  com  cerca  de  39,51%  de  sua  população  estadual,  sendo  73,58%  da

população urbana e 31,59% da população rural. Entretanto, é relevante destacarmos

que  apesar  de  estar  inserido  numa  proposta  de  metropolização,  o  contexto

intrametropolitano  apresenta  uma  forte  ligação  com  os  espaços  rurais,  alguns

municípios, com a maioria de sua população residindo na zona rural, como é o caso
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dos  municípios  de  Ceará-Mirim,  Nísia  Floresta,  Monte  Alegre,  São  Gonçalo  do

Amarante e São José de Mipibu como podemos visualizar na tabela 2.

Tabela 2 – População urbana e rural e taxa de crescimento demográfico dos municípios da

Região Metropolitana de Natal – 1991 e 2000.

Municípios
1991 2000 Taxa de

crescimento

1991/2000

Urbano Rural Urbano Rural
ABS % ABS % ABS % ABS %

Ceará-Mirim 26.002 49,85 26.155 50,15 30.839 49,40 31.585 50,60 2,02

Extremoz 8.169 54,68 6.772 45,32 13.418 68,56 6.154 31,44 3,05

Macaíba 29.019 66,79 14.431 33,21 36.041 65,67 18.842 34,33 2,63

Natal
606.88

7
99,93 443 0,07 712.317 100 0 0 1,79

Nísia Floresta 6.023 43,23 7.911 56,77 9.638 45,37 10.402 54,63 3,53

Monte Alegre 4.697 29,59 11.174 70,41 7.555 40,03 11.319 59,97 _

Parnamirim 48.593 77,29 14.277 22,71 109.139 87,53 15.551 12,47 7,91

São Gonçalo

do Amarante
8.241 18,13 37.220 81,87 9.798 14,11 59.637 85,89 4,82

São José de

Mipibu
12.853 45,68 15.293 54,32 15.602 44,69 19.310 55,31 2,42

Fonte: PNUD, 1991, 2000.

Analisando  os  dados  da  tabela,  podemos  dizer  que  enquanto  Natal

apresentou uma taxa de crescimento demográfico menor que os outros municípios

da  RMN  (1,79),  Parnamirim  teve  a  maior  (7,91).  A  segunda  maior  taxa  de

crescimento foi de São Gonçalo do Amarante (4,81). Entretanto, vale destacar que

esse expressivo crescimento aconteceu na área rural desse município,  tendo em

vista,  a  expansão  dos  conjuntos  habitacionais  e  loteamentos  na  zona  norte  em

direção aos limites de São Gonçalo do Amarante. Outro elemento importante diz

respeito ao ponto de vista espacial, o mapa 8 se apresenta como um importante

subsídio  para  entendermos  melhor,  a  fragilidade  quando  o  assunto  se  refere  à

construção urbana da RMN.
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Fonte: OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, Relatório de Pesquisa Projeto Milênio, 2006. Base de
dados: IBGE, 2000.
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Mapa 8 – Áreas urbanas da RMN.



O  mapa  exposto  nos  permite  visualizar  a  complexidade  da  questão

quando queremos justificar um processo de metropolização a partir da forma como é

concebido, a partir da urbanização. Como podemos perceber, a grande parcela do

território da RMN é composta por áreas não urbanizadas.

Consubstanciando com esses dados expostos, utilizamos uma tipologia

construída pelo Observatório das Metrópoles que classifica os municípios da RMN

segundo a lógica de sua integração na dinâmica da aglomeração. Essa tipologia

utiliza indicadores tais como taxa de crescimento populacional de 1991 para 2000;

densidade demográfica em 2000; número de pessoas que trabalham ou estudam em

outro município referente a 2000; percentual de pessoas que trabalham ou estudam

em  outro  município  (movimento  pendular),  referente  a  2000  e;  percentual  de

pessoas ocupadas em atividades não agrícolas em 2000. 

A partir  da análise  fatorial  desses indicadores,  temos um indicativo  de

integração  metropolitana.  Assim,  de  acordo  com  a  tipologia  construída  pelo

Observatório  das Metrópoles  os  municípios  da RMN,  no geral,  apresentam uma

fraca integração metropolitana, como podemos observar na tabela 3 e no mapa 9

que classificam esses municípios conforme o nível de integração metropolitana. 

Os  municípios  com  o  menor  nível  de  integração  (Ceará-Mirim,  Nísia

Floresta, São José de Mipibu e Monte Alegre) são os que estão localizados mais

distantes  do  pólo,  Natal.  De acordo com os  dados,  as  ocupações  não-agrícolas

desses  municípios  totalizam  um  percentual  superior  a  70%.  Desses  municípios

somente  Ceará  Mirim  tem  população  superior  a  50  mil  habitantes.  Outra

característica  importante  deste  grupo  é  o  volume  de  pessoas  que  realizam

movimento pendular. Mais uma vez, somente Ceará Mirim apresenta esse volume

superior a 3000 pessoas indicando que nesses aspectos Ceará Mirim aproxima-se

de uma situação de média integração.

Os  municípios  de  Extremoz  e  de  Macaíba,  mais  próximos  à  Natal,

apresentam  um  nível  médio  de  integração  metropolitana.  Os  indicadores  de

concentração e de fluxos desses municípios são mais significativos que os de baixo

nível, as ocupações não-agrícolas são superiores a 80%; o movimento pendular é

mais expressivo; e no caso de Macaíba, a população é superior a 50.000 habitantes.

Esses municípios estão em uma área de expansão urbana.

Posteriormente, vem o município de São Gonçalo do Amarante que está

classificado  como  de  alta  integração.  Nesse  município,  temos  uma  área  de

_________________________________________________________________115



contigüidade em relação à ocupação de Natal, que o coloca como o segundo maior

em termos de taxa de crescimento, entre os períodos de 1991 e 2000. O percentual

de pessoas ocupadas em atividades não-agrícolas é superior a 90% e o número de

pessoas que realizam movimento pendular é de 25%.

Por último, encontramos o município de Parnamirim que apresenta o mais

alto  nível  de  integração.  Esse  município  tem  uma  população  total  de  124.690

habitantes; apresenta maior taxa de crescimento demográfico; tem um percentual de

95%  de  pessoas  envolvidas  em  atividades  não-agrícolas;  e  30%  da  população

trabalha ou estuda fora do município.
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Fonte: OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, Relatório de Pesquisa Projeto Milênio, 2006. Base de
dados: IBGE, 2000.

Mapa 9 – Nível de integração municipal.

A desigualdade intrametropolitana e a complementaridade das atividades

do pólo são expressas, também, no tocante à tendência de diferenciação das sedes

municipais  obedecendo  aos  seguintes  processos  (OBSERVATÓRIO  DAS

METRÓPOES, 2005, p. 12),

7 Os dados ainda não foram calculados.
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1) Natal exercendo forte centralidade (como espaço produtivo) em relação
aos municípios vizinhos, acirra a desigualdade sócio-espacial;

2)  As  sedes  municipais  também apresentam uma relação  desigual  com
algumas  localidades  costeiras,  em  particular  no  que  diz  respeito  às
dinâmicas imobiliárias, populacionais, econômicas e, sobretudo em relação
a alocação de infra-estrutura;

3) Estas localidades, entretanto, não esboçam um papel de sub-centralidade
com relação a Natal pelo fato de desempenharem atividades econômicas e
complementares  ao  pólo,  no  que  tange  as  atividades  turísticas.  Nesse
sentido,  Natal  também  estabelece  uma  relação  desigual  com  essas
localidades, pois as mesmas não passam a desenvolver um setor terciário
(hotelaria, comércio-serviço) de maior porte.

Como podemos depreender,  a  partir  dos dados apresentados,  a  RMN

apresenta em sua estrutura interna certa fragilidade do ponto de vista urbano o que

evidencia  a  dependência  de  muitos  serviços  dos  municípios  metropolitanos  em

relação à Natal. Apesar desses municípios serem influenciados pelo crescimento de

Natal,  principalmente,  aqueles  mais  próximos,  a RMN não apresenta indicadores

suficientes que a justifiquem, dificultando, inclusive, a noção regional ou territorial

imprescindível à formação metropolitana. A discussão deste distanciamento teórico-

conceitual torna-se necessária nesse trabalho, tendo em vista, o caráter acadêmico

de fundamentação geográfica do mesmo. 

2.2.3 A RMN: um enfoque conceitual

Partindo do princípio que o trabalho aqui proposto se insere numa base

de discussão geográfica,  o  estudo invoca uma necessária  abordagem acerca do

conceito de região empregado na denominação e na constituição legal do espaço

metropolitano,  institucionalizado  politicamente  para  fins  de  gestão  de  interesses

comuns.

O conceito de região, posto nos termos dessa discussão, se apresenta

enquanto  uma  noção  abstrata  que  circunscreve  determinada  área,  a  Região

Metropolitana  de  Natal,  num  quadro  de  interesse  político.  Essa  é,  portanto,  a
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explicação  norteadora  para  o  processo  de  metropolização  pelo  qual  Natal  e

municípios próximos vêm passando nos últimos nove anos.

Contudo,  se  caminharmos  por  essa  justificativa  política,  logo

perceberemos as dificuldades de cooperação entre os municípios, tendo em vista as

relações  político-partidárias.  Em  um  estudo  sobre  governança  e  relações

intergovernamentais na RMN, Albuquerque (2007), mostra que essas relações são

mais  fáceis  de  estabelecer  quando  a  maioria  dos  municípios  integrantes  é

governada pelo mesmo partido ou por partidos aliados.  Seguindo essa lógica de

integração  partidária,  a  autora  mostra  que  nas  eleições  de  2000,  o  partido  do

governador detinha o poder em três dos cinco municípios da RMN (Macaíba, São

Gonçalo  do Amarante e Parnamirim).  A capital,  Natal,  era  governada pelo  PSB,

partido que fazia oposição ao governo do estado, dificultando a comunicação entre o

governador e a prefeita. Em 2002, foram inseridos mais dois municípios: São José

de Mipibu, governado pelo PMDB, mesmo partido do governador e Nísia Floresta,

governado pelo PP, pertencente à mesma coligação do partido do chefe maior do

estado. Esses fatos evidenciam, portanto, o poder do estado na formação político e

institucional da RMN. Nas eleições de 2004, observamos a seguinte situação: a ex-

prefeita de Natal,  Vilma de Farias é eleita pelo PSB à governadora do estado; o

PMDB continua a governar São Gonçalo do Amarante e Macaíba; o PFL e o PTB

coligados com o PMDB elege os prefeitos de Monte Alegre (município inserido na

RMN no ano  de 2005),  São José de Mipibu  e  Nísia  Floresta;  os  municípios  de

Ceará-Mirim  e  Extremoz  continuaram na  mesma situação  política.  O  quadro  de

cooperação é interpretado por Albuquerque (2007, p.  33)  da seguinte forma: “as

relações entre os municípios são muito mais de conflito do que de comunicação e

cooperação, visto que não é fácil o relacionamento dos prefeitos com o governo do

estado, e entre eles mesmos.”

Nesse sentido, a acepção de região, que dá sentido ao formato da Região

Metropolitana  de  Natal,  está  tão  somente  relacionada  ao  fator  instrumental  de

significado  político–territorial  que  congrega  em  um  espaço  metropolitano,

subespaços situados na hinterlândia da capital do estado, Natal. Tal noção (região),

importante à Geografia moderna por ter sido alvo de variados questionamentos, no

que concerne ao seu diversificado conteúdo/entendimento formulado na Geografia

tradicional  (sob  ameaça  de  comprometimento  da  institucionalização  da  ciência

geográfica),  não consegue atingir  um respaldo suficiente para uma compreensão
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teórica  consistente.  Tendo  em  vista  que  tal  espaço  não  se  configura  enquanto

resultado de um determinado processo social, sua construção não apresenta uma

conformação  espacial  específica.  Trata-se  de  um  conjunto  de  territórios

caracterizados por “processos, formas, funções e estruturas” diferenciadas e quase

independentes entre si. 

Em  relação  à  RMN,  os  territórios  de  Parnamirim,  São  Gonçalo  do

Amarante e Extremoz, vizinhos imediatos a Natal, têm uma maior relação que se

reflete  numa  maior  dependência  de  Natal.  É  válido  ressaltar  que  nos  demais

municípios que compõem a RMN, Macaíba, Ceará-Mirim, São José de Mipibu, Nísia

Floresta e Monte Alegre, essa relação de dependência também acontece, só que em

menores proporções. Nesse contexto, é, portanto, no município de Natal que estão

concentrados todos os serviços mais especializados dos quais os outros municípios

que estão em sua hinterlândia se utilizam. Nos municípios que compõem a RMN, a

exceção de Natal, existem tão somente os serviços sociais básicos para assistência

aos seus habitantes,  um comércio incipiente,  bastante marcado por  ser  de base

familiar,  um  setor  de  serviços  ainda  muito  frágil  e  um setor  primário  marcante,

apesar da pouca mão de obra ocupada.

Essa realidade, portanto, possibilitou um tipo de regionalização, que se

baseia em seu significado meramente político e está incorrendo em uma noção sem

conteúdo explicativo, largamente difundido pelo senso comum. Nesse caso, melhor

seria repensar a definição de região, atribuindo-a um caráter político, de controle e

gestão do território, como nos alerta Gomes (2003, p. 73),

[...]  se a região é um conceito que funda uma reflexão política de base
territorial, se ela coloca em jogo comunidades de interesses identificadas a
uma área e, finalmente, se ela é sempre uma discussão entre os limites da
autonomia face a um poder  central,  parece que estes elementos devem
fazer parte dessa nova definição em lugar de assumirmos de imediato uma
solidariedade total com o senso comum que, neste caso da região, pode
obscurecer um dado essencial: o fundamento político, de controle e gestão
de um território. 

Tomando  como  base  a  citação,  o  termo  região  atribuído  à  RMN

pressupõe  um  caráter  político  de  controle,  de  regulação,  de  gestão  do  espaço

metropolitano.  Nesse  caso,  apesar  de  não  se  inscrever  em  um  processo  de

conformação/construção social próprio, a RMN assume um sentido de político que
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pode  ser  entendido  como uma forma de  construção,  a  posteriori,  da  identidade

metropolitana.

Do ponto de vista legal, ao passar para a responsabilidade dos governos

estaduais com a Constituição de 1988, o modelo de regionalização baseado nas

RM’s,  foi  empreendido  com o respaldo  em diferentes legislações,  dando lugar  à

criação  de  unidades  regionais  bastante  distintas.  Conforme  nos  explica  Moura

(2004, p. 04), em relação à institucionalização das RM’s no Brasil,

Embora todas as unidades apresentem um padrão de ocupação que se
particulariza  por  transcender  limites  político-administrativos  municipais,
descrevendo manchas contínuas assentadas sobre municípios autônomos,
sua  delimitação  não  expressa  contornos  conexos  ao  fato  urbano  das
espacialidades  de  aglomeração  sobre  as  quais  incidem,  sequer  confere
aderência à precisão conceitual que identificaria a unidade metropolitana, a
partir do padrão funcional, diante das demais categorias disponíveis para
classificação das unidades regionais. 

Essa fragilidade na conexão urbana das especialidades que compõem as

RM’s, do ponto de vista conceitual, acaba por resultar, como conseqüência, numa

situação também muito frágil no que concerne à gestão metropolitana, reduzindo,

também,  o  respaldo  político  sob  o  qual  se  assenta  a  justificativa  para  a

institucionalização dessas RM’s, tendo em vista que essa gestão enfrenta entraves

diversos, que se materializam na existência de uma precária política financeira e

institucional  por  falta  de  uma  estrutura  espacial  convergente,  onde  haja  uma

correlação de forças que dê sentido e identidade ao território metropolitano, como

expressa o Ministério das Cidades (apud MOURA et al, 2004, p. 14),

Os  recortes  metropolitanos  criados  não  vêm a  constituir  uma  dimensão
política, além de que há uma gama de regiões sem um arcabouço que as
estruture  enquanto  espacialidades.  Fatos  que  se  agravam  diante  da
inexistência  de  uma  identidade  ou  uma  percepção  da  dimensão
metropolitana,  uma  ausência  de  “consciência  metropolitana”,  que  se
configura na existência de pressão popular para a criação e implementação
de programas e políticas pertinentes, reforçando a baixa prioridade política
reservada ao tema.

Nessa perspectiva, e subjacente ao conceito de região, nos deparamos

com o sentido territorial dado ao espaço metropolitano, pouco justificado senão pela

relação  de  poder  (político)  espacialmente  delimitado,  o  que  também  acaba  por

restringir  sobremaneira  o  sentido  desse  conceito,  tal  como  é  empregado  pela

Geografia,  principalmente,  nos  dias  atuais  onde  a  fluidez  das  relações  sócio-
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econômicas  acaba por  alargar  o leque de significados  desse conceito.  Em suas

discussões  teóricas  acerca  do  território,  Souza  (2003)  nos  propõe  entender  o

território como um campo de forças. Entretanto, essa construção territorial é pouco

evidenciada na RMN, o que restringe nossa análise às territorialidades do rural no

processo de metropolização, tendo em vista a significativa presença desses espaços

nessa RM. 

A análise territorial perpassa, nesse sentido, fatores heterogêneos e está

longe da homogeneização sugerida pelos termos territorial/regional. Ao analisarmos

a RMN, por exemplo, temos de forma explicita uma dinâmica populacional e sócio-

econômica diferenciada para cada município que compõe essa RM. A sua criação

não obedece a uma integração de seus municípios em sentido multidimensional, a

eles restando, em maiores proporções, a função habitacional para as pessoas que

estão ligadas de alguma forma às atividades exercidas em Natal.  

A  heterogeneidade  desses  espaços  é  bastante  presente,  pois  temos

diferentes tempos que são resultados de construções historicamente determinadas.

Dessa forma, ao estudarmos a dinâmica de uma RM, temos que apreendê-la, em

um primeiro momento, partindo de seu processo de construção espaço-temporal,

sob pena de incorrer em homogeneizar esses espaços que se colocam numa nova

estrutura urbana no contexto da metrópole.

Ao  fazer  uma  discussão  teórica  acerca  da  construção  da  metrópole

Lencione, (2003, p. 42) ressalta que:

O processo de homogeneização do espaço pode se revelar como processo
de  metropolização  do  espaço,  que  com  o  seu  avassalador  ímpeto  de
assemelhar  os  lugares,  dilui  ou  dá  opacidade  aos  diversos  tempos
espaciais. Por isso é que a recuperação das diversas temporalidades é mais
facilmente  apreendida  nos  fragmentos  espaciais,  nas  diferenças  que  se
fazem presentes na homogeneização.

A autora nos chama a atenção para a necessidade de analisar o espaço

territorial do ponto de vista de sua diferenciação, apreendendo-o, dessa forma, de

maneira  fragmentada,  para,  posteriormente,  analisá-lo  do  ponto  de  vista  de  sua

configuração territorial. Lencione (2003) aplica essa abordagem metodológica para a

Região Metropolitana de São Paulo que, ao compararmos à RMN, apresenta muito

mais  coerência  em  uma  suposta  homogeneização,  tendo  em  vista  que  nessa

constituição territorial, temos uma maior integração/interdependência dos espaços. A
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RMN apresenta em sua construção territorial,  tempos distintos, conformando com

dinâmicas socioespaciais que dão aos seus municípios um caráter de dependência

em relação a Natal. 

Outra categoria de análise, além da homogeneização e heterogeneidade

levantada pelo trabalho de Lencione (2003), é a hierarquização. Em um estudo que

contemple a análise territorial, a autora questiona: como se estruturam os espaços

no  contexto  territorial  ou  em  relação  às  redes  mundiais?  Os  resultados  podem

apontar para um processo de regionalização descontínuo, dando origem a outras

formações territoriais. No caso de São Paulo, surge uma configuração territorial que

sugere  um processo  de formação de  uma megalópole  em direção  ao norte  até

chegar ao estado do Rio de Janeiro. 

Em relação à RMN, essas descontinuidades são bastante significativas,

quanto mais distantes de Natal, e esse espaço (RMN) é facilmente caracterizado

pelos  vazios  urbanos,  que  não  fazem  referência  à  sugestiva  homogeneização

decorrente de uma crescente urbanização característica de Regiões Metropolitanas.

Certamente,  são essas  as características que contribuem para que a RMN seja

classificada  pelo  IPEA (apud MOURA,  2004),  como um aglomerado  urbano  não

metropolitano,  em  vista,  da  presença  dos  descontínuos  espaços  urbanos

favorecendo a uma ruralidade que em consonância com a urbanização marcam, por

definitivo, a configuração territorial metropolitana, objeto norteador desse estudo.

2.3 O perfil rural da RMN

Como foi demonstrado no início deste capítulo, vemos que do ponto de

vista populacional,  muitos dos municípios que dão corpo à RMN não apresentam

uma concentração urbana como era de se esperar de um espaço em processo de

metropolização. No entanto, por outro lado temos atividades nas áreas rurais que

emergem como indícios de uma produtividade, cada vez mais, baseada em padrões

tecnológicos avançados que pressupõem uma dependência das estruturas urbanas,

apontando para o estreitamento de relações entre a cidade e o campo. Assim, este

subitem se apresenta de fundamental importância para demonstrarmos, por meio de

uma caracterização, a importância, em termos de extensão, da ruralidade na RMN,
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fato  que  nos  ajuda  a  sustentar  a  fragilidade  urbana  sugerida  pelo  processo  de

metropolização.

Os  espaços  rurais  dos  municípios  metropolitanos,  exceto  Natal,  são

caracterizados  preponderantemente  por  uma  grande  quantidade  de  pequenas

propriedades  familiares  que  dependem  de  uma  agricultura  de  subsistência,  de

políticas  assistencialistas  e  da  venda  do  excedente  nas  feiras  livres  locais  e

regionais. Porém, no sentido oposto, não podemos deixar de visualizar o inverso. A

presença  de  latifúndios  é  outra  característica  marcante  na  RMN  assim  como

podemos  comprovar  em relação  ao  espaço  agrário  brasileiro,  principalmente  no

Nordeste e Norte do país. 

Assim,  a  relação  à  estrutura  fundiária  da  RMN  os  dados  dos  Censos

Agropecuários dos anos de 1970, 1980 e 1995/96 nos revelam um aumento de 1970

(64) para 1980 (76) no número de estabelecimentos enquadrados no grupo de área

de 500 a menos de 2.000 ha; e uma sensível  diminuição de 1980 em relação à

1995/96  (49).  Em  outro  extremo,  encontramos  valores  bastante  elevados  de

estabelecimentos com menos de 10 ha que vem diminuindo nas últimas décadas,

tendo em vista que em 1970 era de 8.463; passando para 7.124 em 1980; e para

6.478 em 1995/96. Em 1970, havia 1 estabelecimento com área superior a 2000 ha;

em 1980 esse número aumentou para 5; e em 1995/96 passou para 4 (ver tabela 4).

Tabela 4 – Estabelecimentos por grupo de área na RMN, 1970, 1980 e 1995/96.

ANO

GRUPOS DE ÁREA (ha)

Menos de
10 ha

10 a
menos

100

100 a
menos

200

200 a
menos
de 500

500 a
menos

de 2000

2000 e
mais

1970 8.463 1.473 162 133 64 1
1980 7.124 1.264 137 118 76 5

1995/96 6.478 920 117 78 49 4
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, 1970, 1980, 1995/96.

Nesse caso, temos extensas áreas de terras sendo utilizadas para um

agronegócio  tradicional  de  maior  porte,  com a  produção  da  cana-de-açúcar  e  a

pecuária, áreas sendo utilizadas para o agronegócio com a carcinicultura e, também,

a partir da ocorrência de um assentamento rural que ingressou no agronegócio de
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base familiar por meio de parcerias com grandes empresas nacionais tendo como

carro chefe, a fruticultura. Além do exposto, as zonas rurais vêm agregando à sua

reprodução financeira, outras atividades como o comércio e os serviços tidos como

atividades urbanas que se estendem aos espaços rurais. 

Um exemplo emblemático é a inserção do Projeto de Assentamento Bom

Conselho, no município de Macaíba aos circuitos de produção e de mercado. Esse

assentamento se inseriu em um processo de modernização da agricultura com a

produção de mamão para exportação em parceria com uma empresa âncora de

Santa Catarina, a Caliman. Além da produção de mamão, o assentamento ingressou

na produção de outros cinco tipos de cultura, a saber: banana, macaxeira, feijão,

batata doce e milho sem contar com a criação de gado de leite. O percentual de

mamão exportado é de 75%, o restante da produção do mamão assim como dos

outros produtos é comercializada diretamente com os supermercados, ou nas feiras

regionais, o que se dá pelo próprio assentando ou pelos intermediários.

Assim,  a  maioria  dos  municípios  metropolitanos  tem  em  suas  bases

produtivas, atividades ligadas à agricultura e à pecuária que apresentam significativa

expressão no âmbito de suas economias, sendo esse um elemento explicativo da

frágil  estrutura  urbana  dos  municípios  que  compõem  a  RMN.  Com exceção  da

capital  Natal,  e  de  Parnamirim,  os  demais  municípios  podem  ser  descritos

basicamente pela concentração dos serviços administrativos e por um comércio em

grande parte de base familiar,  e muito voltado para dar assistência às atividades

agropecuárias o que é visivelmente comprovado nas feiras livres desses municípios.

É importante  enfatizar  que essa realidade  nos espaços rurais  imprime

uma nova dinâmica socioespacial que se estrutura como uma face complementar ao

processo de metropolização de Natal.

Embora  tenhamos  taxas  elevadas  de  contingentes  populacionais

habitando as zonas rurais dos municípios em estudo, o nosso direcionamento está

voltado para a redefinição produtiva que esses ambientes, cidade e campo, vêm

passando no âmbito do processo de urbanização e modernização que sugere os

espaços das regiões metropolitanas. Assim, ao fazermos uma leitura das regiões

metropolitanas  o  espaço  rural  não  precisa  ser  negado  como  nos  estudos

tradicionais, mas sim tomado enquanto uma continuação dos espaços urbanos, num

processo de redefinição do rural em relação ao urbano. Segundo CARLOS (2004, p.

129), ao tecer considerações sobre a dinâmica do espaço urbano brasileiro e sua
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relação com o rural, considera que, “o urbano está passando por uma redefinição

que ultrapassa o sentido das delimitações urbanas municipais e dos decretos que

definem as regiões metropolitanas. O urbano está se redefinindo em sua relação

com o rural.”

Essa redefinição está posta para os territórios de variadas formas e nos

resta  apreendermos  as  particularidades  que  caracterizam  uma  situação  de

ruralidade  no  âmbito  de  um processo  de  metropolização  de  Natal  e  municípios

vizinhos. 

Além  da  caracterização  supracitada,  acrescentamos  que  no  total  da

população  metropolitana,  encontramos  uma  média  percentual  de  40,58%  das

pessoas  morando  na  zona  rural  dos  municípios  da  RMN.  Entendemos,  nesse

sentido, que a Região Metropolitana de Natal, deve ser vista não somente a partir de

um processo de urbanização como sugere esse tipo de delimitação territorial, mas

aliado à urbanização temos um processo de crescimento populacional  em áreas

rurais e de atividades tradicionais e novas ligadas ao setor primário, tendo em vista

os significativos índices de pessoas residindo em áreas rurais, além da importância

econômica das atividades nesse espaço desenvolvidas que têm se acentuado em

alguns municípios como em Ceará-Mirim, Macaíba,  São Gonçalo do Amarante e

São José de Mipibu.

É relevante  destacarmos que  alguns  padrões  rurais  se  mantêm como

signos de uma realidade rural mais tradicional. Nessa perspectiva não detectamos

nenhuma reestruturação produtiva de grande monta como vem acontecendo a partir

da  década  de  1980  em  áreas  como  o  Vale  do  São  Francisco,  na  região  dos

municípios de Petrolina-PE e Juazeiro-BA, em áreas do Baixo Jaguaribe-CE, e no

Vale do Assu-RN. Muito embora, consideramos que o quadro de redefinição do rural

na RMN tem um papel importante que inserido no contexto de metropolização de

Natal, apresenta relevantes contribuições para esse formato territorial,  justificando

inclusive  o  lócus  de  serviços  e  bens  que  caracterizam  esse  processo  de

metropolização. 

Os padrões rurais metropolitanos ainda se encontram imbuídos de um

modelo tradicional marcado pela concentração de terras em posse de poucos e pela

grande quantidade de pequenas propriedades; pela exploração da monocultura da

cana-de-açúcar;  pela  atividade  criatória;  pela  produção  de  subsistência  e  pela

pequena produção para a comercialização em feiras e mercados locais e regionais.
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Entretanto, não podemos descartar o papel de diversificação e manutenção de uma

ruralidade metropolitana que vem sendo possibilitado por novas atividades como a

horticultura, a fruticultura em assentamentos rurais, e até mesmo um comércio de

base familiar  e ambulante nas localidades rurais,  além de algumas atividades de

serviços que podem ser encontradas nesses espaços (ver fotografia 1).

Foto: Rosa Maria Rodrigues Lopes, out. 2006.

Fotografia 1 – Comércio ambulante no assentamento rural Rosário em Ceará-Mirim.

Em relação à condição do produtor (tabela 5), os dados demonstram que

a parcela majoritária é de proprietários, apesar de ter passado por um decréscimo

entre os anos de 1980 (6.144) e 1995/95 (4.899). Nesse período, verificamos um

aumento no número de parceiros, de 157 para 307 e de ocupantes de 1.510 para

2.110. Apesar de verificarmos um aumento no número de ocupantes entre os anos

de 1980 e 1995/96, o total de área em ha diminuiu de 6.304 ha para 3.824 ha. Em

relação ao número de arrendatários, observamos uma queda, tendo em vista que

era de 2.563 em 1970, passou para 794 em 1980 e 150 em 1995/96. Fazendo uma

relação  com  os  dados  da  tabela  anterior,  podemos  afirmar  que  o  número  de

proprietários  diminuiu  em  razão  do  aumento  da  concentração  de  terra,  com

destaque para as terras com mais de 2000 ha. 
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Observamos  que  a  utilização  das  terras  na  RMN,  em  1995/96,  é

direcionada,  prioritariamente,  para  a  lavoura  temporária.  Nesse  ponto,  devemos

destacar  o  cultivo  da  cana-de-açúcar,  tendo  em  vista  que  abrange  grandes

extensões de terras localizadas na área relativa à RMN. Entre os anos de 1970 e

1980, observamos uma diminuição no número de lavouras temporárias, de 8.408

para 6.395;  e  um aumento no  número de lavouras  permanentes,  de 4.974 para

6.065. Entretanto, essa situação mudou significativamente, de acordo com os dados

do  Censo  Agropecuário  de  1995/96,  tendo  em  vista  que  tivemos  um  aumento

exorbitante de lavouras temporárias que passou de 6.395 em 1980 para 110.741 em

1995/96.  Tivemos  também  um  aumento,  só  que  em  menores  proporções,  das

lavouras permanentes que passou de 6.065 em 1980 para 55.201 em 1995/96. O

número de informantes que disseram utilizar as terras para pastagem se manteve

equilibrado nos três anos em análise, apresentando uma sensível diminuição, pois

em 1970 era de 2.394, diminuiu para 2.261 em 1990 e para 2.165 em 1995/96 (ver

tabela 6).

Tabela 6 – Utilização das terras da RMN, 1970, 1980 e 1995/96.

ANO
UTILIZAÇÃO DAS TERRAS

Lavoura

permanente

Lavoura

temporária
Pastagem

1970 4.974 8.408 2.394
1980 6.065 6.395 2.261
1995/96 55.201 110.741 2.165
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, 1970, 1980, 1995/96.

No tocante à lavoura permanente, os principais produtos são: a castanha

de caju, o coco-da-baía, a laranja, o mamão e a manga. Em conformidade com os

dados da Produção Agrícola Municipal  referente aos anos de 1990,  1994,  1998,

2002 e 2004, observamos que a maior produção, no decorrer dos anos em análise é

de  laranja;  seguida  do  coco-da-baía;  do  mamão;  da  manga  que  decresceu

substancialmente, passando de 31.075 toneladas em 1990 para 5.193 toneladas em

2004; e da castanha de caju (ver tabela 7).
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Tabela 7 – Principais produtos da lavoura permanente

ANO
PRODUTOS

Castanha

de Caju

Coco-da-

Baía
Laranja Mamão Manga

1990 4.683 13.840 64.699 4.875 31.075
1994 1.598 22.261 65.780 5.126 17.900
1998 3.027 76.490 2.440 17.960
2002 1.277 22.771 84.920 4.206 4.230
2004 4.568 22.097 89.395 11.410 5.193
Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal, 1990, 1994, 1998, 2002 e 2004

A Castanha de Caju também é um importante produto de nossa lavoura

permanente. Comparando os dados de 1990 com os de 2004, vamos perceber uma

ligeira queda na quantidade produzida. No entanto, se considerarmos os resultados

de 1994, 1998 e 2002, vamos perceber que houve um aumento significativo nessa

produção.

A  produção  de  coco-da-baía,  também  é  bastante  significativa  para  a

RMN. Os municípios de Ceará Mirim, Nísia Floresta e São José de Mipibu, são os

maiores produtores. Na Região Metropolitana como um todo, pode-se perceber um

aumento  da  produção  se  comparado  aos  dados  de  1990  e  2004.  Porém,

considerando os anos anteriores essa produção sofreu uma pequena queda. O coco

verde é um produto importante no contexto regional,  graças a sua articulação de

uma forma direta com a prática turística.

A  laranja  é  o  principal  produto  da  lavoura  permanente,  nos  anos  em

estudo,  observamos  um  aumento  de  64.699  toneladas  em  1990  para  89.395

toneladas em 2004. Os maiores produtores são Macaíba e São José de Mipibu.

O mamão é um produto que vem ganhando espaço na agricultura  da

Região Metropolitana. O município de Ceará-Mirim lidera essa produção, que por

sinal acontece com uso de tecnologias intensivas, uma vez que praticamente toda a

produção é destinada ao mercado externo. Entretanto, vale destacar que até 1990

essa liderança era do município de São José de Mipibu que chegou a produzir em

1994, 76,47% de todo mamão da região. É importante ressaltar a experiência que

realizada em São José de Mipibu de uma parceria entre a empresa Calimam e áreas

de  assentamento.  O  primeiro  assentamento  com  o  qual  essa  parceria  foi

estabelecida foi o assentamento rural Vale do Lírio no município de São José de
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Mipibu.  Atualmente  essa  parceria  pode  ser  presenciada  nos  Assentamentos

Gonçalo  Soares  também localizado  no  município  de  São  José  de  Mipibu  e  em

assentamentos rurais no município de Ceará Mirim. Nesse sentido, é válido destacar

que esse tipo de cultivo experimentou um importante crescimento no decorrer do

período em análise, passando de 4.875 em 1990 para 11.410 em 2004.

Em relação à lavoura temporária,  os produtos  que merecem destaque

são: a batata doce, a cana-de-açúcar, o feijão, a mandioca e o milho (tabela 8).

Tabela 8 – Principais produtos da lavoura temporária. 1990, 1994, 1998, 2002

e 2004

ANO

PRODUTOS

Batata Doce

(toneladas)

Cana-de-

açúcar

(toneladas)

Feijão

(toneladas

em grãos)

Mandioca

(toneladas)

Milho

(toneladas

em grãos)
1990 5.855 688.290 552 36.850 172
1994 13.248 905.080 2.554 53.100 2.055
1998 12.690 580.380 1.285 53.599 1.281
2002 7.589 498.280 1.806 56.491 2.702
2004 14.403 598.590 2.268 90.726 2.905
Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal, 1990, 1994, 1998, 2002 e 2004

A batata doce, produto básico da dieta alimentar tradicional da população

nordestina como um todo e, particularmente, do Rio Grande do Norte, apresenta-se

como um produto bem distribuído espacialmente na RMN. No entanto, o destaque

fica para o município de São José de Mipibu que não é somente o maior produtor de

batata doce da região, mas de todo estado do Rio Grande do Norte. Apesar de ter

sofrido uma queda entre 1998 (12.690) e 2002 (7.589),  a produção praticamente

dobrou entre os anos de 2002 e 2004, tendo em vista que aumentou de 7.589 para

14.403. A queda aconteceu, certamente, em função da introdução de outras culturas

e da demanda de solo para plantio de cana-de-açúcar. É importante destacarmos

que a cultura da batata doce é, reconhecidamente, típica dos produtores familiares,

que geralmente possuem pouca terra para cultivo.

O feijão, outro produto que compõe a dieta alimentar do nordestino, está

espacialmente  distribuído  nos  diversos  municípios  da  Região  Metropolitana.

Entretanto, essa importância deve-se, quase somente, à subsistência, em razão do

seu  caráter  de  produção  familiar.  Os  dados  comprovam  tal  afirmação  ao

demonstrarem que o feijão apresenta a menor produção se comparado aos demais
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produtos que constam na tabela. Muito embora, tenha experimentado um relativo

aumento, passando de 552 toneladas em 1990 para 2.268 toneladas em 2004.

A  produção  de  mandioca  é  merecedora  de  destaque  na  lavoura

temporária metropolitana que, tradicionalmente, faz parte da agricultura nordestina

como um todo, visto que desde os primórdios da ocupação territorial esteve presente

nas  pequenas  propriedades  agrícolas.  A  maior  produção  de  mandioca  está  no

município de Macaíba, seguida pelo município de Nísia Floresta e Ceará-Mirim. No

que  se  refere  a  essa  cultura,  é  importante  destacarmos  que  na  atualidade,  a

mandioca  tem sido  destinada  mais  para  a  alimentação  do  gado  do  que para  a

alimentação humana, uma vez que a farinha, cada vez mais, tem sido substituída

pelo arroz. Porém, vale destacar que a tapioca,  alimento produzido com a goma

extraída da mandioca, vem cada vez mais se popularizando, sendo requalificada no

âmbito da gastronomia potiguar e, desse modo, aumentando significativamente o

seu consumo.

Em relação à produção de milho, observamos que entre os anos de 1990

e 1994 essa produção passou por um expressivo crescimento, tendo em vista que

aumentou de 172 toneladas para 2.905 toneladas. O principal produtor de milho é o

município de Macaíba, seguido de Monte Alegre e São José de Mipibu. Assim, a

elevação  na  quantidade  de  toneladas  de  milho,  nos  últimos  anos,  pode  está

associada ao crescimento da avicultura na RMN, assim como também à presença

de moinhos em estados vizinhos como o Ceará.

Por último destacamos a produção da cana-de-açúcar. A monocultura da

cana-de-açúcar vem caracterizando o quadro agrário da RMN há décadas, apesar

de  ter  passado  por  um  decréscimo,  ainda  apresenta  um  importante  papel  no

contexto do agronegócio da RMN. Esse tipo de produção marcou períodos áureos

de municípios como Ceará-Mirim e se afirma no contexto socioeconômico da RMN

apresentando-se distribuída em todos os municípios à exceção de Natal. Fazendo

uma análise dos dados da produção de cana-de-açúcar no período de 1990 a 2004,

observamos que dentre  as principais  culturas temporárias da RMN, essa cultura

consegue manter  uma superior  margem de diferença.  Contudo,  salientamos que

apenas o município de Ceará-Mirim possui a indústria de beneficiamento de cana,

sendo  específica  para  a  produção  de  açúcar.  Assim,  essa  espacialização  da

produção  deve-se,  principalmente  ao  fornecimento  de  cana  que  é  feito  por
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produtores de diversos municípios para as usinas que estão nas proximidades da

RMN como a Estivas situada em Goianinha. 

Considerando  os  anos  estudados  podemos  perceber  que  houve  um

aumento  da  produção  de  cana-de-açúcar  em  todos  os  municípios  da  RMN,

principalmente no ano de 1994 em relação a 1990 e 1998 e 2004 em relação a 2002

exceto Ceará-Mirim que em 1990 produziu 480.000 toneladas, chegando a produzir

em 1994, 675.000 toneladas. No entanto, em 2004 a produção desse município ficou

apenas em torno de 260.000 toneladas. A queda na produção está associada às

crises que o setor  passou com retirada de subsídios  e,  por  conseguinte,  com a

diminuição do álcool como combustível. Mesmo assim, o município de Ceará Mirim

ainda se sobressai na produção de cana de açúcar, sendo seguido por São José de

Mipibu,  que  apresenta  uma  queda  em relação  a  2002  e  por  Extremoz  que,  ao

contrário dos dois municípios citados apresentou um crescimento em todo o período

(ver tabela 9).
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Tabela 9 – Quantidade de cana-de-açúcar produzida na Região Metropolitana de

Natal (em tonelada), 1990, 1994, 1998, 2002, 2004.

MUNICÍPIO
ANOS

1990 1994 1998 2002 2004

Ceará – Mirim 480.000 675.000 360.000 200.000 260.000
Extremoz 12.000 18.000 14.000 14.400 21.600
Macaíba 1.200 - 2.400 2.400 3.600

Monte Alegre 140 1.080 1.080 613 -
Natal - - - - -

Nísia Floresta 50.000 40.000 40.000 26.867 8.640
Parnamirim 1.750 1.000 1.000 1.000 1.500

São Gonçalo

do Amarante
6,000 18.000 9,900 88.000 132.000

São José de

Mipibu
137,200 152,000 152,000 165.000 171.250

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal,1990, 1994, 1998, 2002 e 2004.
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Compondo o cenário rural da RMN, temos, também, a atividade pecuária,

sendo os rebanhos de aves, bovinos e suínos os mais expressivos, com destaque

para a avicultura (tabela 10). 

Tabela 10 – Efetivo de pecuária da RMN, 1990, 1994, 1998, 2002 e 2004.

ANO TIPOS DE EFETIVOS
Bovinos Suínos Aves Ovinos

1990 67.328 12.561 1.062.119 4.892
1994 70.080 13.407 1.011.000 4.892
1998 81.265 12.196 1.374.525 7.035
2002 90.674 14.819 2.133.411 9.829
2004 96.250 18.379 2.372.129 11.338
Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal, 1990, 1994, 1998, 2002 e 2004.

Quanto  ao  efetivo  bovino,  os  dados  nos  mostram  uma  importante

expressão, tendo em vista que em 1990 esse efetivo era de 67.328 cabeças e em

2004,  aumentou  para  96.250  cabeças.  Certamente  um  dos  motivos  para  esse

crescimento foi a implementação da política estadual de distribuição de Leite para as

famílias  carentes.  Trata-se  de  uma  política  de  bem  estar  social  que  tem

repercussões econômicas importantes, uma vez que garante a compra do leite ao

produtor. Outro dado que merece a atenção diz respeito ao melhoramento genético

que conta com incentivos governamentais divulgados, principalmente nas feiras de

gado, como é o caso da festa do Boi que acontece anualmente em Parnamirim. A

Festa  do  Boi,  além  de  ser  um evento  de  entretenimento  é,  principalmente,  um
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espaço  de  realização  de  negócios  e  de  divulgação  de  tecnologias  na  área  da

agropecuária.

Nesse contexto cabe frisarmos,  também, que o setor  da pecuária  tem

apresentado um importante destaque na RMN, principalmente, no tocante à base

tecnológica empregada. Um exemplo importante é o caso da abertura de um Centro

Tecnológico de Transferência de Embriões que está previsto para ser inaugurado

em novembro de 2007 no município de São Gonçalo do Amarante. Vale salientar

que  esse  centro  já  realiza  algumas  experiências  no  ramo e  é  conhecido  como

Estação Experimental Felipe Camarão. Para essa ação, o Governo já conta com um

recurso da ordem de R$ 250.000,00 aprovados pelo Ministério do Desenvolvimento

Agrário (MDA). O objetivo norteador desse Centro Tecnológico está relacionado ao

melhoramento genético de rebanhos de corte e leite, permitindo a acessibilidade aos

pequenos e médios produtores do Estado. (TRIBUNA DO NORTE, jul. 2007).

No tocante ao efetivo do rebanho de suíno é o terceiro maior da RMN. O

município  que  detém o  maior  efetivo  é  Macaíba,  seguido  de  Monte  Alegre.  De

acordo com dados,  o efetivo  de suíno experimentou um crescimento gradual  no

período em análise, totalizando um efetivo de 18.379 cabeças em 2004. Apesar de

verificarmos um pequeno decréscimo entre 1994 (13.407) e 1998 (12.196).

Outro rebanho significativo na RMN é o de ovino. Em 2004 o rebanho de

ovino  era  de  11.332  cabeças  contra  4.892  cabeças  existentes  em  1990,

demonstrando que é um rebanho em ascensão, visto que em 14 anos apresentou

um  crescimento  de  mais  de  200%.  Certamente  esse  fato  está  associado  aos

incentivos feitos pelo governo estadual e pelas amplas pesquisas que vêm sendo

desenvolvidas para o setor, inclusive com incentivos nas áreas de gastronomia, uma

vez que o consumo de carne de carneiro vem sendo ampliado ora em virtude de sua

requalificação no contexto da atividade turística, ora pelas suas próprias qualidades,

dentre elas a de ser uma carne com um potencial de calorias inferior à carne bovina.

Apesar  de apresentar  crescimento em todos os municípios da RMN, os maiores

efetivos de ovinos estão localizados nos municípios de Macaíba e Monte Alegre.

Um outro componente desse quadro agropecuário da RMN é a produção

avícola. Destacamos a produção de galinhas,  galos, frangos, frangas e pintos. A

avicultura tem se apresentado como uma das atividades de grande expressividade

na economia da RMN, principalmente no tocante ao efetivo de galinha.  Entre os

anos de 1990 e 2004 podemos observar um aumento de mais de 100% no efetivo
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de aves que passou de 1.062.119 cabeças em 1990 para 2.372.129 cabeças em

2004.

O município da RMN que merece destaque no tocante ao efetivo de aves

é Parnamirim que em 1990 tinha um efetivo de 142.240 cabeças e aumentou para

620.788  cabeças  em  2004.   Em  segundo  lugar,  em  relação  ao  ano  de  2004,

destaca-se Natal com um efetivo de 385.550 cabeças, seguido de Ceará-Mirim com

um efetivo de 375.025 cabeças e de Nísia Floresta com um efetivo de 353.040

cabeças. O município que detém o menor efetivo é São José de Mipibu que inclusive

diminuiu  substancialmente.  Conforme  nos  mostram  os  dados,  em  1990  esse

município contava com um efetivo de 137.785 cabeças que diminuiu para 7.430 em

1994,  aumentou  um  pouco  para  7.810  em  1998,  subiu  consideravelmente  para

48.459 em 2002 e para 98.300 em 2004 (ver tabela 11).

Tabela 11 – Efetivo de rebanho de galinhas, galos, frangas, frangos e pintos da
RMN nos anos de 1990, 1994, 1998, 2002 e 2004.

MUNICÍPIO ANOS
1990 1994 1998 2002 2004

Ceará –
Mirim 15.228 13.894 102.578 353.600 375.025

Extremoz 25.922 27.548 105.358 179.587 192.298

Macaíba 94.954 92.865 137.870 183.522 194.158

Monte
Alegre 11.450 13.300 12.100 21.960 28.600

Natal 365.014 421.326 230.072 370.641 385.550

Nísia
Floresta 158.727 254.000 313.469 267.643 353.040

Parnamirim 142.240 78.000 266.337 594.367 620.788

São
Gonçalo do
Amarante

110.799 102.637 198.931 113.632 124.570

São José
de Mipibu 137.785 7.430 7.810 48.459 98.300

Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal, 1990, 1994, 1998, 2002 e 2004
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Diante  dos  dados  expostos,  fica  claro  que  no âmbito  do  processo  de

metropolização,  as  atividades  produtivas  localizadas  no meio  rural  que pareciam

perder expressividade no contexto da metropolização da região estão se redefinindo

dentro  de  uma lógica  moderna  e  global,  apresentando  estreitas  relações  com a

cidade.  É  o  que  os  pesquisadores  estão  chamando  de  novo  rural,  rurbano,

continuum cidade-campo etc.

Algumas atividades produtivas como a cana-de-açúcar, a agricultura de

subsistência e a pecuária nas zonas rurais dos municípios da RMN que pareciam

perder  espaço  diante  de  uma sugestiva  urbanização  proposta  pelo  processo  de

metropolização,  passam a  apresentar  uma  tendência  à  dinamização,  porém,  de

forma dependente desse processo, tendo em vista a necessidade de modernização

tecnológica  para  o  crescimento  dessas  atividades,  assim  como  a  prestação  de

serviços  localizados  nos  espaços  urbanos  que  dão  suporte,  manutenção  e  que

regulam a reprodução de atividades tradicionais e novas. 

A título de exemplo dessas novas atividades, destacamos o crescimento

de um comércio de base familiar nos distritos e assentamentos rurais; um processo

de urbanização condicionado pela atividade turística  no litoral  dos municípios de

Ceará-Mirim,  Extremoz,  Parnamirim e Nísia  Floresta,  tendo em vista que a área

litorânea  desses  municípios  localiza-se,  oficialmente  nas  zonas  rurais  dos

municípios.  Nesse  caso,  essas  áreas  litorâneas  têm  se  expandido  graças  a

promoção do turismo efetuada pelo PRODETUR com a implementação de infra-

estrutura  urbana  para  atender  ao  turismo,  assim  como  por  meio  do  tradicional

turismo  de  segunda  residência.  Consorciada  à  atividade  turística  litorânea

observamos o crescimento da exploração  turística  em lagoas nos municípios  de

Nísia Floresta e Extremoz ,embora em menor escala, a exploração de um turismo

histórico-cultural que tem nos antigos engenhos os atrativos mais expressivos.

É preciso acentuar que o espaço rural também se redefine apresentado

outras características como, por exemplo, a significativa instalação de condomínios

nessa área. Essa nova dinâmica surge como um importante vetor de expansão do

capital nos espaços rurais e carrega enquanto discurso, uma expressão do padrão

de vida moderno onde vemos emergir uma maior preocupação com a natureza e

com isso uma revalorização dos elementos naturais em contraposição ao desgaste

psicofísico e natural  das grandes cidades.  São exemplos desses condomínios,  a

Fazenda Real e a Lagoa do Mato Vila Rural ambos no município de Macaíba. 
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Associada  ainda  à  idéia  de  revalorização  do  rural,  observamos  o

surgimento de algumas festas que tematizam esse modo de vida fazendo uso de

elementos decorativos rústicos como espaços de taipa, com luz de candeeiro, chão

batido,  forró  pé-de-serra,  lamparinas  etc,  muito  embora  tenhamos  um  padrão

diferencial de conforto para atender a um perfil de público urbano, caracterizando um

verdadeiro simulacro do rural dentro do próprio rural. Essas festas têm se difundido

em granjas, fazendas e chácaras em alguns municípios da RMN como Parnamirim,

São José de Mipibu, Ceará-Mirim, Nísia Floresta e Macaíba. Esse fato expressa o

que discutimos no primeiro capítulo acerca da revalorização do rural como um dos

mais importantes fenômenos do início do milênio, como salienta Abramovay (2000).

Tomando um sentido inverso, e acompanhando a idéia de ressignificação

do rural tal  como expomos, também, no capítulo um do nosso trabalho, temos a

presença,  nos  espaços  urbanos,  principalmente  em  Natal,  de  restaurantes  que

tematizam o  modo  de  vida  rural  no  qual  exploram  uma decoração  rústica  com

paredes de taipa, presença de bonecas de pano, frutas, candeeiro; oferecem uma

comida típica do sertão, baseada em padrões rurais, (doces caseiros, arroz doce,

arroz de leite, tapioca, feijão verde, macaxeira etc.); ao final da refeição, oferecem a

rede para o cliente realizar a sesta, tal como no estilo de vida rural; e tocam um

repertório baseado em forró pé-de-serra. Nesse caso, temos a idéia de interiorização

da capital. 

Ainda  em  relação  aos  eventos,  destacamos  o  incremento  de  festas

tradicionais como o São João que se destaca no município de São José de Mipibu,

as festas de padroeiro, as cavalgadas, além das vaquejadas bastantes presentes

em todos os municípios da RMN a exceção de Natal.

Esse é, portanto, o cenário complexo que compõe a Região Metropolitana

de Natal na atualidade e que parece diluir fronteiras diferenciadoras para delimitar

espaços rurais e urbanos. Assim, temos uma extensão de aspectos urbanos aos

espaços  rurais,  as  novas  ruralidades,  como  também,  uma  maior  regulação  da

produção rural nos espaços urbanos, estreitando sobremaneira as relações rural-

urbanas e aproximando cada vez mais essas categorias de análise. 

É o caso da produção de pescado (camarão, lagosta e peixe) em Nísia

Floresta; a produção pecuária em Macaíba; a cana-de-açúcar em Ceará-Mirim, São

José de Mipibu e São Gonçalo do Amarante, a produção de hortaliças e de grãos

orgânicos  no  Assentamento  Rosário  e  a  atividade  carcinícula  comandada  pela
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Associação Boa Esperança em Ceará-Mirim; além da produção de coco-da-baía em

todos  os  municípios  da  RMN  com  exceção  de  Natal  que  mesmo  sendo  100%

urbanizada, conta com produção de base familiar de hortaliças no bairro chamado

Gramorezinho,  no conjunto  Satélite  e  no bairro  Cidade da Esperança e ainda a

criação  de  camarão  em  cativeiro  para  venda  em  mercado  externo.  Apesar  de

visualizarmos os variados exemplos que caracterizam essa nova ruralidade na RMN,

nosso espaço de investigação está direcionado para essas novas dinâmicas  em

assentamentos rurais da Região instalados por intermédio do INCRA.

Nessa perspectiva, para essas estruturas urbanas modernas como é o

caso das Regiões Metropolitanas, vemos emergir uma nova configuração territorial

que foge às tradicionais delimitações cidade-campo e nos revela uma organização

desses  ambientes,  onde  temos  uma  interlocução  cada  vez  maior  entre  esses

espaços. No cerne dessa modernização as particularidades do modo de vida rural

emergem como fator indispensável para um aumento da qualidade de vida e com

base  nisso  outras  atividades  produtivas  aparecem  como  dinamizadoras  desses

espaços como é caso do turismo ecológico e do turismo rural. 

Áreas  rurais  que  precedentemente  amargavam  uma  situação  de

precariedade  e  estagnação  sócio-econômica  estão  se  redefinindo  no  sentido  de

estreitar os laços com padrões modernos que antes eram atribuídos somente às

áreas  urbanizadas.  Agora,  essas  categorias  se  definem  por  uma  crescente

interdependência  entre  si.  Nesse  contexto,  as  taxas  de  êxodo  rural  começam a

passar por um decréscimo e os índices de população rural voltam, gradualmente, a

se tornar  expressivos,  fato que pode ser  observado nos dados populacionais  da

RMN precedentemente mostrados na tabela 1.

Contudo, no que pese toda a discussão acerca da relação urbano-rural,

destacamos  que  no  âmbito  metropolitano  isso  acontece  pelo  viés  das

singularidades.  Assim,  a  relação  urbano-rural  faz  parte  do  processo  de

metropolização  por  estar  dentro  da  RMN,  porém,  não  se  reproduz  através  da

metrópole,  tendo  em vista  que  esse  processo  não  atingiu  toda  a  espacialidade

metropolitana. A relação é mais pronunciada na escala do próprio município, nos

fazendo afirmar que não temos ainda uma lógica de relações espaciais subordinada

à metropolização, como constatamos no capítulo que segue. 
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Cap 3
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A relação urbano-rural na metrópole: os
assentamentos rurais como fragmentos

espaciais metropolitanos



3  A  RELAÇÃO  URBANO-RURAL  NA  METRÓPOLE:  OS  ASSENTAMENTOS
RURAIS COMO FRAGMENTOS ESPACIAIS METROPOLITANOS

O  capítulo  que  ora  apresentamos  versa  sobre  o  estudo  de  campo

empreendido no decorrer  de nossa pesquisa  que teve como recorte espacial  os

assentamentos rurais do INCRA, localizados na RMN. 

Tomando  como  base  a  discussão  empreendida  até  o  momento,

buscamos mostrar como esses fragmentos espaciais se caracterizam do ponto de

vista de sua composição e organização, assim como de sua relação com os espaços

urbanos adjacentes ou até mesmo com a RMN.

Com o intuito de alcançar o objetivo proposto de fazer uma análise da

ruralidade  no  âmbito  do  processo  de  metropolização  de  Natal,  iniciamos  a

construção deste capítulo traçando um quadro de caracterização que forma o perfil

desses assentamentos rurais localizados na RMN. Contudo, vale destacar que esse

quadro  não se mostra  único/diferente  em razão do processo de metropolização.

Assim,  as  características  que perpassam pela  realidade  dos  assentamentos  são

comuns à sua própria forma de organização, apresentando relação com a sede do

próprio município ou com os distritos próximos. Sendo assim, a metropolização só

pode ser pensada, nesse sentido, nos espaços mais próximos à Natal. Com efeito, a

relação dos assentamentos rurais com o processo de metropolização é bastante

incipiente o que dificulta pensarmos numa organizada agricultura de abastecimento

da metrópole capaz de estreitar os laços urbano-rurais que possam dar sentido à

configuração espacial de metrópole. 
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A relação estabelecida com o urbano se materializa em um modo de vida

semelhante ao modo de vida urbano como procuramos demonstrar no decorrer no

capítulo 1. No entanto, os fragmentos rurais visitados amargam, ainda, uma situação

de precariedade  em relação às  necessidades  básicas  como saúde,  educação  e

emprego.  A  parcela  majoritária  da  população  residente  nesses  assentamentos

trabalha, como era de se esperar, na agricultura, e outras poucas pessoas estão

envolvidas em outras atividades agrícolas fora do assentamento, assim como outras

atividades não agrícolas dentro e fora do assentamento. Na discussão, mostraremos

ainda que o processo de produção e comercialização, apresenta estruturas bastante

frágeis,  muitas vezes com um direcionamento para a agricultura de subsistência,

fato que revela a importância dessa prática para a reprodução de vida da população

rural tal como acontece na parcela majoritária dos espaços rurais, principalmente, na

Região Nordeste.  

Diante disso podemos levantar o seguinte questionamento: até que ponto

a metropolização tomou uma dimensão espacial que possa ser justificada enquanto

processo? Estaria ela ligada a questões somente de ordem política? 

3.1 Os fragmentos rurais na RMN: o caso dos assentamentos rurais em
Ceará-Mirim, Macaíba e São José de Mipibu

A idéia de fragmentos rurais que estamos expondo nesse texto encontra

explicação  na  crítica  ao  processo  de  metropolização  posto  para  a  RMN.  Os

fragmentos indicam subespaços no interior da “metrópole” que pouco ou nada tem a

ver  com essa conformação espacial  entendida  unicamente  pelo  viés  urbano.  No

contexto em que os assentamentos rurais são analisados, intencionamos abordá-los

do ponto de vista de sua relação com a metrópole.  Dessa forma, seguindo esse

caminho estamos fundamentando a tese que a metrópole se constrói, também, a

partir de suas características rurais e não somente urbanas, a partir da agricultura

metropolitana, por exemplo.

Ao estudar a agricultura metropolitana em Mário Campos-MG, Rodrigues

e Tubaldini (2002) resgatam a noção de Bryant e Johnston (1992) que caracterizam
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a agricultura metropolitana como aquela realizada no interior de RM’s ou em suas

proximidades atingindo um raio de 80 a 100 Km de distância do centro metropolitano

em que haja interação entre solo rural e urbano.

Continuando  a  discussão,  Rodrigues  e  Tubaldini  (2002)  citam  Bicalho

(1996,  p.  11)  para  descrever  como se  dá  a  peculiaridade  inerente  à  agricultura

metropolitana,  mostrando  a  complexidade  que  permeia  o  processo  de

metropolização. Para este autor,

Hoje, observa-se que a metropolização do espaço é muito mais complexa
do que um mero avanço urbano sobre o campo, dando origem a espaços
interativos do urbano com o rural nos quais mantêm-se atividades agrícolas
dinâmicas. Esta é uma realidade marcante nos países pós-industriais e com
exemplos nas regiões metropolitanas do Brasil.

Os  estudos  conduzidos  por  Bicalho,  foram  realizados  na  Região

Metropolitana do Rio de Janeiro que guarda em seu formato espacial um grau de

integração, de consolidação muito mais marcante que outras RM’s como a RMN.

Sua análise demonstra uma interação urbano-rural  tão presente que nos permite

abordar a metropolização a partir dessa relação. Contudo, essa noção não cabe à

nossa análise direcionada para os assentamentos rurais localizados na RMN, tendo

em vista que a interação com os espaços urbanos que os assentamentos mantêm

não acompanha o contexto de uma metropolização. Essas relações se restringem à

sede do município, em menores proporções à sede dos municípios mais próximos e

de distritos circunvizinhos.

A análise feita por Bicalho (apud RODRIGUES E TUBALDINI, 2002) nos

permite  tão  somente  estreitar  laços  na  característica  de  multifuncionalidade,

entendida por autores a exemplo de Graziano da Silva (2001) como pluriatividade,

fato que não dá singularidade aos espaços rurais inseridos em RM’s, tendo em vista

que  os  estudos  do  projeto  Rurbano,  têm  apontado  que  essa  dinâmica  vem se

tornado cada vez mais  comum nas áreas  rurais  do Brasil  como um todo e não

somente em áreas metropolitanas.

Nesse  sentido,  entendemos  a  RMN  a  partir  de  fragmentos  rurais  no

contexto  da  metrópole.  Fragmentos  rurais,  pois  esses  espaços  apresentam uma

dinâmica  própria  quase  independente  da  metrópole.  Os  fatores  de  dependência

constatados  estão  direcionados  à  reprodução  das  condições  básicas  de  vida  e

devem-se em grande parte a uma interação local e não regional. Tal fato fragiliza
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uma relação  de  integração  metropolitana  apesar  de  entendermos  que  a  relação

urbano-rural é bastante presente na realidade desses assentamentos, muito embora

não  se  configure  enquanto  fator  determinante  para  a  reprodução  da  metrópole.

Assim, a relação urbano-rural se insere na metrópole, mas sua reprodução a partir

dessa relação ainda é bastante tênue. 

Os  assentamentos  rurais  da  RMN visitados  se  localizam,  geralmente,

distantes  da  sede  do  município.  Muitas  vezes  se  encontram  próximos  à  algum

distrito  ou  comunidade  do  qual  se  utiliza  para  usufruir  de  serviços  médicos,  de

educação e comércio. 

A paisagem comumente encontrada é de casas dispostas em duas ou

três  ruas  sem  calçamento  e  com  postes  de  iluminação  pública  como  podemos

perceber na fotografia 2.

Foto: Autora, ago. 2008.

Fotografia 2 – Rua do assentamento São Sebastião (Ceará-Mirim)

Os assentamentos possuem uma forma de organização política baseada

nas  associações.  Muitos  assentamentos,  principalmente,  os  assentamentos  do

município de Macaíba possuem mais de uma associação, fato que deixa a gestão
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conturbada.  De  acordo  com  o  Secretário  Especial  para  Assuntos  Rurais,  de

Macaíba,  Marcos  Antônio  de  Morais  Dantas,  o  fato  de  possuírem dois  ou  mais

associações dificulta a gestão e entrava os negócios.  Em Macaíba, por exemplo,

temos o Assentamento Zumbi dos Palmares que tem somente 12 famílias e uma rua

de casas com duas associações. Em alguns assentamentos a(s) associação(ões)

não realizam reuniões regularmente e as associações em atividade plena realizam

uma reunião a cada mês. O que percebemos é que os encontros mais comuns são

extraordinários em razão de alguma decisão a ser tomada. Quando perguntamos a

respeito da participação da comunidade nas reuniões, alguns líderes disseram ser

bastante escassa/tímida. 

No decorrer da pesquisa questionamos os líderes dos assentamentos a

respeito  de  vinculação  partidária  e,  de  acordo  com  as  respostas  nenhum

assentamento possui vinculação. Em muitos casos, eles apóiam e até trabalham na

campanha por conta própria, sem compromisso da associação. 

As condições físicas da sede da associação de alguns assentamentos

revelam  a  precariedade  da  unidade  como  um  todo.  A  esse  respeito  podemos

observar as fotografias 03 e 04.

Foto: Autora, ago. 2008                                           Foto: Autora, ago. 2008 

Os  assentamentos  rurais  da  RMN  começaram  a  ser  legalizado  pelo

INCRA em 1998, por esse motivo a maior parcela da população entrevistada (55%)
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Fotografia 4 – Sede da associação 

de São Sebastião (Ceará-Mirim)

Fotografia  3 –  Sede  da

associação  de  Jose  Coelho  da

Silva (Ceará-Mirim)



tem entre 5 e 10 anos de residência e 29% das famílias tem entre 1 e 5 anos que

moram  no  assentamento.  Os  demais  percentuais  que  aparecem  no  gráfico

correspondem à menos de um ano de moradia (6%); de 10 a 15 anos (7%); e mais

de 15 anos (2%). Esse percentual de 2% se refere a uma parte da população dos

assentamentos  São  Sebastião,  Santa  Águeda  e  Espírito  Santo  (gráfico  1).  Vale

destacar que esse tempo contempla, também, o período referente ao processo de

acampamento.

6%

29%

55%

7%
2% 1%

Um ano ou menos   
De 1 a 5 anos   
De 5 a 10 anos   
De 10 a 15 anos   
Mais de 15 anos   
Não Sabe

Fonte: Pesquisa de campo, ago. 2008.

Gráfico 1 – Tempo de moradia no assentamento.

Em relação à conquista da terra,  somente três dos 20 assentamentos

visitados não passaram por um processo de acampamento. Esses assentamentos

(Santa  Águeda  e  Primeira  Lagoa  no  município  de  Ceará-Mirim  e  Caracaxá  no

município de Macaíba) tiveram a conquista da terra efetivada a partir de acordos

com os proprietários das terras. Segundo o presidente do assentamento de Primeira

Lagoa,  os  assentados  já  trabalhavam  e  moravam  nas  terras  referentes  ao

assentamento. Assim, não foi preciso a invasão das terras para acampamento, elas

foram doadas e o INCRA regularizou a situação legal.

Quando  perguntamos  qual  a  área  de  origem  da  população  que

atualmente reside nesses assentamentos, aproximadamente a metade das famílias

(49%) disse residir na área rural do próprio município; 35% disseram vir de outro

município ou estado e 16% disseram residir na zona urbana do município antes de

vir morar no assentamento (gráfico 2). A maior heterogeneidade em relação ao local

de origem foi constatada nos assentamentos rurais de Ceará-Mirim. 
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Fonte: Pesquisa de campo, ago. 2008.

Gráfico 2 – Tempo de moradia no assentamento.

A título de exemplo, destacamos o assentamento de São Sebastião em

Ceará-Mirim  que  apresentou  um  total  de  30%  das  famílias  vindas  de  outros

municípios como Ielmo Marinho, Natal, Macaíba, São Pedro e São Paulo do Potengi

e, também, de outros estados como Paraíba e Ceará. Em relação à população vinda

da zona rural do município o percentual foi 42%; e da zona urbana do município foi

de 28%.

Outra  particularidade  aconteceu  em  relação  ao  Assentamento  Santa

Águeda,  também  em  Ceará-Mirim,  onde  constatamos  que  78%  das  famílias

residentes  vieram  de  outro  estado  ou  município  (Pureza,  João  Câmara,  Poço

Branco, Natal e Paraíba); e somente 22% vieram da zona rural de Ceará-Mirim.

No  que  pese  as  particularidades,  em  relação  ao  local  de  origem,  o

universo entrevistado nos permite inferir que a maior parte das famílias é originada

de áreas rurais, mesmo as famílias que vieram de outros municípios ou estados.

Dessa forma, os assentamentos da RMN são caracterizados pelo maior percentual

de famílias  vindas da zona rural  no município  onde se localiza  o assentamento.

Essas famílias mantêm, portanto, um modo de vida adaptado ao rural, apesar da

influência de fatores modernos que se fazem presentes nos padrões de consumo da

população, próprios ou mais comuns nos espaços rurais.

Nesse  sentido,  encontramos  com  facilidade  equipamentos

eletroeletrônicos  modernos  de  (som,  televisão,  computador,  mp3,  antenas
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parabólicas, máquina de lavar, celular, etc.) fazendo parte do cotidiano da população

residente.  No  tocante  à  equipamentos  coletivos  temos  a  eletrificação  rural  e  o

telefonia pública, verificada em todos os assentamentos em análise. Vale destacar

que esses fatos aproximam a relação urbano-rural, muito propícia no contexto do

processo de metropolização.

Outro  elemento  que  merece  destaque  é  a  presença  de  pequenos

comércios (fotografia  5)  familiares que atendem à demanda de consumo básico,

principalmente  de  alimentação  da  população.  Assim,  observamos  a  presença

marcante de bodegas que dão um caráter de certa independência dessas unidades

espaciais. A população residente nesses assentamentos se dirige à sede municipal

ou  distritos  mais  próximos  e  mais  bem  servidos  de  comércios  e  serviços  para

consumirem outros produtos não oferecidos nos comércios dos assentamentos, o

que  bem  caracteriza  a  relação  cidade-campo  da  metrópole.  Essa  mobilidade

acontece comumente nos dias de feiras dos municípios,  aos sábados.  Em raras

exceções  os  assentados  procuram  a  capital  Natal,  ou  as  sedes  dos  outros

municípios que compõem a RMN. 

Essas características corroboram com o quadro que influência da cidade

sobre o campo exposto por Lefebvre (2001) ao afirmar que os sistemas urbanos de

objetos comportam novas exigências no que diz respeito aos serviços que se explica

por uma racionalidade divulgada pela cidade.

Assim,  além  dos  serviços  oferecidos  no  âmbito  do  assentamento,  os

assentados procuram bancos, correios, serviços de saúde mais especializados, lojas

de roupas, lojas de móveis e eletroeletrônicos nas áreas urbanas.
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Foto: Autora, ago. 2008.

Fotografia 5 – Comércio no assentamento Santa Águeda (Ceará-Mirim)

Em relação ao deslocamento  da população  em direção à sede ou ao

distrito mais próximo, este se dá por meio de carros fretados por um número alto de

pessoas para que as despesas com o deslocamento não sejam altas. Os carros

fretados  são  os  paus-de-arara  bastante  utilizados  em  áreas  rurais.  É  comum,

também a presença de motos e  de carroças de burro (fotografias  6 e 7).  Estas

últimas são utilizadas para o trabalho no roçado assim como meio de deslocamento

familiar.  Em  entrevista,  alguns  líderes  disseram  que  a  população  enfrenta

dificuldades no deslocamento para a sede, tendo em vista que algumas famílias não

têm condições financeiras para utilizar o serviço de condução. 
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Foto: Autora, ago. 2008.                                              Foto: Autora, ago. 2008.

Fotografia 6 e 7 – Locomoção de pau de arara e carroça em área rural no município

de Ceará-Mirim

No tocante às características referentes à unidade familiar, encontramos a

maior parcela de famílias (39%) composta por um número de 3 a 4 pessoas; em

segundo  lugar  constatamos  as  famílias  compostas  por  um  número  de  5  a  6

membros (29%) e em terceiro lugar temos as famílias com mais de sete membros

morando em uma mesma casa (20%) (gráfico 3). 

Em alguns casos, as unidades residenciais com mais de 5 membros são

aquelas que abrigam mais de uma família na mesma casa. Observamos que alguns

filhos ao constituírem família, permanecem na casa dos pais, aumentando o número

de  pessoas  morando  na  mesma  residência.  Outros,  ao  constituírem  família

constroem casas, às vezes de taipa, no lote dos familiares aumentando assim, o

número de assentados, mesmo sem regularização no INCRA. Vale destacar que os

lotes  possuem  uma  normatização  própria  que  não  permitem  a  ampliação  ou

construção de novas residências, contudo é comum a desobediência às normas e

ao constituírem famílias, os filhos dos proprietários dos lotes constroem suas casas

no  mesmo  lote  dos  pais.  Assim,  em  87%  das  residências  temos  uma  família

residindo, 12% duas famílias e 1% mais de três famílias residindo em uma mesma

casa.
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Fonte: Pesquisa de campo, ago. 2008.

Gráfico 3 – Número de moradores por domicílio

Se  levarmos  em consideração  que  72% dos  entrevistados  moram em

domicílios que têm entre 5 a 6 cômodos, podemos inferir que as famílias com mais

de 5 membros se encontram em uma situação de moradia bastante desconfortável

(gráfico 4). Isso demonstra que a política de habitação para os assentamentos rurais

não leva em consideração o número de moradores no âmbito do domicílio, tendo em

vista que todos obedecem a uma padronização que é modificada pelos assentados

em função de suas necessidades.
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Fonte: Pesquisa de campo, ago. 2008.

Gráfico 4 – Número de cômodos no domicílio.

Do ponto de vista educacional, a situação é também bastante precária,

principalmente,  para  a  população  de  idade  adulta.  Em  relação  ao  grau  de

escolaridade (gráfico 5), os resultados da pesquisa nos apontaram que a parcela

majoritária da população apresenta o primeiro grau incompleto (54%). Observamos

que muitas dessas pessoas não sabem ler,  lêem com dificuldade ou não sabem

interpretar  o  que  lêem.  Quanto  à  escrita  só  sabem  escrever  algumas  poucas

palavras, o próprio nome ou nome de familiares, são analfabetos funcionais. Do total

da população entrevistada, 31% admitiram não saber ler nem escrever. 

Em termos percentuais, as pessoas com primeiro grau completo, segundo

grau completo e incompleto, superior completo e incompleto são bastante baixos,

deixando transparecer uma situação de precariedade em relação à educação como

podemos vislumbrar no gráfico 5.

Nesse  sentido,  podemos  perceber  que  o  grau  de  escolaridade  da

população  residente  nos  assentamentos  rurais  acompanha  a  disponibilidade  de

serviço de ensino que alguns  assentamentos apresentam.  Em conversa com as

famílias  percebemos  que  muitas  incentivam  o  estudo  dos  filhos  em  razão  do
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Programa Bolsa Família8, tendo em vista a obrigatoriedade para o recebimento da

verba.

31%

54%

4% 5% 6%
0% 0%

Não sabe ler nem
escrever   

1º Grau incompleto   

1º Grau completo   

2º Grau incompleto   

2º Grau completo   

Superior incompleto   

Superior completo   

Fonte: Pesquisa de campo, ago. 2008.

Gráfico 5 – Grau de escolaridade da população.

A educação atinge em maior parte às crianças que, algumas vezes, não

ajuda na produção, disponibilizando tempo para estudar.

Dos doze assentamentos visitados, somente em seis, cinco em Ceará-

Mirim (São José Pedregulho, Espírito Santo, Padre Cícero, Santa Águeda e Riachão

II)  e um em São José de Mipibu (Vale do Lírio)  que encontramos escolas,  com

ensino até o 4º ou 5º ano do ensino fundamental. Para atender a demanda acima

dessa  escolaridade,  as  prefeituras  contratam  transporte  escolar  que  leva  os

estudantes até à comunidade ou distrito mais próximo. No assentamento Vale do

Lírio, encontramos somente uma creche improvisada. Em todos os assentamentos

visitados, o transporte escolar passa diariamente nos três turnos (fotografia 8). Tal

fato  nos  remete,  assim  como  as  outras  atividades  já  analisadas,  a  uma  certa

dependência dos espaços urbanos próximos que estão inseridos na RMN. Contudo,

apesar de se configurar numa dependência, essa situação nos instiga a pensar em

8Programa de bem-estar social desenvolvido pelo governo federal brasileiro em 2003 para integrar o Fome Zero.
Consiste-se  na  ajuda  financeira  às  famílias  pobres  e  indigentes  do  país,  com  a  condição  de  que  estas
mantenham seus filhos na escola e vacinados.
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uma  maior  conexão/integração  com  o  fato  metropolitano,  tendo  em  vista  que

aproxima mais os subespaços metropolitanos.  

Foto: Autora, ago. 2008.

Fotografia 8 – Estudantes do Assentamento Rosário aguardando o transporte

escolar

Outro serviço que hoje tem sido elemento de preocupação diz respeito à

saúde. Em nove assentamentos visitados, a população conta com a regularidade do

agente de saúde. Quando necessitam se consultar se dirigem à sede do município

ou  ao  posto  mais  próximo  que  geralmente  se  localiza  na  comunidade  vizinha.

Nesses assentamentos o serviço médico acontece regularmente em períodos que

variam de 7 a 60 dias. Nesse caso, temos como exemplo o assentamento Quilombo

dos  Palmares  II  em  Macaíba  que  conta  com  serviço  médico  semanal;  o

assentamento Nova Esperança II, em Ceará-Mirim, que tem atendimento médico a

cada quinze dias; e o assentamento Eldorado dos Carajás, em Macaíba, que conta

com o serviço médico uma vez por mês. 
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Segundo o presidente da Associação do Assentamento Vale do Lírio em

São José de Mipibu,  o  médico  vai,  esporadicamente  ao assentamento,  contudo,

muitas  vezes  não  tem  onde  atender  os  pacientes.  De  acordo  com  a  segunda

tesoureira  da  Associação  do  Assentamento  Águas  Vivas,  em  Ceará-Mirim,  o

atendimento  acontece  na  igreja  a  cada  dois  ou  três  meses.  No  assentamento

Riachão II, em Ceará-Mirim, um morador afirmou: o médico só vem quando alguém

precisa. Dessa forma, a assistência fica por conta do agente de saúde. 

Em todos os assentamentos visitados, ouvimos reclamações em relação

ao  serviço  de  saúde  oferecido,  quando  é  oferecido.  Em  caso  de  urgência  a

população depende de vizinhos que possuem carro ou fretam carros de aluguel para

conduzir ao posto ou hospital mais próximo.

O sistema de saneamento se enquadra nas mesmas condições negativas

que o sistema de saúde. Em doze assentamentos visitados encontramos poços para

abastecimento  de  água  da  população.  Contudo,  na  maioria,  o  líder  entrevistado

alegou a falta de tratamento da água. No assentamento Santa Águeda em Ceará-

Mirim, um morador reclamou da contaminação da água:  a água está contaminada

com nitrato e muita gente aqui está tomando água mineral. Mas tem gente que não

tem condições  de  comprar  os  garrafões  e  toma  água  contaminada  mesmo. Em

Primeira Lagoa (Ceará-Mirim) a água que abastece o assentamento vem do distrito

vizinho,  Gameleira;  nos  assentamentos  Padre  Cícero  (Ceará-Mirim)  e  Gonçalo

Soares (São José de Mipibu) a água é retirada de cacimbões; nos assentamentos

Margarida Alves, Zumbi dos Palmares, José Coelho e Caracaxá (Macaíba) a água

vem da adultora. O assentamento Resistência Potiguar apresentou a situação mais

precária  em termos  de abastecimento.  Segundo a  presidente  da  associação,  os

assentados precisam pegar água na fazenda vizinha. Vale destacar que em alguns

assentamentos, além do poço, algumas famílias contam com as cisternas, fruto de

um  projeto  empreendido  pela  Federação  dos  Trabalhadores  na  Agricultura  do

Estado (FETARN) (fotografia 9). Temos ainda a presença de pequenos reservatórios

abertos  como  demonstramos  na  fotografia  10  abaixo.  No  assentamento  Padre

Cícero está em fase de implementação um projeto de abastecimento de água do

Governo Federal em parceria com CPRM e PETROBRAS (fotografia 11).
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Foto: Autora, ago. 2008.                                             Foto: Autora, ago. 2008.

Foto: Autora, ago. 2008.

Fotografia 11 – Projeto de abastecimento de água no assentamento Padre Cícero

(Macaíba)

Em  relação  à  coleta  de  lixo,  somente  sete  assentamentos  são

beneficiados: Santa Águeda, Rosário, São José Pedregulho e Riachão II em Ceará-
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Fotografia 9 – A cisterna como
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assentamentos Santa Águeda (Ceará-

Mirim)

Fotografia 10 – Pequeno reservatório

de água no assentamento Águas Vivas

(Ceará-Mirim



Mirim; Eldorado dos Carajás em Macaíba; e Vale do Lírio e Gonçalo Soares em São

José de Mipibu. Nos assentamentos que não são beneficiados o sistema de coleta

do lixo, é bastante comum vermos o lixo jogado em qualquer parte. Nesses locais,

os  assentados  queimam,  enterram  ou  simplesmente  jogam  o  lixo  nos  terrenos

(fotografia 12).

No tocante à disposição das águas servidas, em todos os assentamentos

visitados, encontramos o sistema de fossa negra e a água utilizada na cozinha é

canalizada para o quintal das casas.

Foto: Autora, ago. 2008.

Fotografia 12 – Lixo jogado em terreno nas proximidades das casas do

assentamento Zumbi dos Palmares (Macaíba)

Em termos de socialização, observamos que as famílias têm poucas ou

nenhuma alternativa, principalmente no tocante ao lazer. Os locais mais comuns de

encontro  são:  o  campo  de  futebol,  a  igreja  (quando  existe  no  assentamento)
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(fotografia  13),  e  a  sede  da  associação  durante  as  reuniões  que  em  algumas

ocasiões são esporádicas.

Foto: Autora, ago. 2008.

Fotografia 13 – Igreja do assentamento Rosário (Ceará-Mirim)

Os dados sociais nos permitem afirmar que as condições de assistência

básica social são muito precárias. Muitos se encontram isolados do ponto de vista

espacial,  fato  que  dificulta  ainda  mais  a  conexão  com  outros  espaços  que

disponibilizam esses serviços. Em algumas situações observamos a ocorrência de

evasão devida  em grande parte ao estado de desolação pelo  qual  a  população

residente vem passando. A relação estabelecida com os espaços urbanos se dá

muito mais  razão de objetivos econômicos como demonstramos no subitem que

segue, fato que nos revela uma maio aproximação com a dinâmica metropolitana. 

3.2 A relação com o espaço urbano sob um enfoque econômico
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Se os dados apresentados no tópico anterior apontam para uma relação

tênue  com  o  processo  de  metropolização,  o  mesmo não  acontece  quando  nos

propomos analisar o quadro de referência econômica, tendo em vista, que nesse

aspecto, a relação ou vinculação com o espaço urbano é mais consubstanciada.

Muitos  assentados  vendem  a  produção  para  intermediários  que  revendem  para

feirantes, indústrias ou supermercados nos possibilitando falar em uma relação mais

aproximada com o a reprodução da metrópole, como podemos observar a partir dos

dados que seguem.

De acordo com os dados expostos no gráfico 6, a parcela majoritária da

população dos assentamentos (97%) trabalha, seja na produção ou comercialização

de forma individualizada. Somente 2% dos assentados possuem algum vínculo com

a  associação  da  qual  faz  parte.  Até  porque,  algumas  associações  estão

relacionadas a determinado projeto de produção como, por exemplo, a Associação

de Cequeira  relacionada  ao bicho  da  seda  do  assentamento  Santa  Águeda  em

Ceará-Mirim.  As  famílias  que  apontaram  empresa  ou  governo  são  aquelas  que

comercializam diretamente para alguma indústria ou que produzem e vendem em

razão  do  Programa  Compra  Direta9 da  EMATER.  Isso  reforça  a  fragilidade  da

organização política dos assentamentos rurais, uma vez que cada assentado age

por si só fragilizando, também, a própria unidade do assentamento.

97%

0%
1%

2%
Através de uma
empresa
Individualmente

Através do próprio
assentamento
Governo

Fonte: Pesquisa de campo, ago. 2008.

9Programa federal que objetiva a aquisição da produção da agricultura familiar visando atender a demandas de
alimentos de populações em risco alimentar.
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Gráfico 6 – Parceria no trabalho agrícola.

Quando  o  assunto  é  o  destino  da  produção,  92%  dos  entrevistados

informaram vender no mercado local (gráfico 7). As feiras livres dos municípios são

muito atrativas para a venda da produção, quando a quantidade permite, tendo em

vista  que  a  maior  parte  das  famílias  entrevistadas  alegou  que  poucas  vezes  a

quantidade produzida permite. Na maioria das ocasiões a produção abastece tão

somente a unidade familiar, nada restando para a comercialização. Os demais 8%

responderam  que  o  destino  da  produção  era  o  mercado  regional,  geralmente,

comercializam  em  feiras  dos  municípios  vizinhos  ou  vendem  a  produção  para

intermediários  que  distribuem  para  indústrias  e  supermercados  localizados  nos

municípios  próximos  e  até  mesmo em Natal.  Apesar  de  se  apresentar  com um

percentual  baixo,  esse  fato  nos  remete  à  indicativos  de  uma  agricultura  de

abastecimento da RMN e, conseqüentemente, para uma maior integração do rural

com o urbano metropolitano.

92%

8%

Local
Regional

Fonte: Pesquisa de campo, ago. 2008.

Gráfico 7 – Tempo de moradia no assentamento.

Ainda em relação à comercialização (gráfico 8), constatamos que, quase

a metade, 43% das famílias não comercializam. Nesse caso, devemos atentar para

o que foi anteriormente exposto: a quantidade da produção não é suficiente para ser

comercializada. 
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A figura do intermediário ou atravessador é muito presente no contexto de

comercialização dos assentamentos da RMN. Nesse caso, temos um percentual de

37%  das  famílias  que  repassam  a  produção  para  os  intermediários.  Como  já

mencionamos, muitos deles revendem a produção para indústrias nas localidades

próximas, para feirantes e para supermercados. As famílias que vendem a produção

nas feiras locais somatizam um percentual de 13% e aquelas que comercializam

tanto nas feiras quanto com os atravessadores perfazem um total de 3%. Temos

ainda,  um  percentual  de  2%  que  comercializa  no  próprio  assentamento,  nos

comércios familiares e apenas 1% que comercializa em sistema de contrato com

supermercados. Esse caso foi encontrado no assentamento Vale do Lírio em São

José de Mipibu, onde encontramos duas famílias que comercializam por meio de

contrato  com  o  Supermercado  Rede  Mais.  Nesse  mesmo  assentamento,

encontramos  uma  família  que  vende  a  produção  para  a  CEASA/RN. Outra

particularidade é o assentamento Nova Esperança II, no município de Ceará-Mirim

que estabelece parceria com a indústria de aguardente Ypióca, localizada no mesmo

município. No assentamento Espírito Santo, também em Ceará-Mirim, encontramos

uma família que vende a produção para a prefeitura; e no assentamento Eldorado

dos Carajás, em Macaíba, uma família que comercializa a produção de mandioca

com as casas de farinha estabelecidas no município em Vera Cruz. Vale destacar

que  esse  município  vem  se  destacando  na  produção  de  farinha  no  contexto

estadual.
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Fonte: Pesquisa de campo, ago. 2008.

Gráfico 8 – Formas de comercialização

Em relação à renda familiar constatamos que a maior parcela das famílias

entrevistadas (37%) recebe em média menos de um salário mínimo. Um percentual

próximo revela que 34% das famílias recebem um salário mínimo; 24% recebem de

um a dois;  4% recebem de dois  a  quatro  e  apenas 1% recebe mais  de  quatro

salários  mínimos.  Vale  salientar  que muitas famílias,  principalmente  aquelas  que

recebem até um salário,  dependem em grande parte do programa federal  Bolsa

Família. Assim, são muitas as famílias que não tem renda proveniente de emprego

ou  venda  da  produção  e  que  dependem  única  e  exclusivamente  de  repasses

financeiros do governo e que praticam a agricultura de subsistência, fato que eleva

sobremaneira a importância dessa prática (gráfico 9).
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Fonte: Pesquisa de campo, ago. 2008.

Gráfico 9 – Renda familiar (mensal)

Questionamos,  também,  a  respeito  da  renda  auferida  pela

comercialização (gráfico 10).  Como demonstramos anteriormente,  quase metade,

isto é, 43% dos assentados não comercializam; 37% obtêm uma renda inferior a um

salário mínimo; 13% obtêm uma renda de um salário; 4% de um a dois; 2% de dois

a quatro e apenas 1% do universo entrevistado alegou adquirir uma renda maior que

quatro salários mínimos com a comercialização da produção. 

Em relação à quantidade de pessoas da família que ajudam na produção

que é comercializada, 24% das famílias contam com a ajuda de duas pessoas da

unidade  familiar;  13%  contam  com  apenas  uma  pessoa;  9%  contam  com  três

pessoas.  Em  8%  das  famílias  entrevistadas  todos  os  componentes  familiares

ajudam  na  produção  que  é  comercializada  e,  em  2%  mais  de  quatro  pessoas

ajudam na produção.  A parcela majoritária dos assentados (39%),  disseram que

nenhuma pessoa ajuda na produção,  tendo em vista  que 43% das famílias  não

comercializam.  Os percentuais  não coincidem, pois  algumas pessoas  ajudam da

produção comercializada  de outras  famílias,  geralmente  os  vizinhos  (gráfico  11).

Esses  dados  evidenciam  as  fragilidades  relacionadas  à  produção  e,

consequentemente, a baixa dependência dessas famílias das atividades produtivas
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dos  assentamentos  que,  por  sinal,  se  distancia  da  proposta  dessas  unidades

espaciais.

37%

13%4%

43%

2%1%

Menos de 1 SM   
1 SM 
De 1 a 2 SM   
De 2 a 4 SM   
Mais de 4 SM   
Não comercializa   

Fonte: Pesquisa de campo, ago. 2008.

Gráfico 10 – Renda familiar proveniente da comercialização.

13%

24%

9%5%2%8%

39%

1 pessoa
2 pessoas   
3 pessoas   
4 pessoas   
Mais de 4 pessoas      
Todas 
Nenhuma

Fonte: Pesquisa de campo, ago. 2008.

Gráfico 11 – Quantidade de pessoas envolvidas na produção comercializada.

Apesar de um significativo percentual  de assentados não se dedicar  à

produção para comercialização, parte considerável desses e ainda algumas pessoas

provenientes  de  famílias  que  comercializa,  se  dedicam  a  outras  atividades

produtivas.  Nesse  caso,  encontramos  fortes  evidências  que  têm  permeado  os
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estudos  das  novas  dinâmicas  nos  espaços  rurais:  a  pluriatividade.  De  todo  o

universo  entrevistado,  27%  trabalha  em  outras  atividades  dentro  e  fora  do

assentamento,  relacionadas  ou  não  com  a  agropecuária.  Em  nossa  pesquisa

constatamos a participação de pessoas assentadas em atividades como: servente,

gari, técnico em informática, eletricista, Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), professor,

caminhoneiro,  padeiro,  lavadeira,  motorista,  frentista,  mecânico  de  automóveis,

pedreiro,  porteiro,  pintor,  comerciante,  carregador,  diarista,  pescador,  operário,

artesão e merendeira. É comum encontrarmos pessoas que trabalham em fazendas

que produzem mamão para exportação;  na indústria  de aguardente (Ypióca);  na

Usina próxima a assentamentos como São Sebastião, São José Pedregulho e Padre

Cícero em Ceará-Mirim; em fazendas de criação de galinha; e pessoas envolvidas

em atividades temporárias (gráfico 12). 

27%

73%

Sim
Não

Fonte: Pesquisa de campo, ago. 2008.

Gráfico 12 – Envolvimento com outras atividades produtivas.

Apesar  de  constatarmos  um  percentual  de  27%  de  famílias  que  tem

membro(s) envolvidos em outras atividades produtivas, somente 9% dessas famílias

disseram que tinha pelo  menos  uma pessoa da casa que trabalha  com carteira

assinada,  o  que  demonstra  a  fragilidade,  as  dificuldades  enfrentadas  pelos

assentados  quando  o  assunto  se  refere  ao  emprego.  As  singularidades  se

encontram no assentamento Eldorado dos Carajás, em Macaíba, onde encontramos

uma  família  com  três  membros  trabalhando  com  carteira  assinada;  e  no

assentamento Vale do Lírio em São José de Mipibu, onde encontramos uma família

com dois membros trabalhando com carteira assinada.
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Questionamos os entrevistados a respeito do local utilizado para fazer as

compras  de  insumos  e  equipamentos  agropecuários.  Nesse  caso,  81%  da

população  entrevistada,  realizam  suas  compras  no  mercado  local,  no  próprio

município. Somente 11% dos assentados disseram realizar as compras no mercado

regional.  Entretanto, vale destacar que esse último percentual  se referiu à Natal.

Assim, quando não compram no mercado local, se dirigem à Natal. Dessa forma,

temos  uma  relação  urbano-rural  que  não  se  expressa  no  contexto  de  uma

integração metropolitana. 

A  pesquisa  procurou  saber,  também,  a  situação  dos  assentados  em

relação  à  assistência  técnica  direcionada  à  unidade  familiar  (gráfico  13).

Considerando  os  dados  obtidos,  podemos observar  que  pouco  mais  da  metade

(51%) das famílias  não são contemplados com assistência  técnica.  De todas as

famílias visitadas,  o valor  percentual  de assistência técnica de maior  relevo está

direcionado ao INCRA (17%). Um percentual de 14% dos assentados já recebeu

algum tipo de assistência técnica que, no momento, segundo alguns depoimentos, a

assistência encontra-se parada, tendo em vista que o INCRA trabalha com o serviço

terceirizado tendo terminado o tempo de contrato da empresa responsável. Assim, o

processo de licitação está para ser lançado e as atividades para serem retomadas

quando  da  aprovação  da  empresa.  Esse  caso  foi  bastante  encontrado  nos

assentamentos  do  município  de  Ceará-Mirim  que  eram assistidos  pela  empresa

APES. Nos assentamentos de Macaíba e São José de Mipibu encontramos outras

empresas  atuando,  também contratadas  pelo  INCRA,  a  exemplo  da  CEPAC  no

assentamento  Eldorado  dos  Carajás;  SEADI  em  Caracaxá;  e  TECNIR  no

assentamento  Vale  do  Lírio.  As  demais  famílias  disseram  contratar  técnico  e

consultoria nos períodos de maior produção (3%); possuir assistência técnica própria

(2%); e receber assistência técnica da EMPAN (2%).

Isso demonstra como a produção familiar  vem sendo negligenciada no

que se refere à assistência técnica. Esta assistência é mais presente quando as

atividades são desenvolvidas em parcerias com outras empresas a exemplo do que

vem acontecendo em alguns  assentamentos  rurais  do estado,  ou a exemplo  de

outras atividades fora do âmbito do assentamento como a pecuária e a carcinicultura

de acordo com o demonstrado no capítulo 2. 
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Fonte: Pesquisa de campo, ago. 2008.

Gráfico 13 – Assistência técnica.

Em relação aos possíveis financiamentos (gráfico 14), constatamos que a

população desses assentamentos encontra-se, também, pouco assistida, tendo em

vista  que  a  parcela  majoritária  dos  assentados  (56%)  não  possui  financiamento

agropecuário.  A  maior  ocorrência  deu-se  em  função  do  PRONAF  que  foi

responsável  por  um  percentual  de  38%  dos  assentados;  4%  dos  entrevistados

disseram  contar  com  financiamento  do  Crédito  Fundiário  e  2%  do  Fomento.  O

PRONAF, tipo de financiamento mais comum, criado com a finalidade de possibilitar

o fortalecimento da agricultura familiar, com apoio técnico e financeiro, encontra-se

subdividido em modalidades, a saber: PRONAF A, B, C, D e E.

Em relação ao assentamento como um todo, verificamos que somente no

Riachão II, em Macaíba, ninguém pediu o PRONAF; nos assentamentos Margarida

Alves (Macaíba) e Águas Vivas (Ceará-Mirim), os assentados estão aguardando; em

São  José  Pedregulho  (Ceará-Mirim)  algumas  pessoas  pediram o  PRONAF para

aplicar na plantação de cajueiro irrigado que não deu certo. Segundo o presidente

desta associação, o recurso do financiamento possibilitou a implantação da irrigação

por aspersão que não apresentou retorno e a irrigação foi retirada. 

Em alguns casos, percebemos que a falta de orientação técnica prejudica

os assentados na ora de saldar a dívida. Conversamos com pessoas que perderam
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a produção em função de uma praga ou queimada, fato que ocasionou a perda do

investimento restando-lhe somente a dívida. 

No assentamento São Sebastião,  o maior assentamento do INCRA na

RMN,  que  se  encontra  dividido  em quatro  unidades,  constatamos  que  já  foram

liberados recursos do PRONAF A, B e C para a criação de gado e para a produção

de abacaxi e de mamão. Nesse assentamento, as famílias que estão inseridas no

projeto  contam com a irrigação  por  gotejamento para a  produção  de mamão e,

também, para o abacaxi. Em Primeira Lagoa, assentamento localizado no município

de Ceará-Mirim, o PRONAF solicitado por algumas famílias foi direcionado para a

plantação de caju e capim e para a criação de gado. No assentamento São João,

também  em  Ceará-Mirim,  o  presidente  disse  que  os  assentados  receberam  o

PRONAF A e B, o primeiro para a criação de gado e produção de mandioca e o

segundo somente para a plantação de mandioca.

38%

4%
56%

2%

PRONAF
Fomento
Crédito Fundiário
Nenhuma

Fonte: Pesquisa de campo, ago. 2008.

Gráfico 14 – Financiamento

No  tocante  à  produção  básica  dos  assentamentos,  esta  é  bastante

diversificada.  Dessa  forma  encontramos  uma  significativa  variedade  de  frutas,

cereais  e criação de animais  (gráfico 15).  Contudo a base da produção está no

milho,  feijão,  macaxeira,  mandioca,  batata,  frutas  e  na  criação  de  animais,  que

fazem  parte  da  dieta  básica  das  famílias.  Em  relação  às  frutas,  encontramos
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produção de banana, manga, mamão, jerimum (uma das maiores produções do RN,

que dá a denominação ao povo do estado de Papa Jerimum), caju, graviola, goiaba,

coco, melancia, acerola, abacaxi e maracujá. O caju, o jerimum e o mamão são as

frutas  mais  cultivadas  nos  assentamentos.  O  caju  é  muito  comum  nos

assentamentos do município de Macaíba, os outros dois cultivos encontram-se bem

distribuídos nos demais assentamentos. A criação de animal apareceu com um valor

de 12% distribuídos em criação de gado, galinha, porco, carneiro, ovelhas e aves

com destaque para a criação de gado. Algumas famílias criam gado para a produção

de leite e outras têm poucas cabeças que são utilizadas para o trabalho na lavoura. 
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Outros
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Fonte: Pesquisa de campo, ago. 2008.

Gráfico 15 – Produção familiar.

Em alguns locais encontramos a produção de jerimum no pátio da casa

esperando a compra dos intermediários (foto 14). 
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Foto: Autora, ago. 2008.

Fotografia 14 – Jerimum no assentamento Eldorado dos Carajás (Macaíba)

É  importante  enfatizarmos  a  presença  de  projetos  direcionados  à

produção familiar a exemplo da Casa do Mel (fotografia 15), no assentamento José

Coelho, empreendido pela Prefeitura de Macaíba; o projeto piloto da PETROBRAS

de plantação de girassol que está sendo implementado em alguns assentamentos

rurais a exemplo de Gonçalo Soares (São José de Mipibu); Espírito Santo (Ceará-

Mirim);  e  Margarida  Alves  (Macaíba)  (foto  16).  É comum, também encontrarmos

hortas familiares (foto 17) como no assentamento São Sebastião que estão dentro

de uma proposta de projeto produtivo para as mulheres assentadas. Ou até mesmo,

hortas de iniciativa no âmbito da própria família, ou seja, que produz e comercializa

individualmente,  ação  comum  nos  assentamentos  como  demonstramos

anteriormente.

Embora tenhamos percebido que em alguns momentos os assentamentos

não têm uma autonomia, podemos depreender que há uma preocupação do governo

de inseri-los numa política de mercado, uma vez que hoje temos a ocorrência de

alguns assentamentos que estão sendo assistidos por projetos das três esferas de

governo. Na agrovila Canudos do assentamento Rosário, por exemplo, temos a forte

presença da Universidade Federal do Rio Grande do Norte que realiza um trabalho
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de  extensão  direcionado  para  a  criação  de  tilápia  em  tanques.  As  atividades

começaram com a criação de uma cooperativa, o Pólo de Tilápia, constituída por

três núcleos produtivos com doze viveiros cada. A produção é vendida às prefeituras

da  região  e  a  agrovila  está  inserida  no  Programa  Territórios  da  Cidadania  que

pretende criar uma cadeia produtiva para melhorar as condições de trabalho. Além

da produção da tilápia, a agrovila trabalha com a produção de banana, melancia,

melão,  mamão, feijão verde e girassol  (projeto experimental  para a produção de

biodiesel).

Assim, são essas ações que possibilitam a aproximação a relação desses

assentamentos com o processo de metropolização,  apesar  de termos uma ação

tênua, sem uma consistência maior.

Foto: Autora, ago. 2008.                                          

Fotografia 15 – Casa do Mel no assentamento José Coelho (Macaíba).
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Foto: Autora, ago. 2008.

Fotografia 16 – Plantação de girassol no assentamento Gonçalo 

Soares (São José de Mipibu)

Foto: Autora, ago. 2008.

Fotografia 17 – Horta no assentamento São Sebastião (Ceará-Mirim)
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Dentre as inúmeras dificuldades encontradas pelas famílias assentadas,

buscamos os casos de empreendedorismo presentes nos assentamentos rurais. A

esse respeito vale destacar casos como o de uma família no assentamento Padre

Cícero, em Ceará-Mirim que trabalha na produção e comercialização de coalhada.

Observamos também a ocorrência de um caso no assentamento São Sebastião de

uma família  que produz mel  da produção da cana.  Segundo o informante,  essa

família tem se destacado bastante no contexto do assentamento.

No  decorrer  da  pesquisa  verificamos  que  poucos  assentamentos  têm

projetos  de  produção  em  execução.  Em  alguns,  constatamos  a  ocorrência  de

projetos que não deram certo, em outros, de projetos em execução, e outros ainda,

de  projetos  a  serem  implementados.  A  esse  respeito,  podemos  destacar  os

seguintes casos: o assentamento Espírito Santo (Ceará-Mirim) que tem projeto de

caju e da cisterna apoiado pela FETARN; o assentamento São Sebastião (Ceará-

Mirim) que trabalha com aviário, abacaxi, mamão e caju em sistema de projeto; o

assentamento  Águas  Vivas  (Ceará-Mirim)  que  tem  um  projeto  em  planilha  de

fabricação de páprica10; o assentamento Nova Esperança II (Ceará-Mirim) que tem

os projetos de goiaba e camarão; o assentamento Padre Cícero (Ceará-Mirim) que

atua  com  o  projeto  da  PETROBRAS  apoiado  pela  EMATER  de  plantação  de

girassol. Entretanto, vale destacar que esse projeto está em fase de experimento.

Encontramos no assentamento São João (Ceará-Mirim) o projeto da cisterna com

incentivo da FETARN; em Riachão II  (Ceará-Mirim) o projeto da tilápia;  em José

Coelho (Macaíba) o projeto do caju; em Eldorado dos Carajás (Macaíba) o projeto

da agroindústria de mandioca; em Caracaxá (Macaíba) o projeto do girassol e do

aviário de galinha caipira; em Zumbi dos Palmares e Margarida Alves (Macaíba) o

projeto  do  girassol;  e  em  Gonçalo  Soares  (São  José  de  Mipibu)  o  projeto  de

piscicultura  “Terra  Sol”  incentivado  pelo  INCRA.  Nos  demais  assentamentos  da

RMN, em três, encontramos ocorrência de projetos de produção.

Procuramos  saber,  também,  acerca  da  existência  de  projetos

direcionados à mulher.  Encontramos a presença de Clube de Mães em Rosário,

Eldorado  dos  Carajás  e  Quilombo  dos  Palmares  II  (Ceará-Mirim)  (ver  foto  18).

Contudo, neste último assentamento, o fiscal suplente da associação disse não estar

em  funcionamento.  Em  São  José  de  Pedregulho  (Ceará-Mirim),  constatamos  a

10 Pó obtido do fruto seco da pimenta.
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presença de uma associação “Associação das Mulheres de Pedregulho”; em Padre

Cícero  (Ceará-Mirim),  a  proposta  de  implantação  de  uma  associação  para  as

mulheres inseridas no trabalho de casa de farinha; em Riachão II (Ceará-Mirim) um

projeto de horta com o cultivo de coentro e cebola; em José Coelho Silva (Macaíba),

um projeto de artesanato apoiado pela EMPARN; e em Caracaxá (Ceará-Mirim) um

projeto de horta incentivado pela EMATER.

Foto: Autora, ago. 2008.

Fotografia 18 – Clube de Mães no assentamento Rosário (Ceará-Mirim)

Como visto, a situação econômica desses assentamentos é, a exemplo

da situação social, muito precária. Contudo, cabe frisarmos que no tocante à relação

com os espaços urbanos, estas se estreitam por intermédio do fator econômico, seja

pelo  viés  da  comercialização  da  produção,  das  atividades  produtivas  fora  do

assentamento ou dos serviços procurados nas sedes municipais em distritos mais

próximos.

Nesse  contexto,  cabe  destacarmos  que  no  âmbito  metropolitano  não

existe uma integração. Apesar de sabermos que as ações em sentido metropolitano
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são  ainda  muito  restritas.  Essas  áreas  rurais  encontram-se  desamparadas  no

sentido de políticas públicas. 

Contudo, diante desse quadro isolado do ponto de vista metropolitano,

destacamos a existência, em planilha, de ações que deverão ser direcionadas para

as  atividades  rurais  desses  municípios  metropolitanos  como  as  que  estão

apresentadas no Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável  para a RMN

(2006),  no  sentido  de  contemplá-las  em  seu  processo  de  metropolização.  São

exemplos:  a  Implantação  de  Distritos  Industriais  de  Alimentos,  e  da  Área  de

Produção de Agroenergéticos.

Assim, com base no exposto, direcionamos observações que devem ser

tomadas à análise na hora do planejamento metropolitano, com o objetivo de dar

relevo  e  fundamentação  metropolitana  em  seu  contexto  geral,  considerando  a

construção de uma metrópole baseada em relações mais complexas, relações que

contemplem não somente a urbanização, mas também a ruralidade em seu sentido

com a metrópole. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os levantamentos  realizados  no  decorrer  da  pesquisa  nos  permitiram

depreender que existe uma necessidade de abordamos a relação cidade-campo,

urbano-rural, do ponto de vista de sua complementaridade como nos propõe Sposito

(2006) ao destacar que cidade e campo se diferem no âmbito da divisão do trabalho,

mas essa divisão pressupõe,  também, complementação.  Principalmente nos dias

atuais, quando observamos uma série de descontinuidades territoriais que dificultam

a diferenciação entre espaços urbanos e espaços rurais se manifestando, em muitos

casos, numa idéia de contínuo cidade-campo. Dessa forma, essas descontinuidades

nos instigam a pensar em relações sociais, políticas e econômicas entre ambos os

espaços.

Entendendo essa interdependência, chamamos a atenção para o fato de

vislumbrarmos  as  metrópoles  em razão  da  complementaridade  desses  espaços.

Pois as metrópoles não guardam como característica, apenas a urbanização, mas

um  processo  de  urbanização  acompanhado  de  dinâmicas  rurais  que  são

influenciadas  direta  ou  indiretamente  pelas  características  próprias  da  relação

urbano-rural.

Contudo,  mostramos  que  a  idéia  urbana  que  prevaleceu  nos  estudos

sobre as dinâmicas espaciais adquiridas com a industrialização deveu-se em grande

monta  às  novas  formas  impressas  no  território  brasileiro,  que  acabou  por

condicionar uma demanda exigente por reformas urbanísticas, principalmente entre

as décadas de 1930 e 1970. Assim, a realidade urbana explodiu, trazendo consigo,

características bem particulares desses espaços. Com essa visão, a noção de um

rural passou a ser marcada por características de atraso e de miséria desvendadas

em razão da negligência para com esses espaços por parte do poder público, tendo

em vista, que também foram abarcados pelo processo de reprodução do capital,

marginalizando  muitas  pessoas  que  não  tinham  condições  de  se  inserir  nesse

contexto. 

É  importante  destacarmos  que  as  referidas  mudanças  ganharam

concretude com base em um discurso de integração nacional que foi orientado por
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geopolíticas  direcionadas  e  específicas  no  sentido  de  organizar  e  valorizar  o

ambiente urbano em detrimento do ambiente rural o que acabou por acentuar um

quadro de desigualdades entre esses dois espaços.

Assim,  os  estudos  realizados  ao  longo  da  pesquisa  nos  permitiram

observar  uma  significativa  transformação  no  território  brasileiro  no  decorrer  do

século XX, rumo à urbanização de muitos espaços. Entretanto, verificamos, também,

que paralela a essas mudanças,  encontramos espaços rurais  em transformação,

enquanto uma extensão do urbano ao rural, espaços rurais modificados em razão de

sua relação com urbano, denotando uma grande fragilidade no que tange ao caráter

conceitual  direcionado  para  o  entendimento  da  metrópole  que  pressupõe  uma

característica basicamente urbana.

Em relação  à  urbanização  do Rio  Grande  do  Norte,  vemos  que  seus

primeiros  contornos  deveram-se  às  atividades  agropecuárias  como a  criação  de

gado,  a  produção  da  cana-de-açúcar  e  do  algodão.  Entretanto,  verificamos  na

literatura já produzida que o processo de urbanização e a formação de uma rede

urbana  estadual  mais  consistente  começou  a  acontecer  muito  recentemente  na

segunda metade do século XX, e que o aumento dos espaços construídos em Natal

em direção aos municípios vizinhos como Parnamirim e São Gonçalo do Amarante,

só começou a sinalizar apenas no final da década de 1980 para a década seguinte,

1990,  se consubstanciando a partir  da década de 1990 e aparecendo com mais

força no período atual onde verificamos um processo de conurbação se iniciando,

com o crescimento de Parnamirim em direção à Natal, à Macaíba, e de Macaíba em

direção à Parnamirim.

Nesse  sentido,  surgiu  a  RMN,  em  um  contexto  de  aparecimento  de

cidades  médias  em  paralelo  à  involução  metropolitana  caracterizado  pelo

exacerbado  crescimento  demográfico  acompanhado  de  suas  seqüelas.  Contudo,

observamos que sua formação, e dinâmica deve-se não somente à urbanização que

se estende cada vez mais.  Assim, em seu interior,  encontramos, extensas áreas

rurais, algumas delas inseridas em um contexto de promoção da metropolização,

como é o caso do agronegócio referente à cana de açúcar, da produção de mamão

em assentamentos estaduais e da pecuária, sem contar com as novas atividades

que vêm sendo desenvolvidas nos espaços rurais a exemplo das atividades de lazer

como as festas, os clubes recreativos, além da instalação de condomínios rurais,
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usos  próprios  do  contexto  de  mudanças  que  bem  caracterizam  esses  espaços

rurais.

Em  decorrência  da  forte  presença  rural  na  RMN,  a  fragilidade

metropolitana  se  expressa,  também,  com a  baixa  integração  existente  na  RMN,

principalmente,  em  relação  àqueles  municípios  mais  distantes  da  capital,  Natal.

Como forma de complementar essa visão, utilizamos um mapa para demonstrar a

extensa área não urbanizada que compõe a Região, assim como nos valemos de

uma caracterização  geral  dos  municípios  e  de  suas  sedes  municipais,  fato  que

aponta  para  uma  urbanização  ainda  pouco  consistente,  se  levarmos  em

consideração que essas sedes guardam muitas características rurais.

Ainda  nessa  linha  de  pensamento,  apontamos  para  as  limitações

conceituais inerentes a esses espaços, tendo em vista que carregam um sentido

meramente político que se distancia de uma lógica de integração social, econômica

e política sugerida pelos conceitos de região e território no âmbito a Geografia.

No  tocante  à  ruralidade,  na  nossa  concepção,  mesmo se  tratando  de

espaços rurais, distante do que é entendido para o processo de metropolização (a

partir de uma lógica unicamente urbana), procuramos transmitir  com esse estudo

uma idéia ainda pouco contemplada de metropolização, isto é, entendida a partir da

relação urbano-rural demonstrada no quadro geral da ruralidade na RMN.

Em  relação  aos  assentamentos  estudados,  a  pesquisa  in  loco nos

mostrou que a metrópole se reproduz na relação urbano-rural, contudo, essa relação

não necessariamente reproduz a metrópole. Assim, ora concebemos um processo

de metropolização  que se dá numa escala  de maior  integração com a cana-de-

açúcar, por exemplo, ora essa relação se dá de forma mais tênua com a prática de

algumas atividades  incentivadas  por  projetos  das  três  esferas  de  governo e  ora

praticamente  inexiste.  Então,  o  que temos são várias  faces  de um processo de

metropolização. 

Com base nos resultados expostos, observamos que os assentamentos

rurais se distanciam um pouco das sedes municipais, alguns estão localizados em

locais de difícil  acesso, e eles estreitam relações com as sedes municiais e com

distritos  mais  próximos.  Muito  embora,  essa  relação  ainda  aconteça  de  forma

incipiente.  A  prefeitura  dos  municípios  se  faz  presente  na  prestação  de  serviço

público quando no tocante à educação, pois em todos os assentamentos existe um

transporte  escolar  para  deslocar  os  estudantes  até  as  escolas.  Em  relação  ao
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serviço de saúde, na maioria das vezes é irregular. Assim a população assentada

depende,  preponderantemente,  dos  agentes  de  saúde  que  são  mais  freqüentes

nesses assentamentos.

A  interlocução  com  os  espaços  urbanos  se  faz  sentir  com  a

comercialização da produção, tendo em vista que esta é direcionada tanto para os

intermediários  que  revendem nas  feiras  livres  municipais  quanto  para  pequenas

indústrias a exemplo da indústria de sorvetes Chapinha.

A produção dos assentamentos é destinada a vários segmentos. Assim,

os assentados vendem sua produção diretamente nas feiras livres, nas indústrias ou

nos supermercados e a comercialização geral se dá no âmbito do próprio município.

Não constatamos indicativos de integração dos assentamentos com o processo de

metropolização, seja pelo viés social ou econômico. 

Apesar desse contexto desfavorável à justificativa de uma metrópole em

sua  totalidade,  observamos  a  presença  de  novas  dinâmicas  nos  espaços  como

apontamos no capítulo inicial. Assim, constatamos a ocorrência de atividades não-

agrícolas  no  âmbito  de  unidades  familiares,  como  os  pequenos  comércios  de

alimentos e a pluriatividade com a presença de trabalhos temporários ou não em

outras atividades não-agrícolas fora do assentamento, associados à produção rural

dentro ou fora do mesmo.

Vale  destacar,  também,  que  algumas políticas  de  financiamento  estão

postas, resta uma orientação suficiente para que os atingidos por essas políticas

possam se  manter  e  crescer  em sua  proposta.  Ouvimos  muitas  reclamações  e

constatamos  muitos  casos  de  fragilidade  quanto  à  gestão  dos  negócios.  As

associações são pouco atuantes, e os assentados trabalham no âmbito da própria

unidade familiar.

Por fim, apontamos que esses espaços são considerados por nós como

fragmentos  inseridos  na  metrópole,  tendo  em  vista  que  não  apresentam  uma

dinâmica relacionada à metropolização, além de clamarem por uma maior atenção,

em especial para a sua reprodução básica de vida. 

Embora,  as  condições  desses  assentamentos  não  venham  ser

determinantes para o processo de metropolização, vale destacar que eles ajudam na

reprodução  local  dos  municípios,  pois  estes  estão  inseridos  numa  proposta  de

metrópole, mesma que essa proposta tenha um caráter preponderantemente político
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como  demonstramos  no  decorrer  da  discussão,  o  que  demonstra  que  em  sua

essência podemos encontrar um vínculo com esse processo de metropolização. 

Nesse contexto,  entendemos que o processo de urbanização sugerido

pela metropolização também absorve e até mesmo reproduz a ruralidade que se

verifica na RMN acabando por minar a idéia de um urbano que exclui o rural. No

caso da RMN, temos o rural e o urbano se conformando num mesmo espaço que é

metropolitano.

Assim, no nosso entendimento, o direcionamento de um olhar especial

para  esses  espaços  pode  contribuir  muito  mais  do  que  se  imagina  para  uma

promoção da metropolização de Natal e cidades vizinhas, tal como a configuração

territorial está posta com os nove municípios. Muito embora, chamamos a atenção

para  a  existência  de  muitas  outras  fragmentos  espaciais  da  metrópole  que,  a

exemplo, desses assentamentos estão completamente fora dessa proposta de nova

configuração espacial, apesar de está em seu território, como é o caso dos muitos

assentamentos  do  Governo  do  Estado,  e  também,  de  unidades  familiares

localizadas em sítios e distritos rurais.
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APÊNDICE A - Roteiro de entrevista – Liderança do Assentamento

1. Assentamento:

___________________________________________________________________

2. Coordenadas geográficas:

___________________________________________________________________

3. Nome:

___________________________________________________________________

4. Idade: 

___________________________________________________________________

5. Função:

___________________________________________________________________

6. Área do assentamento:

___________________________________________________________________

7. Número de famílias assentadas:

___________________________________________________________________

8. Forma de aquisição da terra

 Compra  Doação  Ocupação 

 Outra ______________________

9. Como foi o processo de aquisição?

___________________________________________________________________

10. Produção(ões) do assentamento:

 Banana       Melão                     Manga            Mamão 

 Macaxeira              Feijão            Batata                       Leite

 Peixe           Camarão                Outros_____________________

11. Qual a produção de maior relevância? 

___________________________________________________________________

12. O assentamento tem parceria com alguma empresa? Qual?

___________________________________________________________________

13. O que o assentamento produzia antes da parceria com a empresa?

___________________________________________________________________
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14. Destino da produção/mercado e porcentagem destinada:

 Local         Regional           Nacional           Internacional

15. Formas de comercialização:

 Contrato com empresa âncora ________________________________________

 Através de intermediários  Em feiras 

 Contrato com supermercado(s)________________________________________

OBS:_______________________________________________________________

16. Métodos de irrigação mais utilizados:

 Aspersão convencional  Gotejamento  Microaspersão 

17. Compras de insumos e equipamentos

Mercado local (município)  Mercado regional RMN Mercado regional NE

 Mercado nacional               Mercado internacional

18. Assistência técnica:

 Recebem assistência técnica de _______________________________________

 Contratam técnicos e consultorias em certos períodos

 Possuem assistência técnica própria

19. Infra-estrutura de armazenagem:

 Têm infra-estrutura própria

 Locam infra-estrutura de terceiros

 Não possuem, não precisam

20. Tipos de financiamento:

 PRONAF  PCPR  Crédito fundiário

21. Mão de obra:

 Do assentamento  Do assentamento e de fora do assentamento

 Assalariada           Especializada

22. Como foi o processo de ocupação da terra? (MST, MLST etc.)

___________________________________________________________________

23. Como o  assentamento  está  organizado  do ponto  de  vista  político?  (eleição,

diretoria, reunião etc)

___________________________________________________________________

24. Como é feita a gestão dos negócios?

___________________________________________________________________

25. Existe uma gestão participativa? Como funciona?

_________________________________________________________________194



___________________________________________________________________

26. Vinculação partidária:

___________________________________________________________________

27. Articulação do assentamento com outras instituições (Igrejas, INCRA, STR, CPT,

FETARN, Prefeituras etc).

___________________________________________________________________

28. Quais são os projetos existentes no assentamento?

___________________________________________________________________

29. Existe algum projeto de participação da mulher?

___________________________________________________________________

30. Quais são as formas de organização? (associativos, cooperativismo, OSCIP)

___________________________________________________________________

31. Tipos de empreendedorismo existente.

___________________________________________________________________

32. Serviços

 Comércio. Especificar ______________________

 Educação. Especificar ______________________

 Saúde. Especificar_________________________

Saneamento: 

 Tratamento e distribuição da água  Coleta e tratamento de lixo  Esgoto

OBS:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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APÊNDICE B - Roteiro de entrevista – Assentados

Entrevistador:

___________________________________________________________________

Data ___/___/___           Número do questionário____

1. Assentamento/município:

___________________________________________________________________

2. Nome da pessoa entrevistada:

___________________________________________________________________

3. Grau de parentesco em relação ao responsável pelo lote

Pai        Mãe     Filho (a)         Avó (Avô)      Genro (Nora)      Irmão (ã)

Neto  (a)  Tio  (a)    Sobrinho  (a)  Primo  (a)          Proprietário

Outro___________

4. Sexo:

Masculino         Feminino

5. Idade:

16 a 24 anos                40 a 54 anos                   + de 65 anos            NR

25 a 39 anos                55 a 64 anos                    NS

6. Grau de instrução:

Não sabe ler nem escrever            2º Grau incompleto         Superior completo

1º Grau incompleto          2º Grau completo             NR

1º Grau completo            Superior incompleto

7. Há quanto tempo vocês moram neste local?

Um ano ou menos   De 1 a 5 anos      De 5 a 10 anos      De 10 a 15 anos

Mais de 15 anos         NS                     NR

8. Lugar de origem da família:

 Zona urbana do município    Zona rural do município 

 Outro município _________________

9. Número de moradores no domicílio:

De 1 a 2                       De 3 a 4  De 5 a 6                     Mais de 7

10. Número de famílias no domicílio:

Uma    Duas                       Mais de duas        
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11. Número de cômodos do domicílio:

De 1 a 2         De 3 a 4        De 5 a 6 > de 6  NR

12. Produção familiar:

 Banana           Melão        Manga                  Mamão 

 Macaxeira                 Feijão ___________  Batata               Leite

 Peixe ___________  Camarão____________

 Outros___________________________________________________________

13. A família trabalha em parceria com alguma empresa, individualmente ou através

do próprio assentamento? Qual empresa?

Empresa  Caliman  Gaia  Outra _____________________

 individualmente  através do próprio assentamento

14. Destino da produção familiar:

 Local         Regional        Nacional          Internacional

15. Formas de comercialização:

 Contrato com empresa âncora ________________________________________

 Através de intermediários  Em feiras 

 Contrato com supermercado(s)________________________________________

Obs:________________________________________________________________

16. Renda familiar:

 Menos de 1 SM   1 SM   De 1 a 2 SM   De 2 a 4 SM   Mais de 4 SM

17. Renda familiar proveniente do agronegócio (produção que é comercializada):

 Menos de 1 SM   1 SM   De 1 a 2 SM   De 2 a 4 SM   Mais de 4 SM

18. Quantas pessoas da família estão envolvidas nas atividades relacionadas ao

agronegócio (produção que é comercializada)?

 1     2    3     4     Mais de 4     Todas     Nenhuma

19. Alguém da família  trabalha em outra atividade que não esteja relacionada a

produção que é comercializada?  Em caso positivo  perguntar  quantas  pessoas  e

qual/quais atividade(s). 

___________________________________________________________________

20. Quantas pessoas trabalham com carteira assinada?

 1     2    3     4     Mais de 4     Todas     Nenhuma

21. Compras de insumos e equipamentos

 Mercado local        Mercado regional RMN          Mercado regional NE
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 Mercado nacional      Mercado internacional

22. Assistência técnica:

 Recebem assistência técnica de _______________________________________

 Contratam técnicos e consultorias em certos períodos

 Possuem assistência técnica própria

23. Tipos de financiamento:

 PRONAF  Programa de Combate à Pobreza Rural  Crédito fundiário
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