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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho versa sobre a (re)produção do espaço urbano de Nova Cruz-RN, 

objetivando analisar as implicações socioespaciais oriundas da realocação da principal feira 

livre da cidade a partir do ano de 1991. A cidade de Nova Cruz, atualmente, assume 

importância no cenário socioespacial potiguar devido a sua condição de cidade central que é 

exercida desde décadas na Microrregião Agreste Potiguar. A iniciar pelo seu processo de 

formação ligado a hospedaria de viajantes que transportavam gado, mais posteriormente pelo 

áureo momento de produção algodoeira em seu território, constatamos que sua importância 

para com as cidades próximas vem se dando de modo diferenciado ao longo do tempo. A 

partir do ano de 1991, a cidade de Nova Cruz passou por uma reconfiguração territorial de seu 

espaço urbano devido a realocação da feira livre da cidade do bairro Centro para o São 

Sebastião. Essa dinâmica territorial resultou na (re)produção de seu espaço urbano, 

promovendo ao mesmo tempo crescimento urbano e expansão da atividade comercial, junto 

com a migração do centro comercial da cidade. Contudo, ao mesmo tempo em que a 

transferência da feira desencadeou esses processos através de novos usos do solo na direção 

do bairro São Sebastião, provocou também a desvalorização econômica do bairro Centro, 

através da desativação de estabelecimentos comerciais, da perda de funções até então 

exercidas e da migração de moradores, estabelecendo um quadro de degradação espacial e 

socioeconômica no bairro. Partindo desse contexto nossa análise busca entender os impactos 

socioespaciais ocorridos no bairro Centro, a forma como ocorreu a produção e reprodução do 

espaço urbano no bairro São Sebastião e as implicações da ação do poder público na 

reestruturação do espaço urbano novacruzense. Para tanto, recorremos a pesquisa 

bibliográfica para a composição de nosso marco teórico-conceitual, dialogando com autores 

como Roberto Lobato Corrêa, Ana Fani, Milton Santos, Manuel Castells e Heri Lefvbre, 

dentre outros, discutindo sobre a análise do urbano, a conceituação do espaço urbano e o 

processo de (re)produção do espaço urbano. Recorremos, também,  ao desenvolvimento de 

uma pesquisa de campo em nossa área de estudo, por meio da obtenção de dados primários 

através de entrevistas, questionários e registro fotográfico, além da obtenção de dados 

secundários por meio de pesquisa bibliográfica e documental acerca de nosso objeto de 

estudo. Desse modo buscamos colaborar para a compreensão do espaço urbano através de sua 

produção e reprodução fundamentadas no desvendamento das práticas socioespaciais. 

 

Palavras-chave: Espaço urbano. (Re)produção espacial. Feira livre. Dinâmica socioespacial. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The present work is about the reproduction of the urban area of Nova Cruz – RN, with the 

objective of analyzing the social and spatial implications of the relocation of the main street 

market in the city from 1991 on. Nowadays, the city of Nova Cruz takes over  importance in 

the potiguar social and spatial scenario due to  its condition of central city which is practiced 

for decades in Potiguar Agreste Microregion. Beginning with its formation process connected 

with traveler‟s hostel which assisted  the activity of cattle transportation,  further in time by 

the golden era of cotton production in its territory, it was noticed that its importance in 

relation with the nearby towns has been happening differently throughout time. From the year 

1991 on, the town of Nova Cruz has gone through a territory restructuring of its urban area 

due to the relocation of the open market from Downtown neighborhood to São Sebastião 

neighborhood. Such territorial movement resulted in a reformation of the town‟s urban space, 

promoting in both neighborhoods urban growth and the expansion of commercial activity 

associated with the migration of the commercial center of the city. The transference of the 

commercial area has caused these processes through the new uses of the land towards the São 

Sebastião region, it has also caused a decrease in market value of the downtown area as a 

result of the breakdown of previous existing business activities, their service contribution and 

the citizen migration, establishing a space and socioeconomic portrait in the neighborhood. 

From this context, our analysis seeks to understand the social and spatial impacts occurred in  

Downtown neighborhood, the way in which the production and reproduction of the urban 

space in São Sebastião neighborhood and the implications resulted from  the actions of the 

administrative power in restructuring of the urban space of Nova Cruz. In order to do so, a 

bibliographical research was used to compose our theoretic-conceptual mark, discussing the 

matter with authors such as Roberto Lobato Corrêa, Ana Fani, Milton Santos, Manuel Castells 

e Heri Lefvbre, among others, discussing on the subject of urban analysis, the concepts of 

urban space and the process of reproduction of the urban space. A field research was utilized 

in our area of study by means of primary data gathering through interviews, questionnaire and 

photographic register. Secondary data gathering was also obtained by means of 

bibliographical  and documental research related to our study object. By these means, it was 

sought to contribute to the understanding of the urban space through its production and 

reproduction based upon the discovery of social and spatial practices.  

 

Key words: Urban space. Space reproduction. Street Market. Social and spatial dynamics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Este estudo tem como enfoque pensar o espaço urbano, que na contemporaneidade é 

tão presente e influente, como outrora não havia sido considerando-se a escala global. Embora 

nossa abordagem não prime por um estudo de tal amplitude territorial, torna-se importante, 

nessas primeiras linhas, ratificar o caráter aglomerador de população e integrador de lugares, 

que o espaço urbano exprime em um primeiro momento de sua apreensão e que nos dias 

atuais ainda se difunde, e, pode ser verificável como expansivo e participante do processo de 

produção capitalista.  

 Esta associação entre a produção do espaço urbano e o processo de produção 

capitalista tem se constituído em diversos estudos geográficos (sobre o espaço urbano) como 

exercício principal de abordagem teórico-conceitual. Contudo, além dessa preocupação, 

também atentamos para a dinamicidade que as relações sociais atribuem ao processo de 

produção do espaço urbano, fazendo com que este espaço seja socialmente constituído. 

 Focando o olhar para as mudanças ocorridas na dinâmica da produção do espaço 

urbano, desde sua funcionalidade mercantil, passando pela funcionalidade para a produção 

industrial, o espaço urbano reflete – mais intensamente nos dias atuais – uma complexificação 

social, por meio de suas relações de trabalho, das lutas e movimento sociais, das tensões e dos 

conflitos que perfazem a realização da vida. 

 Dessa feita, nosso trabalho busca alcançar um entendimento que contribua para a 

resolução, ou pelo menos, para a compreensão de processos inerentes ao espaço urbano. 

Processos que se constituem pelas especificidades, anseios e interesses de uma dada 

sociedade; processos que nos suscitam intervenções e que transparecem a necessidade de uma 

análise da prática socioespacial, fomentando perspectivas que se esboçam no plano da vida 

cotidiana.  

 O presente trabalho emana inicialmente da preocupação em fazer de nossa abordagem 

geográfica uma forma de contribuir para que o espaço urbano possa ser vivido como lugar de 

possibilidades para a realização da vida humana. 

 Um ponto relevante a ser considerado na elaboração da presente pesquisa é nossa 

inserção nas problemáticas urbanas da área de estudo em questão: a cidade de Nova Cruz-RN. 

Foi presenciando e vivenciando – enquanto habitante da cidade – o processo de crescimento 

de sua área urbana em correlação com as modificações nos usos e funções dos diversos 

lugares da cidade, e, observando o deslocamento populacional, além da dinâmica urbana 
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cotidianamente reelaborada pelos moradores da cidade, que a problemática da diferenciação 

espacial urbana novacruzense começou a se delinear em nossas ideias e pretensões. 

 Portanto, nossa problemática se concentra no entendimento das implicações 

socioespaciais provenientes da (re)produção do espaço urbano da cidade, que se dão a partir 

do ano de 1991 até os dias atuais, buscando elucidar os impactos socioespaciais ocorridos no 

bairro Centro e a produção do espaço urbano no bairro São Sebastião. Ambos os processos 

desencadeados pela realocação da feira livre da cidade.  

 Nosso marco temporal define-se pelo ano de transferência da principal feira livre da 

cidade para o bairro São Sebastião, que histórica e tradicionalmente ocorria no bairro Centro. 

A partir de tal acontecimento a cidade de Nova Cruz presencia um novo momento de 

produção e reprodução do espaço urbano, caracterizado por novas dinâmicas socioespaciais 

nos bairros Centro e São Sebastião, que se dão em meio a uma consequente expansão urbana, 

e a uma importante influência do aumento da atividade comercial na redefinição do uso de seu 

solo. Portanto, por “(re)produção do espaço urbano novacruzense” consideramos esse 

momento específico de dinâmica espacial proveniente da transferência da feira e seus 

desdobramentos, tendo em vista que em nenhum outro momento histórico a cidade vivenciou 

tamanhas transformações socioespaciais vinculadas a processo similar.  

 Um elemento fundamental na gênese da elaboração deste trabalho foram os 

depoimentos comuns, que cotidianamente se houve pela cidade, afirmando que Nova Cruz foi 

a cidade do já teve – transparecendo a percepção dos moradores de que a cidade já foi bem 

melhor de se morar e viver, devido a sua antiga capacidade econômica – ou, que tempo bom 

foi a época do algodão (fazendo uma referência ao pujante período econômico de produção 

algodoeira). Tais depoimentos aguçaram nosso interesse em investigar alguns desses pontos 

apresentados, principalmente pelos antigos moradores da cidade, para compreender o 

momento atual pelo qual ela passa. 

 A princípio, alguns entendimentos gerais sobre a importância da cidade de Nova Cruz 

no processo de formação de algumas cidades vizinhas; sobre a condição de cidade 

centralizadora de funções urbanas; de uma dinâmica econômica que demandava fluxo de 

população e capital para seu território, e, os processos internos de configuração espacial 

(através do uso do solo para moradia, trabalho, deslocamento; e observando-se o espaço 

habitado que é sentido, vivenciado socialmente) nos provocavam inquietações. E assim 

lançamos mão de algumas questões iniciais, como: o que tem feito a cidade de Nova Cruz se 

destacar no cenário regional econômico e social? Essa importância se mantém? Quais os 

elementos responsáveis pela atual realidade socioespacial da cidade de Nova Cruz? 
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 Dessa preocupação sobre os processos pelos quais a cidade de Nova cruz tornou-se 

regionalmente relevante, derivou o centro de nossa abordagem. Não mais a história de 

formação da cidade e seu percurso de formação urbana assumem a pertinência de nossa 

investigação, mas, sobretudo, os processos responsáveis pelo delineamento de um novo 

momento econômico e socioespacial, presenciado nessas últimas décadas na cidade, que 

configura sua capacidade de atração da atividade comercial e de expansão do setor 

imobiliário, por exemplo, pelas novas funções de centralidade exercidas pelos bairros da 

cidade e pelos atuais movimentos populacionais que se diferenciam dos que evidenciaram a 

cidade de Nova Cruz enquanto núcleo econômico da microrregião Agreste Potiguar em 

momentos passados. 

 O município de Nova Cruz, identificado na figura 1, com base nos dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), possui 278 Km² de área territorial e apresentou 

no ano de 2009 uma população estimada em 36.561 habitantes. O referido município está 

inserido na Microrregião Agreste Potiguar, fazendo fronteira com os municípios de Santo 

Antônio e Várzea, ao norte; Espírito Santo, Pedro Velho e Montanhas, a leste; Passa e Fica e 

Lagoa D‟anta, a oeste e a sul com os municípios da Paraíba: Jacaraú, Caiçara, Logradouro e 

Campo de Santana. 

 Torna-nos interessante, também, adentrar pelo universo de análise do urbano 

novacruzense devido ao novo contexto regional pós-expansão da cotonicultura no estado do 

Rio Grande do Norte (RN) – onde a cidade de Nova Cruz assumira papel destacado de 

produtora de algodão – que demandou novas alternativas econômicas para as cidades norte-

rio-grandenses. Entendemos, portanto, que analisando o espaço urbano novacruzense 

podemos trazer contribuições para a compreensão da realidade socioespacial da cidade em seu 

contexto de redefinição econômico-territorial, visto que este não se inseriu na reestruturação 

produtiva verificada após a grande crise da produção algodoeira no estado. 

 Por conseguinte, ultrapassaremos as fronteiras de nossos recortes espacial e temporal 

no intuito de alcançarmos uma melhor análise sobre a inserção de nosso objeto de pesquisa no 

contexto histórico em que essas novas realidades socioespaciais se estruturaram. 
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Mapa 1 – Localização de Nova Cruz 

 

 
    Fonte: IBGE – 2000 

    Nota: Mapa trabalhado por Joseara Lima de Paula, 2009. 

 

  Tal preocupação está associada à contribuição de ordem acadêmica da presente 

pesquisa, em contemplar a lacuna existente em estudos geográficos sobre a cidade de Nova 

Cruz, contemplar abordagens da problemática intraurbana de áreas não-metropolitanas e 

privilegiar a produção científica acerca de realidades vividas/práticas, nas quais o empírico e 

o teórico se integram e se refazem nas relações sociais. 
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 Ao longo da pesquisa bibliográfica não só de livros, mas de dissertações, teses e textos 

que dessem suporte ao presente trabalho, percebemos essa lacuna de estudos, evidenciando a 

pouca – praticamente inexistente – produção acadêmica sobre nosso objeto de pesquisa.  

 Todavia, alguns trabalhos, em especial, apresentaram relevância para serem 

consultados durante o entendimento da área em análise e, portanto, são aqui citados, como o 

livro do professor Pedro Marinho da Silva publicado no ano 2000 intitulado Nova Cruz: 

retrato de uma história, que trata de remontar aspectos diversos do município, partindo desde 

a história de sua formação até o início do século XXI. Narrando sobre Nova Cruz ele a 

descreve, considerando os aspectos culturais, sociais, políticos, econômicos e, sobretudo, 

históricos, aquilo que já fez e faz parte da realidade da cidade, fornecendo importantes dados 

quantitativos sobre o passado do município. 

 Também é relevante a dissertação de mestrado do Programa de Pós-graduação em 

Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do norte denominado Entre a Anta e 

a Cruz: história e memória da cidade de Nova Cruz-RN (AZEVEDO, 2005) que investiga a 

construção narrativa do passado da cidade analisando testemunhos, documentos e entrevistas, 

reconstruindo os “caminhos da memória” dos seus moradores. Transparecendo o significado – 

em nível do simbólico e representativo – de Nova Cruz para os seus moradores. 

Outra dissertação é a de Gonçalves (2005), defendida no Programa de Pós-graduação e 

Pesquisa em Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na qual insere a 

cidade de Nova Cruz na análise da região Agreste Potiguar, fazendo um perfil urbano das 

pequenas cidades do Agreste. Outros trabalhos, a exemplo de Gonçalves (2005), tratam da 

cidade em um contexto estadual, sobretudo, no que se refere a produção algodoeira, com é o 

caso dos estudos de Clementino (1987). Assim, esses trabalhos tornaram-se importantes no 

resgate de fatos históricos que possam vir a corroborar com nossa pesquisa. 

Com base em tais estudos, ratificamos a frágil e insuficiente produção acadêmica 

sobre os recentes processos de produção do espaço urbano novacruzense apesar de serem 

definidores de novos usos de seu solo urbano, assim merecendo ser analisados e postos em 

discussão. 

Discutir acerca do espaço urbano requer que se ultrapasse a ideia de que ele é somente 

aglomeração-concentração, ou lócus da produção, para se buscar entender as relações sociais 

que o produzem além das relações de produção de mercadorias, ou seja, o espaço urbano deve 

ser considerado de um lado como condição geral de realização do processo de produção do 

capital, e de outro, o produto deste processo, como fruto das contradições emergentes do 
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conflito entre as necessidades do capital e as necessidades da sociedade como um todo 

(CARLOS, 1994b). 

 Na cidade de Nova Cruz as dinâmicas econômicas – histórica e geograficamente – 

conduziram seu processo de formação e crescimento, assim como deu formas, delineou 

paisagens e demandou circulação de pessoas. Atualmente é a atividade comercial que emerge 

como fator determinante na configuração urbana de nossa área de estudo, fato verificado a 

partir de novos usos que surgem no bairro São Sebastião conduzidos pela chegada da feira e 

consequente transferência do centro comercial da cidade e, em contra partida, desativação da 

até recentemente área comercial do bairro Centro. 

 Nesse sentido, não é a localização do comércio o foco central, mas as inter-relações 

estabelecidas através das novas relações sociais que se efetivam, do movimento populacional 

direcionado pela produção e reprodução do espaço e do processo de reprodução da vida 

urbana, que buscamos entender essa parcela da cidade enquanto processo, considerando a 

importância da sociedade no processo de (re)produção espacial, resgatada no cotidiano dos 

indivíduos e articulada a partir do aprofundamento das contradições em que se produz o 

espaço urbano. 

 Assim, como forma de organização do espaço pelo homem, no espaço urbano tem-se a 

expressão concreta dos processos sociais na forma de um ambiente físico construído sobre o 

espaço geográfico. A cidade, em seu espaço urbano, reflete as características da sociedade, 

sendo por isso a expressão concreta das relações sociais (CORRÊA, 2005). 

 Tendo em vista o alcance dos objetivos propostos, a elaboração do trabalho demandou 

a sistematização de encaminhamentos de cunho teórico e empírico. 

 De início, a pesquisa bibliográfica abrangeu a estruturação teórica e metodológica do 

trabalho. Dialogando com autores reunimos um epítome de contribuições teóricas e 

metodológicas para a análise do urbano. A construção da sintetização do processo de 

urbanização nos remeteu a realização de um resgate geohistórico que permitisse demonstrar a 

evolução desse processo, com a incorporação socioespacial das práticas capitalistas, como se 

tem até os dias atuais. A pesquisa de campo foi realizada por meio da aplicação de 

questionários, da realização de entrevistas (formais e informais), de registro fotográfico e de 

pesquisa documental e coleta de dados objetivando contemplar as implicações oriundas da 

realocação da feira livre da cidade e o contexto socioespacial em que elas se deram. 

 Diante de nossa proposta de abordagem, a pesquisa empírica se constituiu com perfil 

qualitativo em relação as informações obtidas in loco. Por isso nossas análises e reflexões se 

debruçam sobre um arcabouço subjetivo no panorama da área estudada. 
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 Na cidade de Nova Cruz, a transferência da feira livre para o bairro São Sebastião, em 

correspondência com a migração de seu centro comercial para esse mesmo bairro, constituem 

condições importantes que possibilitam a expansão de sua área urbana em paralelo ao 

crescimento do número de estabelecimentos comerciais, levando ao surgimento de 

supermercados de grande porte na cidade, ao crescimento do setor atacadista e a 

diversificação na oferta de serviços e mercadorias. 

 Portanto, analisaremos como a sociedade se insere nesse processo de produção do 

espaço urbano atrelado a reprodução do capital, observando os pontos conflitantes e os 

contrastes apresentados por essa forma de uso do solo urbano; investigaremos os impactos 

socioespaciais derivados da retirada da feira do bairro Centro, identificando a abrangência e 

intensidade dessas modificações; e analisaremos as consequências e perspectivas do processo 

de produção do espaço urbano que se dá no bairro São Sebastião, focando seus processos 

espaciais e seu cenário socioeconômico.  

 O presente trabalho está estruturado em capítulos que trazem discussões e 

aprofundamentos que permitam o entendimento do espaço urbano, e mais especificamente, do 

espaço urbano de Nova Cruz com os elementos e processos responsáveis pela sua dinâmica de 

(re)produção espacial. 

 Discutimos sobre a teoria do espaço urbano no primeiro capítulo, “Arcabouço teórico 

sobre a análise do espaço urbano”, buscando apreender as contribuições deste conceito para 

a caracterização do espaço urbano. Para tanto, apresentamos alguns apontamentos 

metodológicos que julgamos imprescindíveis para o estudo do urbano na contemporaneidade 

– assim como é a pretensão do presente trabalho. Posteriormente, elaboramos uma revisão 

bibliográfica sobre a conceituação do espaço urbano apresentando o entendimento e a postura 

de análise deste conceito, elegida para o presente estudo. 

 No segundo capítulo, intitulado “A (re)produção do espaço urbano”, fizemos uma 

reconstituição geohistórica do processo de urbanização, demonstrando sua origem e seu 

desenvolvimento até o presente período capitalista, destacando a importância do setor 

terciário para a produção do espaço urbano. Demonstramos como se deu o processo de 

urbanização brasileira, tardio, acelerado e desigual.  Em seguida discutimos a teoria das 

localidades centrais e os dois circuitos da economia urbana – análises teóricas que foram 

fundamentais para dar suporte a discussão empírica do presente trabalho. 

 No terceiro capítulo, “As mudanças socioespaciais da (re)produção do espaço urbano 

de Nova Cruz a partir da transferência da feira”, por meio da análise da pesquisa de campo 

discutimos as modificações socioespaciais oriundas da transferência da feira livre do bairro 
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Centro para o São Sebastião, contemplando desde a constituição de Nova Cruz enquanto 

localidade central até o processo de transferência da tradicional feira da cidade, resultando em  

impactos socioespaciais e em expansão urbana envolvendo os bairros Centro e São Sebastião 

além de delinear um panorama dos usos do espaço da cidade até o presente momento. 

Finalizando, elencamos nossas considerações acerca do que foi discutido, ratificando as 

discussões propostas e apresentando os encaminhamentos pertinentes, suscitados ao longo do 

trabalho. 
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2 ARCABOUÇO TEÓRICO SOBRE A ANÁLISE DO ESPAÇO URBANO 

 

 Como meio de analisarmos as transformações socioespaciais ocorridas nos bairros de 

Nova Cruz-RN, Centro e São Sebastião, oriundas dos processos espaciais desencadeados pela 

transferência da feira livre da cidade, abordaremos neste capítulo os elementos teóricos que, a 

partir de uma postura crítica e reflexiva, entendemos como relevantes para o entendimento 

dessa dinâmica espacial.  

 Iniciaremos com discussões que versam sobre alguns aspectos relevantes a serem 

considerados na análise do espaço urbano, não com a pretensão de formular uma metodologia 

única, pronta e acabada, mas, na intenção de ressaltarmos pontos principais de estudos 

clássicos sobre o referido tema e dialogarmos com os autores que se debruçaram nestas 

discussões, para intervirmos a partir da realidade de nosso objeto empírico. 

 Em um segundo momento, partiremos para a conceituação do espaço urbano, 

apresentando, sob uma perspectiva evolutiva, o posicionamento e entendimento dos 

estudiosos sobre o espaço urbano, desde as abordagens convencionais até as produções 

contemporâneas – portanto fundamentadas em distintos contextos históricos que transparecem 

suas respectivas dinâmicas socioespacial e econômica – sobretudo, demonstrando o 

desenvolvimento da forma de se pensar a produção do espaço urbano. Posteriormente 

reuniremos elementos para a conceituação do espaço urbano com base nas discussões de 

autores de modo a corroborarem com as pretensões da presente pesquisa, ressaltando as 

múltiplas apreensões a ele inerentes e o entendimento da produção do espaço urbano. 

 

2.1 Apontamentos metodológicos para a análise do espaço urbano 

 

 Apesar de tão presente, não se torna retórica a constatação das diversas formas de se 

pensar e definir o espaço urbano que ao longo do desenvolvimento da Geografia enquanto 

ciência foi se estabelecendo. Apresentaremos, portanto, contribuições de diversos autores, não 

só geógrafos, mas, filósofos e sociólogos, para o entendimento e apreensão da conceituação 

de espaço urbano, atentando nestas linhas para a prática do debate como instrumento 

fundamental ao avanço do processo de conhecimento. 

 Buscando uma construção de como moldar nossas perspectivas e posicionamentos 

sobre a conceituação de espaço urbano, elencaremos alguns elementos que demonstram uma 

revisão e projeção das novas possibilidades que se afeiçoam sobre a análise desse conceito, 

tendo como ponto de partida as constatações fundamentadas na sociedade contemporânea 



 

22 

 

estruturalmente participante da imbricação do modo de produção capitalista com a produção 

do espaço, socialmente constituída. Considerando esse horizonte de análise, recorremos, a 

princípio, a Ana Fani Alessandri Carlos que nos apresenta essas preocupações da ciência 

geográfica, e porque não dizer, um caminho metodológico de conduzirmos a uma postura 

analiticamente profícua sobre o espaço urbano. 

 Diagnosticamente, constata-se que desde as últimas décadas do século XX a Geografia 

brasileira vem passando por um processo de transformação quanto ao modo de analisar os 

fenômenos pertinentes a suas abordagens. Tal processo se expressa nas questões relativas à 

concepção da Geografia, de seu papel como ramo do conhecimento, sua capacidade 

explicativa e analítica culminando com a práxis através da Geografia. Abandonando as meras 

descrições regionais, assume maior pertinência a reflexão sobre seu objeto de estudo, 

resultando em novas dimensões das discussões sobre o espaço geográfico. Portanto, a busca 

atual dos estudos geográficos deve ser pelas análises, a contento, por meio da espacialidade, 

ou seja, da dimensão espacial da realidade social, na (re)produção da vida humana. “A 

compreensão do urbano, que se propõe, deve emergir de uma reflexão dos dados postos pela 

vida cotidiana a partir da elaboração de um modo de análise urbana” (CARLOS, 1994b, p. 

21). 

 O homem deve ser colocado como elemento central da discussão da produção do 

espaço, sem ser desvinculado de suas condições sociais específicas, da produção de sua vida 

material através do processo de produção de seus meios de subsistência, a partir do trabalho 

como forma de modificar a realidade. Se o indivíduo é aquilo que ele produz, na forma como 

produz, ele é (também) aquilo que as condições materiais de sua produção o permitem ser e 

essa atividade material determina a consciência que ele tem da vida real. Assim, como 

consequência do modo de produção capitalista, fundamentado na propriedade privada, a 

atividade material do indivíduo passa a ser o trabalho alienado, porventura resultando em uma 

produção de consciência também alienada. 

 A ideia a que queremos chegar é a do espaço se produzir a partir da contradição entre a 

produção socializada e a apropriação individual, pois o espaço passa a ser produzido – nos 

moldes capitalistas – em função do processo produtivo geral da sociedade. Essa produção de 

espaço se dá de modo específico (conforme o momento histórico) e diferenciado de acordo 

com o desenvolvimento das forças produtivas. 

 Essa contradição inerente ao processo de produção de espaço ganha contornos através 

do uso do solo, em outras palavras, através da ocupação de parcelas de solo que o indivíduo 

necessita para viver. Com isso se estabelece, de modo preponderante, o fato de que toda 



 

23 

 

parcela de espaço deve ser comprada ou alugada para se morar, aumentando a disputa tanto 

entre os usos do solo, quanto pelos usos do solo, fazendo da cidade o lugar onde se acirram os 

conflitos e as lutas de classes. 

 A necessária relação entre sociedade e espaço ocorre no entremeio onde a produção da 

vida não é só a produção de bens visando suas necessidades materiais, mas a produção de 

relações sociais. Tais relações socialmente produzidas, estabelecidas/realizadas, atribuem 

singularidade às parcelas do espaço e se articulam na totalidade espacial. 

 Cabe assim uma distinção no trato de nosso objeto empírico: o espaço apropriado 

pelas relações sociais, produzido contraditoriamente por meio das relações de trabalho e, 

portanto, produzido enquanto espaço urbano deve ser compreendido, “[...] enquanto 

reprodução da vida em todas as suas dimensões – enquanto articulação indissociável dos 

planos local/mundial – o que incluiria, necessariamente, as possibilidades de transformação da 

realidade” (CARLOS, 2007, p. 12). 

 Em se tratando da cidade, esta “permitiria pensar o plano do lugar revelando o vivido e 

a vida cotidiana através dos espaços-tempo da realização da vida” (CARLOS, 2007, p.12). 

Para tanto à cidade se remete a “ordem próxima” e ao urbano a “ordem distante”, o que para 

Lefebvre é o processo de formação de uma sociedade urbana.  

Por isso é que tratamos a cidade e o espaço urbano de modo tão próximo e de maneira 

tão similar. Eles não se contrapõem, embora enfatizando e permitindo aspectos mais 

peculiares a um ou ao outro, pois “o geógrafo considera a cidade, de um lado, como um ou 

vários núcleos localizados em uma região ou país [...] de outro, a cidade é considerada como 

espaço urbano, sendo analisada a partir de mapas de grande escala” (CORRÊA, 1989, p. 5). 

Assim, a dinâmica da cidade é a dinâmica do urbano, e, a cidade é a materialização revelada 

da configuração do espaço urbano. 

 Para Santos (1997b), em sua discussão referente as formas e o tempo como 

constituintes da história da cidade e do urbano, o urbano seria, frequentemente, o abstrato, o 

geral, o externo, e, a cidade seria o particular, o concreto, o interno; não necessitando de 

confusões conceituais. O urbano nos possibilita a investigação da história das atividades que 

na cidade se realizam; do emprego, das classes, da divisão do trabalho e da socialização 

na/pela cidade, entre outras. E, entre as histórias da cidade, caberia a história dos transportes, 

a história da propriedade, da especulação, da habitação, da centralidade. Partindo do conjunto 

das histórias do urbano e da cidade se pode ter a teoria da urbanização e a teoria da cidade. 

Distinção não menos importante é a existente na relação entre o Estado e o espaço. 

Sobre isso, Carlos (2007, p. 14) aponta que “as políticas urbanas recriam constantemente os 
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lugares” produzindo a implosão da cidade seja pela imposição de novas centralidades – pois a 

centralidade se desloca no espaço urbano em função de novas formas de uso/consumo do 

espaço – seja pela expulsão da mancha urbana de parte da população para a periferia como 

consequência de um processo de valorização dos lugares pela concentração de investimentos. 

E ainda, 

 

Os momentos de produção do espaço geram centralidades diferenciadas em 

função do deslocamento do comércio, dos serviços e do lazer. [...] Por sua 
vez a “gestão” ao privilegiar determinadas áreas da cidade – abrindo 

avenidas, destruindo bairros, fechando ruas, impedindo usos e determinando 

outros – implode a sociabilidade, desloca os habitantes, influencia a 
valorização/desvalorização dos bairros da cidade e acentua a desigualdade. 

[...] Assim, nas estratégias dos “planos“ o uso é pensado na perspectiva de 

uma simplificação das necessidades e deste modo aparece separadamente na 
cidade (a partir do estabelecimento de funções bem delimitadas) o morar, o 

trabalho, o lazer e etc. [...] a morfologia urbana é cada vez mais produto de 

estratégias políticas que impõem uma ordem repressiva em que as diferenças 

são, constantemente, esmagadas em nome do progresso (CARLOS, 2007, p. 
15). 

 

 Esse posicionamento sobre a ação do Estado no espaço, não é avessa a intervenção 

pública, mas, pelo contrário, demonstra que as implicações espaciais decorrentes das políticas 

são significativamente re-definidoras e, em grande parte, determinantes do uso e da 

valorização do solo urbano, sendo, pois, um instrumento que ao demandar comandos e 

normas sobre esse espaço pode potencialmente interferir de modo a democratizar e tornar 

menos desigual o uso e a apropriação do espaço urbano, entretanto essas práticas não são as 

mais comuns, por não dizer que são, em suma, incomuns no espaço urbano 

contraditoriamente produzido. O Estado enquanto elemento modelador do espaço urbano 

também tem acentuado a fragmentação espacial deste e por essa fragmentação se revela 

diferentes usos da terra. 

 A desmistificação a ser feita oriunda dessas primeiras distinções sobre o urbano, a 

cidade e a ação do Estado, é que não seja o quadro físico, ou o meio ambiente urbano a ser 

considerado no plano de análise do espaço urbano. São as práticas socioespaciais que lhes dão 

forma e conteúdo.  

Carlos (2007) propõe que por essa consideração a dinâmica socioespacial do espaço 

urbano ganha ônus, pois, a amplitude da pesquisa geográfica deve tanto abarcar a teoria 

quanto a prática (considerando as debilidades de ambas em estudos que não as articulam). A 

necessidade é de estudos que dêem conta da construção de uma teoria da prática 

socioespacial. Tal teoria se realize, portanto, na cidade, expressando o desafio de desvendar a 
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realidade urbana em sua totalidade, considerando as possibilidades que podem se delinear no 

cotidiano da vida urbana. 

 O urbano não pode ser reduzido, por meio da cidade, a condição de reprodução do 

capital ou de dominação do Estado. Os desvendamentos dos processos constitutivos do 

espaço social preenchem o espaço urbano da perspectiva social efetivada, com sentidos e 

implicações da/na coletividade. “Ao produzir sua vida (sua história, a realidade) a sociedade 

produz, concomitantemente, o espaço geográfico” (CARLOS, 2007, p. 25). 

 As atividades produtivas, a reprodução do capital se dão no conjunto da sociedade e 

isso é revelado na materialização espacial desse processo, pois enquanto pressuposto das 

condições de reprodução de capital, o espaço deve permitir o desenvolvimento, articulado e 

também simultâneo, dos processos participantes da dinâmica do capital – produção, 

distribuição, circulação e troca. A atividade produtora liga-se às demais atividades na medida 

em que a produção e o consumo ocorrem em lugares diferenciados do espaço e em tempos 

diferentes (CARLOS, 1989). 

Portanto, a relação sociedade-espaço evolui no tempo, ficando marcada em cada 

momento histórico pelo estágio de desenvolvimento das forças produtivas. 

 Outro ponto de nossa discussão é a consideração da produção espacial ser desigual, 

sabendo que o espaço resulta da produção social capitalista e que esta se reproduz de modo 

desigual. O avanço e acirramento dessas desigualdades vão estabelecendo uma relação de 

dominação e subordinação por meio do processo de acumulação e centralização da 

propriedade e do poder. Em virtude disso, 

 

Teoricamente essa acumulação é um processo concentrado em determinados 
lugares, pressupondo um processo de aglomeração. Se, por um lado, a 

produção capitalista é posterior à formação da cidade, por outro, gera uma 

urbanização com características peculiares, com aspectos e significados 

diferentes. O capitalismo só pode desenvolver-se a partir do urbano, uma vez 
que tem como pressuposto básico a produção industrial que se realiza a 

partir de duas tendências fundamentais: a continuidade e a produção em 

escala (CARLOS, 1994b, p. 26). 

 

 Por isso, a base da discussão do processo de urbanização do mundo atual está no 

processo de concentração e centralização da produção em consequência da maneira pela qual 

ocorre a reprodução ampliada do capital – de modo contínuo sem interrupção do processo 

cíclico de reprodução capitalista e produzindo em escala, com vendas em escala, gerando 

aglomerações de meios de produção e de trabalhadores e consumidores. O espaço urbano 

possibilita, assim, uma redução das condições necessárias para a produção capitalista, 
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especificamente através da construção de infraestrutura, desencadeando uma rede de 

circulação fundamental para o processo produtivo.  

 Assim, pensamos o espaço urbano a partir dos conteúdos das relações sociais que lhe 

dão forma. Não há um único caminho de se pensar, um único modo de pesquisa e nem uma 

metodologia de pesquisa para ser aplicada sobre a cidade. O que pode ser afirmado é que a 

cidade é uma construção humana, um produto histórico-social; ela é o trabalho materializado, 

acumulado por gerações. A sociedade constroi um mundo objetivo através da prática 

socioespacial, transparecendo em suas contradições um movimento de um processo 

inacabado, em curso, realizando-se enquanto relação espaço-temporal. 

 A indissociabilidade entre sociedade e o espaço se dá através do processo de produção, 

pois dessa maneira a sociedade materializa suas relações sociais, produz os lugares e, nos 

afirma Carlos (2007, p. 21) que “é esta a dimensão da produção/reprodução do espaço, 

passível de ser vista, percebida, sentida, vivida. O homem se apropria do mundo através da 

apropriação de um espaço-tempo determinado, que é aquele da sua reprodução na sociedade”. 

 Dessa forma, o enfoque da localização das atividades no espaço urbano é redefinido 

para a análise do conteúdo da prática socioespacial enquanto processo de produção, 

apropriação e reprodução do espaço urbano. Os processos de reprodução da sociedade e de 

produção do espaço urbano tornam-se intrínsecos. 

 A produção social do espaço urbano contém não somente os objetos/materialidade, 

mas, é repleta e contida de modelos de comportamento, relações, sistema de valores, 

formalizando e fixando a efetivação das relações entre os membros da sociedade. Assim, de 

modo dialético, o espaço urbano pode ser compreendido como produto, condição e meio para 

a reprodução das relações sociais. 

 Também relevante é considerar que a análise do espaço urbano deve ser feita 

considerando-se a articulação indissociável de três planos que, segundo se refere Carlos 

(2007, p. 21, grifo da autora) constam: 

 

O econômico (a cidade produzida como condição de realização da produção 

do capital – convém não esquecer que a reprodução das frações de capital se 
realizam através da produção do espaço), o político (a cidade produzida 

como espaço de dominação pelo Estado na medida em que este domina a 

sociedade através da produção de um espaço normatizado); e o social (a 
cidade produzida como prática sócio-espacial, isto é, elemento central da 

reprodução da vida humana). Esses três planos revelam dimensões, como 

aquelas de local e global; tendo como pano de fundo o processo de 

mundialização da sociedade, enquanto constituição da sociedade urbana / 
espaço mundial. 
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 Resplandece a tendência da sociedade para a generalização do processo de 

urbanização. Nesse entremeio o urbano produz novas formas, funções e estruturas, pela 

produção do espaço, viabilizando a modernização e abrindo caminhos para o “novo”, e, 

provocando também a degradação de formas e relações sociais, fazendo com que essa 

contradição passe a ser inerente do processo de produção e reprodução do espaço urbano. 

 Esses apontamentos até aqui elencados são posturas reflexivas, que a nosso ver, 

merecem ser observadas e consideradas para a análise do espaço urbano. Tal esforço é 

oriundo da constatação de que uma abordagem simplista, sintética ou superficial, 

impossibilita o desvendamento dos problemas diagnosticados na cidade, não dando conta de 

apreender suas dimensões. Só por meio de um debruçar efetivo sobre a realidade emanante do 

urbano é que poderemos revelar, desmistificar e intervir nos conteúdos e nas práticas 

socioespaciais. 

   É através desse delineamento metodológico que nos aproximaremos da conceituação 

do espaço urbano. Pretender uma aproximação quer dizer que nos utilizaremos de propostas – 

portanto contribuições teóricas – na construção de nossa concepção de espaço urbano. Não se 

trata de uma nova concepção, mas, de um entendimento dialético acrescido de nosso 

posicionamento crítico mediante o diálogo com as formulações de autores (no âmbito da 

produção de conhecimento acerca do espaço urbano), para a sistematização de uma 

abordagem que contemple nossa pretensão analítica sobre o objeto de pesquisa do presente 

trabalho. 

 

2.2 (Re)construindo a conceituação de espaço urbano 

 

 Apesar do título do presente tópico desse capítulo anunciar a conceituação de espaço 

urbano, sabemos que surgiram, como produto das diversas discussões sobre o espaço urbano, 

distintas formas de se abordar e definir o espaço urbano. Contanto, inequivocamente tratamos 

de buscar uma construção (pois surge de nosso esforço intelectual), que também se constitui 

enquanto reconstrução (pois considera a produção de conhecimento até aqui posta) da 

conceituação do espaço urbano, que a nosso ver, por mais abordagens e definições que 

possam existir, todas convergem para um esforço único de compreensão e apreensão do 

espaço urbano. Assim, apesar de ser um conjunto de elementos para fundamentar uma 

conceituação, o presente discurso assume mérito a partir da possibilidade que ele nos dá de 

interpretar a realidade e alcançar nossos objetivos de pesquisa. 
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 Partiremos, portanto, de uma revisão sobre os avanços que as ciências urbanas tiveram 

no estudo do espaço urbano ao longo da própria evolução da sociedade e depois faremos uma 

caracterização sobre o espaço urbano, destacando como podemos entendê-lo, e, deste modo, 

conceituá-lo. 

 

2.2.1 Revisando as abordagens da ciência do urbano 

 

 Na busca da compreensão sobre o que é o espaço urbano, sua constituição, a 

importância que ele tem ou de como a sociedade lida nele, além de muitos outros 

entendimentos, deve-se considerar que o espaço urbano é discutido por diversas áreas e dessas 

discussões resultaram muitos avanços, sobre os quais, podemos desenvolver pesquisas e 

análises. 

 O que é conhecido sobre o espaço urbano na sociedade moderna está pulverizado entre 

diversas especialidades da ciência do urbano, dentre as quais, destacamos a Sociologia a 

Economia e a Geografia. Veremos, portanto, como essas especialidades trataram o espaço 

urbano e as contribuições que elas deram para o seu entendimento, a partir da análise crítica 

feita por Mark Gottdiener (1997), reavaliando a transição da análise espacial demonstrada por 

essas especialidades através do estabelecimento de uma postura teórica denominada 

convencional em paralelo as perspectivas derivadas do marxismo, que inclui uma revisão das 

contribuições de Castells e Lefebvre para a pesquisa espacial do fenômeno urbano. 

 Como princípio de concepção sobre o estudo da sociedade em geral, tradicionalmente 

tentou-se vincular as formas de comunidade aos processos de organização social. Assim, a 

disposição espacial da cidade era entendida como uma maneira de representação de um 

aspecto dessa relação, através da analogia feita sobre a cidade como os “órgãos reais” do 

organismo social, em que ou outros aspectos da vida social eram comparados a células e a 

tecidos.  

 O pensamento urbano dominante no século XX fundamentou-se nas abordagens da 

Ecologia urbana, nos quais se promoveu uma articulação da relação direta entre forma social e 

função social através do conceito de competição das espécies. Herbert Spencer se destacou 

nessa abordagem, em sua publicação Principles of Sociology de 1877, utilizando a teoria da 

evolução de Darwin para explicar a produção das organizações sociais. A investigação 

biológica entre a estrutura da sociedade e a das formas de vida constitui o pilar central desse 

pensamento, que, foi transposto para a Sociologia, a Economia e a Geografia urbanas. Park 

(1925) explica que “segundo a abordagem ecológica, as disposições espaciais dos 
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assentamentos urbanos representam a acomodação da organização social a seu meio ambiente 

físico” (apud GOTTDIENER, 1997, p. 36). 

 Apesar de ter sido um pensamento dominante nessas diversas áreas de análise do 

urbano, a perspectiva ecológica suscitou diversos problemas teóricos. Amos H. Hawley 

apontou que a base do pensamento ecológico estruturada no organicismo constitui uma séria 

limitação que predomina atualmente. Outro problema que surgiu foi proveniente das duas 

tradições diferenciadas da abordagem ecológica, que geraram uma difícil compreensão de 

distinção. A primeira possuía uma ênfase comportamental que focalizava as características 

inatas da espécie humana que forçam a interação a assumir específicas formas de se organizar, 

como a distribuição demográfica dentro da cidade. A outra, com ênfase na ciência social 

“recaía em objetos de análise considerados reificações sui generis de grupo ou atributos da 

vida formal típicos do sistema social, como a divisão funcional do trabalho” (GOTTDIENER, 

1997, p. 37, grifo do autor). 

De todo modo, a ecologia urbana pode ser separada em duas fases distintas: a primeira 

é o modo como a Escola de Chicago
1
 antes da Segunda Guerra Mundial aborda a teoria, 

centrando-se em fatores behavioristas ou sociobiogênicos para explicar os padrões espaciais; a 

segunda (pós-guerra) enfatiza uma visão sistêmica dos ajustamentos da sociedade ao meio 

ambiente como uma consequência de forças sociais básicas, como a competição econômica. 

 Destacaram-se enquanto defensores da abordagem ecológica da primeira Escola de 

Chicago: Robert Ezra Park, Ernest Watson Burgess e Roderick Duncan McKenzie. Por volta 

da década de 1920 entendia-se que os estudos sobre a cidade revelariam a ação organizada de 

princípios formais de comportamento humano – o que Park denominou de natureza humana, 

uma forma de explicar os padrões urbanos. A natureza humana era entendida sob os 

condicionantes biótico e cultural. Pelo condicionante biótico, segundo Park, a competição 

pela sobrevivência na cidade suscita uma divisão funcional do trabalho, então, a ordem 

espacial da cidade seria proveniente da competição econômica. O condicionante cultural 

enxergava o ser humano como constituído de sentimentos e simbologias que formavam uma 

ordem moral capaz de levá-lo a um consenso de conduta pessoal. Com isso as partes da 

cidade assumiriam algo do caráter e das qualidades de seus habitantes. 

                                                
1 Trata-se de uma corrente da sociologia norte-americana conhecida, também, como Escola de Ecologia 

Humana, nascida na Universidade de Chicago com Robert Ezra Park. O marco inicial desta corrente foi o artigo 

A cidade: sugestões para a investigação do comportamento humano no meio urbano. Originalmente foi 

publicado em 1916 e em 1967 publicado em O fenômeno urbano, organizado por Otávio G. Velho. (CORRÊA, 

1989). 
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 A obra pioneira da primeira Escola de Chicago enfatiza os efeitos da organização 

econômica e dos processos competitivos para explicar padrões agregados de comportamento 

social. Já McKenzie e Burgess buscaram explicar a forma urbana ressaltando a posição 

enquanto elemento fundamental na luta pela existência, ou seja, a localização de um 

indivíduo, instituição ou coletividade (GOTTDIENER, 1997). 

 Para McKenzie as relações espaciais eram dependentes das forças de competição 

econômica e seleção funcional, afetando a posição espacial, pois suas mudanças geravam 

mudanças nas relações sociais. Ele explicava os padrões de uso da terra como se fossem 

processos ecológicos que distribuía objetos e atividades no espaço de acordo com seus papeis 

funcionais. McKenzie e Park explicavam a distribuição espacial da cidade numa formulação 

ecológica, convertendo forças ecológicas em teoria de localização espacial. 

 Surge a tentativa de explicar as mudanças dos padrões de uso da terra, relacionando 

espacialmente essa mudança na diferenciação interna da cidade ao processo de crescimento 

urbano, através da obra de Burgess. Ele dedicou-se a noção de centralidade, onde o centro da 

cidade (por força dessa posição e como resultado de um processo histórico de aglomeração) 

dominava a competição espacial em seu entorno. Burgess defendia que a cidade crescia por 

um processo duplo de aglomeração central e descentralização comercial. Entendia-se, desta 

maneira, que a cidade crescia para fora, porque as funções que perdiam na competição da 

cidade central se realocavam nas áreas periféricas. Assim, a diferenciação interna da área de 

terra urbana representava uma variação de patologia social partindo do centro para a periferia. 

 Depois da Segunda Guerra Mundial os estudos de ecologia urbana tomaram novas 

feições, com destaque para a análise de Hawley que conduziu seu enfoque a partir de três 

operações conceituais: primeiro passou a enfocar a rede funcional interdependente de 

organização espacial; segundo elevou a “comunidade” (objeto de análise dos ecologistas) a 

um status teórico abstrato, para evitar a confusão conceitual gerada na primeira obra da 

Escola de Chicago; terceiro considerava que a ecologia humana constitui o processo pelo qual 

a comunidade se adapta coletivamente ao seu meio ambiente, concebendo o desenvolvimento 

da comunidade como dinâmico. 

 Contudo, a ecologia urbana possui uma limitação bastante evidente: possui uma visão 

biologicamente reducionista das relações humanas que ignora as influências de classe, status e 

poder político, além de ser esquematicamente conservadora devido ao seu enfoque da 

adaptação e integração funcional, e é tecnologicamente determinista na medida em que 

depende das inovações do transporte e das comunicações para explicar o crescimento e 

mudança urbanos (GOTTDIENER, 1997). 
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 A Economia e a Geografia urbanas, em correspondência a Ecologia urbana, 

apresentam uma convergência teórica com as abordagens urbanas convencionais, ou seja, 

possuem uma essência ecológica. 

 Ainda, no tocante as limitações dos modelos econômicos da forma urbana, existem 

três, em especial, que expressam o tratamento convencional efetivado a partir da Segunda 

Guerra Mundial. Primeiro, toda abordagem corrente do uso da terra urbana apoia-se no papel 

primordial que o centro histórico da cidade possui para a organização do espaço urbano, assim 

como proposto por Johann Heinrich Von Thunen. Depois, o pensamento econômico 

convencional essencialmente depende da importância da tecnologia (custos de transporte e de 

comunicação) em determinar mudanças no valor da terra. Por último, “as abordagens 

convencionais ignoram o aspecto mais fundamental do valor da terra – sua natureza social” 

(GOTTDIENER, 1997, p. 51). 

 Essas três impropriedades do pensamento convencional podem ser tratadas como: i- 

centralidade na teoria da localização; ii- determinismo tecnológico e iii- teoria do equilíbrio. 

 Gottdiener (1997) apresenta essas impropriedades destacando suas impossibilidades. 

Sobre a centralidade, Brian J. L. Berry afirmou que os lugares centrais constituem a base 

econômica em torno da qual se aglomeram outras atividades urbanas. Essa ideia deriva do 

raciocínio ecológico, negligenciando que se produz espaço mais pela interação de grupos 

sociais do que pela interação de inúmeros indivíduos. A partir de trabalhos mais recentes fo i 

posta em questão a hipótese principal de predominância do centro histórico da cidade, para se 

explicar as implicações da localização. 

 A Economia urbana acompanha de muito perto a explicação da Ecologia urbana para a 

mudança espacial, afirmando que ela é tecnologicamente determinista. Os analistas 

convencionais, apesar de recentemente desenvolverem uma hipótese em que a inovação 

tecnológica desempenhava o papel de força de produção no sentido marxista, não vincularam 

essa importante mudança social a outros fatores significativos na morfologia urbana, como os 

fatores institucionais. 

 Por último, a teoria convencional se configura como a teoria do equilíbrio. Gottdiener 

(1997, p. 54) diz que  

 

[...] adotando uma visão sistêmica que enfatiza a diferenciação funcional e a 
integração, ela afirma que todas as partes de sistema urbano se ajustam a um 

todo social que funciona muito bem. Essa concepção não reconhece a 

existência de conflito ou seu papel em realizar mudanças. 
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 O autor também afirma que a teoria convencional não pode explicar problemas 

sociais, o crescimento diferencial das áreas da cidade ou a relação entre os dois. Por 

conseguinte, essas três limitações acima discutidas fundamentadas num conceito organizador 

central, ou seja, em que um centro de cidade predomina sobre seu interior, foram reavaliadas 

e caminharam para uma análise mais ampla que levou em consideração a capacidade das 

cidades de organizar funcionalmente ligações gerando uma hierarquia de cidades, isto é, um 

sistema de cidades
2
 (GOTTDIENER, 1997). 

 As formulações, classificadas como convencionais, apesar de apresentarem 

imperfeições, levantaram questionamentos e fizeram parte de um processo de transição entre 

uma abordagem urbana essencialmente ecológica e novas propostas que demonstraram a 

importância dos elementos do capitalismo e das relações sociais para o entendimento espacial.  

 A principal abordagem que reuniu esses elementos foi a análise urbana marxista, 

focada nos eventos urbanos importantes que sucederam a Segunda Guerra Mundial. 

Destacou-se a Escola de Frankfurt
3
 que apontou que a formação social existente era um 

sistema capitalista, além de demonstrar a atuação das superestruturas (por exemplo, a política 

e a cultura) na legitimação ou reprodução das relações capitalistas de produção. 

 Após as décadas de 1950 e 1960, Louis Althusser insere contribuições para as ciências 

de análise do urbano, apesar de desenvolver suas ideias sob a ótica do estruturalismo
4
, 

apontando uma necessidade de melhor precisão para os conceitos de Marx, defendendo um 

modo verdadeiramente “científico” de raciocínio marxista para o fornecimento de ideias 

legitimamente práticas, e, identificando uma ruptura epistemológica ao longo das obras 

iniciais e finais de Marx (GOTTDIENER, 1997). 

 Em meio ao debate epistemológico sobre o espaço urbano, que partiu de uma visão 

ecológica reducionista para uma discussão de análise social, assumiu relevante papel as 

proposições de Manuel Castells que representam uma aplicação direta da organização social 

no contexto particular do sistema urbano. Tal importância é assumida por Castells devido ele 

ter elaborado uma crítica para a ciência urbana convencional – sociologia – expressando 

incoerências analíticas, por fornecer uma estrutura marxista ao estudo da política urbana e de 

                                                
2 Conceito básico da Geografia e Economia urbanas que combina os elementos da teoria do lugar central 

proposta por Christaller, a interdependência funcional, a perspectiva regional e a importância das atividades 

econômicas, todos analisados por Mckenzie (GOTTDIENER, 1997). 
3 Grupo de estudiosos – cientistas sociais e filósofos – surgido na década de 1920, que se apoiaram na análise e 

tendências marxistas, de onde proveio diversas ideias para a Teoria Crítica da Sociedade. 
4 Movimento filosófico das ciências sociais que, por alguns anos a partir da década de 1950, dominou a vida 

intelectual francesa. Sob a influência do estruturalismo, surgiu um marxismo anti-humanista, anti-historicista, 

que não analisava os fenômenos sociais como dependentes da condição comportamentalmente localizada do 

sujeito individual, existencial (GOTTDIENER, p. 116-117). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_Sociais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marxismo
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movimentos sociais, e, especificou uma relação teórica entre o conceito de “urbano” e a 

concepção marxista do Estado, em sua teoria do consumo coletivo. 

 Destacou-se, também, a obra sobre urbanismo elaborada por Henri Lefebvre, embora 

este não compartilhasse das ideias de cunho estruturalista que precediam os estudos de 

Castells. Apesar de ambos terem a intenção de se contrapor, suas obras deram relevantes 

contribuições para o pensamento marxista do espaço, devido ao enfoque da teoria do espaço 

tanto de Castells quanto de Lefebvre ser o mesmo. E são essas contribuições que torna 

louvável elencarmos algumas das principais ideias desses autores sobre a forma de pensar o 

espaço urbano. 

 Castells considera que o espaço é um produto material de uma dada formação social – 

igualmente ao que considera a abordagem marxista do espaço – que o espaço é determinado 

pelas forças produtivas e pelas relações de produção que se originam delas (GOTTDIENER, 

1997). Essa proposta de teoria do espaço de Castells consiste na especificação de uma teoria 

geral da organização social na medida em que ela se articula com o espaço. Portanto, Castells 

restringe sua análise ao sistema urbano por considerá-lo como uma parte homóloga do sistema 

social como um todo. 

 Ele estabelece que pela estrutura econômica consegue-se especificar o principal elo 

conceitual de uma teoria do espaço, considerando desse modo o urbano como um subsistema 

único dentro do esquema triplo: economia, política e ideologia (EPI
5
). Dessa forma, os 

aspectos das relações socioespaciais seriam dominados pela estrutura econômica, pois é 

justamente essa a estrutura que domina o modo capitalista de produção. A estrutura 

econômica possui, assim, os meios de produção e a força de trabalho como seus dois 

elementos fundamentais. 

 Desse modo, para Castells o urbano consiste em uma unidade espacial da reprodução 

da força de trabalho. O ambiente construído é produzido por meio da articulação de todo o 

conjunto de estruturas EPI com a unidade espacial. 

 Enfim, esse primeiro momento de contribuições da teoria do espaço de Castells 

apresenta os seguintes elementos:  

 

primeiro é uma aplicação da abordagem de Althusser e uma explicação da 

produção do ambiente construído. Segundo, representa uma tentativa de 

resgatar o „urbano‟, definindo-o teoricamente como uma unidade espacial 

dentro do sistema estrutural que produz o ambiente construído [...] o 

                                                
5 A abordagem estruturalista de Althusser considerava que toda formação social era uma estrutura constituída de 

sistemas econômicos, políticos e ideológicos (EPI), que possuíam relativa autonomia. Assim, esse triplo 

esquema seria utilizado para uma análise maior da ordem social. 
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raciocínio que encontramos em Castells implica substituir uma preocupação 

em explicar como o espaço é produzido por uma preocupação sobre a forma 

pela qual se produzem os problemas urbanos (GOTTDIENER, 1997, p. 123-
124). 

 

 Devido a imprecisões do estruturalismo, Castells deixa de aplicar o pensamento de 

Althusser a uma teoria do espaço e se debruça no entendimento da relação entre o Estado e o 

espaço, aproximando-o da compreensão da crise da sociedade capitalista. 

 Já Lefebvre parte da forma espacial como meio de transformação da sociedade. Ele 

inclui no debate do espaço uma natureza multifacetada deste, afirmando que o espaço não 

pode ser reduzido apenas a uma localização ou às relações sociais de posse de propriedade, 

pois ele é uma multiplicidade de preocupações sociomateriais. Ele é uma localização física, é 

ao mesmo tempo o local geográfico da ação e a possibilidade social de engajar-se na ação, 

uma liberdade existencial, uma expressão mental, é um meio de produção como terra e parte 

das forças sociais de produção como espaço. Nisso é que se fundamenta a ideia de práxis 

espacial de Lefebvre, pois o espaço tanto é um objeto de consumo, quanto um instrumento 

político, quanto um elemento na luta de classes (GOTTDIENER, 1997). 

 Ele afirma que o espaço não pode ser reduzido aos três domínios de produção, 

consumo e troca, comumente considerados pela economia política marxista. Mas, deve-se 

considerar o espaço como um elemento das forças produtivas da sociedade, principalmente 

por meio da forma espacial. Mais que meros meios de produção, ele considera o espaço como 

uma das forças de produção, uma vez que “o espaço é digno de fazer parte do conjunto das 

forças produtivas. A posse do espaço, certamente, confere uma posição na estrutura 

econômica. Mesmo quando uma peça do espaço não tem conteúdo, seu controle pode gerar 

poder econômico” (LEFEBVRE apud GOTTDIENER, 1997, p. 128). 

 A organização do espaço, conforme Lefebvre, tem como gênese tanto o papel do 

espaço na produção, como as relações sociais da produção, pois é por meio do espaço que a 

sociedade se reproduz. Assim, além de ser parte das forças e meios de produção, o espaço 

também constitui um produto dessas mesmas relações. 

 Lefebvre afirma que o espaço tanto pode ser de consumo, quanto pode existir o 

consumo de espaço. As relações socioespaciais o conferem ao mesmo tempo a condição de 

produtor e produto. Dessas propriedades do espaço é que emerge o interesse e o uso que o 

Estado faz dele. A organização espacial, representa uma hierarquia de poder, onde o Estado 

usa o espaço de forma que assegure o controle dos lugares, devido a isto, Lefebvre afirma que 

o espaço tornou-se para o Estado, um instrumento político de importância capital. Então, 
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como resultante da luta entre interesses econômicos e dos conflitos sociais, sobre o espaço se 

desenvolve o conflito de classes. 

 Ao final de sua crítica ao capitalismo, Lefebvre aponta que o espaço produzido (pois, 

conforme o autor, o capitalismo não só apreende, mas, produz seu próprio espaço) destroi a 

vida cotidiana e o nível de civilização, de conteúdo social, associado anteriormente à cidade. 

Precisaríamos, portanto, de uma ciência revolucionária que possa preservar tanto a vida 

urbana quanto a natureza, por meio da prática socioespacial. 

 Tanto Castells, quanto Lefebvre, alimentam o discurso para a compreensão do espaço 

urbano, por este concentrar elementos significativos da constituição da sociedade atual: 

relações sociais e de produção contraditórias, conflitos de classe, intervenção estatal, dentre 

outros elementos que aferem ao espaço o status de base para a realização da dinâmica 

socioeconômica.  

 Partindo dessa visualização de algumas contribuições para o estudo do espaço urbano 

provenientes do próprio desenvolvimento do pensamento sobre o urbano (as ciências 

urbanas), atestamos a indissociabilidade entre a participação social na produção do espaço e a 

funcionalidade capitalista que o espaço demonstra. Além de percebermos que o espaço 

concentra a capacidade de recriação das relações sociais e estabelecimento das relações de 

produção. 

 A partir da fundamentação alcançada por esses aspectos, até aqui elencados, do 

pensamento acerca da compreensão do espaço urbano, discutiremos uma conceituação de 

espaço, que consideramos suficiente para a análise de nosso objeto de estudo. Tal discussão se 

fundamentou nos seguintes questionamentos: Como apreenderemos a realidade socioespacial 

da cidade de Nova Cruz? Que elementos do espaço nos ajudarão a compreender as práticas 

espaciais e a dinâmica socioeconômica da cidade? Deste modo agrupamos uma série de 

possibilidades de estudo que o entendimento do espaço nos permite, resultando na discussão 

sobre a conceituação do espaço urbano que segue. 

  

2.2.2 Espaço urbano: uma aproximação conceitual 

 

 Indo diretamente ao ponto, partiremos de estruturar uma percepção/apreensão do 

espaço urbano, que ilumine o nosso olhar investigativo diante da problemática que 

esquadrinhamos na cidade de Nova Cruz.  

 Após discutirmos no tópico anterior sobre pressupostos e entendimentos constituintes 

de nossa forma de pensar o espaço urbano, faremos uma transição desse caminho 
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metodológico para uma aproximação conceitual, a começar por uma caracterização que parte 

da propriedade múltipla do espaço urbano revelada em sua apreensão. 

 Para a Geografia, o espaço urbano possui uma objetivação do estudo da cidade. A 

cidade é identificada como um lugar onde vive parcela crescente da população, além de ser o 

lugar onde são maiores os investimentos de capital. Esses investimentos tanto se remetem as 

inúmeras atividades que ocorrem na cidade, quanto ao urbano em si através da produção da 

cidade. 

 Em correspondência à interação entre o urbano e a cidade, Santos (1997b, p. 71) 

afirma que  

 

A cidade é ao mesmo tempo, uma região e um lugar, porque ela é uma 

totalidade, e suas partes dispõem de um movimento combinado, segundo 
uma lei própria, que é a lei do organismo urbano, com o qual se confunde. 

Na verdade, há leis que se sucedem, denotando o tempo que passa e 

mudando as denominações desse verdadeiro espaço-tempo, que é a cidade. É 
através desses dois dados que vamos unir a cidade e o urbano. 

 

 O autor coloca que a história de uma cidade se produz através do urbano que ela 

incorpora ou deixa de incorporar. Evidencia-se, portanto, que destes apontamentos parte uma 

permeação entre o urbano e a cidade. Diz ainda que “o estudo da cidade exige a necessidade 

de articular o conceito de espaço, sem o que nem mesmo saberemos do que vamos tratar” 

(SANTOS, 1997b, p. 70). E em sua conceituação de espaço ele assim o define: 

 

O espaço deve ser considerado como um conjunto indissociável de que 
participam, de um lado, certo arranjo de objetos geográficos, objetos naturais 

e objetos sociais, e, de outro, a vida que os preenche e os anima, ou seja, a 

sociedade em movimento (SANTOS, 1997a, p. 26). 

  

O espaço, então, corresponde a um conjunto de formas onde, cada qual, contém 

frações da sociedade em movimento. Verifica-se sobre esse espaço de dinâmica espacial 

própria uma confluência de relações sociais que encontram meios para se multiplicarem em 

diversidade e quantidade. Portanto, por meio da configuração espacial urbana a cidade torna 

possível uma fluidez espaço-temporal. Oferece-se uma gama imensa de serviços e é 

promovido um uso intenso dos espaços da cidade atribuindo-lhe a faceta de lugar de 

desenvolvimento e alcance dos anseios sociais.  

 Em contrapartida, aliada a realidade moderna e revolucionária da cidade estão as 

tensões que emergem dessas possibilidades oriundas do nível de dinamicidade e 

complexificação que a sociedade atinge no cotidiano urbano. São os problemas ou questões 
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urbanas que, a partir de um olhar geográfico, se apresentam enquanto entraves e 

complicadores socioespaciais. Assim a cidade não representa somente desenvolvimento, 

melhoria de vida, fluidez espaço-temporal, e muito menos, homogeneidade espacial desses 

aspectos. Ela, em suma, revela conflitos revestidos de desigualdade e exercício de poder.  

 Nessas palavras, a questão-chave se constitui no desvendamento dessas 

impossibilidades presentes na cidade. Para isso é necessário o entendimento do espaço urbano 

e como ele é, pelas sociedades, vivenciado. 

 Em seu livro O espaço urbano, Corrêa trata de propor uma definição e abordagem do 

urbano e, especificamente no livro Trajetórias geográficas, apresenta um artigo intitulado O 

espaço urbano: notas teórico-metodológicas, estruturando uma possível maneira de análise 

geográfica do espaço urbano. Associadas às proposições de Corrêa, elencamos contribuições 

de outros autores, para aprofundarmos o diálogo sobre a conceituação do espaço urbano. 

 Corrêa (2005, p. 145) aponta que o espaço urbano é “fragmentado e articulado, reflexo 

e condição social, e campo simbólico e de lutas”. Ele se apresenta simultâneo, podendo ser 

submetido a diferentes análises e possibilitando diversos usos que revelam distintas formas e 

conteúdos sociais. 

  Essa ampla visualização do que é evidenciado por meio do espaço urbano é reforçada 

pelo fato de que o espaço “reproduz a totalidade social na medida em que essas 

transformações são determinadas por necessidades sociais, econômicas e políticas” 

(SANTOS, 1982, p. 18), pois o espaço se constitui em uma totalidade, devido as mudanças 

nele ocorridas derivarem de um conjunto de relações que caracterizam uma dada sociedade, 

sejam relações que tomam uma forma material e, também, seus aspectos imateriais, como um 

dado ideológico ou político. 

 Contudo, o conjunto de diferentes usos da terra justapostos entre si que compõe o 

espaço urbano pode ser apreendido por partes, o que conduz, a priori a uma ideia de que o 

espaço urbano é um espaço fragmentado. Corrêa (1989; 2005) faz uma explanação, 

demonstrando que existem modos multivariados de estudar o espaço urbano, pois cada um 

deles representa diferentes momentos de apreensão de sua natureza. Desta feita, retomaremos 

quais são esses momentos discutidos pelo autor no intuito de, por meio deles, 

fundamentarmos a presente investigação do processo de produção e reprodução do espaço 

urbano de Nova Cruz. 

 O primeiro momento é a fragmentação espacial, como citado acima, caracterizada pela 

justaposição de diferentes paisagens e usos da terra. A fragmentação espacial sendo um 

complexo conjunto de usos da terra origina um rico mosaico urbano decorrente da ação de 
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diversos agentes que modelam o espaço urbano. Essa modelagem permite a produção e o 

consumo do espaço urbano, obedecendo a uma lógica que é simultaneamente própria e geral 

“realizando plenamente a propriedade privada do solo urbano” (CARLOS, 2007, p. 13). 

 A expressão fragmentação, inevitavelmente suscita associações com enfoques que 

privilegie o isolamento e a dissociação de um fenômeno de seu todo, da realidade completa, 

porém, apesar de tradicionalmente ter sido estudada pela Geografia urbana, a fragmentação do 

espaço urbano não está condicionada a uma abordagem de cunho positivista, mas é suscetível 

a abordagens de diversas matrizes teórico-metodológicas. Assim verificou-se que a 

fragmentação não é permanente, se realizando de uma vez para sempre. Ela, a bem da 

verdade, é refeita e rompe a barreira provocada pela inércia das formas espaciais. Disto 

resultam constantemente novos padrões de fragmentação do espaço urbano, calcados na 

dinâmica de acumulação de capital e nas mutáveis necessidades de reprodução das relações 

sociais de produção e dos conflitos de classe (CORRÊA, 2005). 

 Em um segundo momento de sua apreensão, o espaço urbano revela que a 

fragmentação é simultaneamente articulada, pois o que se fragmenta – os usos da terra – 

mantém-se, também por meio da articulação. Como afirma Corrêa (1989, p.7), cada uma das 

partes do espaço urbano “mantêm relações espaciais com as demais”, sendo pois, a 

fragmentação e articulação, características que se complementam. 

 A unidade do espaço urbano, desta feita, ocorre através da articulação, fazendo desse 

espaço um conjunto articulado que prioriza o núcleo central da cidade. Aqui se estabelece um 

apontamento primordial, pois ao núcleo central da cidade é dada maior articulação, e cabe a 

indagação sobre que razões o levam a se constituir enquanto núcleo e, portanto, despontar 

articulação? Como resposta, temos que a articulação prioritariamente se dá vinculada a 

produção capitalista do espaço, manifestada através das relações espaciais que envolvem a 

circulação de decisões e investimentos de capital, mais-valia, salários, juros, rendas, 

envolvendo ainda a prática do poder e da ideologia em sua dimensão espacial (CORRÊA, 

2005). 

 Enfatiza ainda, o autor, que essas relações espaciais são de natureza social, sustentadas 

na sociedade de classes e seus processos, promovendo uma integração espacial, ainda que 

diferentemente, entre as diversas partes da cidade, através da qual fica evidenciado um 

elevado nível de mobilidade – um aspecto próprio da sociedade capitalista, representado pelo 

deslocamento de consumidores, pelas interações interindustriais, jornada de trabalho, entre 

outros (CORRÊA, 2005). Uma consequência da fragmentação capitalista é a jornada de 

trabalho, pois esta causou a separação entre o lugar de trabalho e o lugar de moradia, e essa 
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realidade se insere nas diferenças locacionais das diversas atividades que se realizam na 

cidade. A desigualdade revelada pela segregação residencial também ocorre em 

concomitância com um acesso desigual aos recursos básicos da vida. 

 

Ao se constatar que o espaço urbano é simultaneamente fragmentado e 

articulado, e que esta divisão articulada é a expressão espacial de processos 

sociais, introduz-se um terceiro momento de apreensão do espaço urbano: é 
um reflexo da sociedade (CORRÊA, 1989, p. 8). 

 

 Deste modo, o espaço urbano, sendo o espaço da cidade capitalista é intensamente 

dividido em áreas residenciais segregadas, sendo um espaço profundamente desigual onde 

coexistem elementos formados em tempos pretéritos e ações que se realizam no presente. 

Santos (1997a) conta que o espaço é um conjunto de formas contendo cada qual frações da 

sociedade em movimento e as formas tem um papel na realização social, portanto, a sociedade 

sobre o espaço está sempre em andamento, em evolução, em movimento. Tanto Santos 

(1997a), quanto Corrêa (1989; 2005) demonstram que, para se entender a produção do espaço, 

considerar o espaço urbano como reflexo da sociedade é uma premissa indispensável. 

O espaço, assim, deve ser considerado como um conjunto de relações que se realizam 

através de funções e formas que se apresentam por processos do passado e do presente, isto é,  

 

[...] o espaço se define como um conjunto de formas representativas das 

relações sociais do passado e do presente e por uma estrutura representada 
por relações sociais que estão acontecendo diante dos nossos olhos e que se 

manifestam através de processos e funções (SANTOS, 1978, p. 122). 

 

 Um aspecto relevante do espaço urbano, que não podemos desvincular de sua 

condição representativa da sociedade, é a mutabilidade, que ocorre em ritmos e natureza 

diferenciados, assim como a complexa dinâmica da sociedade, pois cada lugar combina de 

maneira particular variáveis que podem, muitas vezes, ser comuns a vários lugares (SANTOS, 

1997a). Nesta acepção, as transformações no espaço urbano ainda o mantém de modo 

desigual, em uma tensão constante de produção social acontecendo na fragmentação e 

articulação espacial. 

 Argumentando sobre o espaço enquanto objeto de estudo da Geografia, Santos, 

(1997a, p. 27), afirma que “o conteúdo corporificado, o ser já transformado em existência, é a 

sociedade já embutida nas formas geográficas, a sociedade transformada em espaço” onde em 

um movimento permanente, a sociedade e o espaço evoluem contraditoriamente, havendo 
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nisto uma íntima integração entre espaço e sociedade, por meio das práticas sociais que 

resultam em formas e usos espaciais, sobretudo no espaço urbano, como o temos discutido. 

 Corrêa (1989) afirma que espaço urbano enquanto reflexo da sociedade, torna-se ao 

mesmo tempo um condicionante desta mesma sociedade. Esse condicionamento é 

representado pelo papel que as obras fixadas pelo homem, as formas espaciais, desempenham 

na reprodução das condições de produção e das relações de produção.  

A localização, proximidade e centralidade são fatores que modelam a dinâmica social, 

podendo viabilizar a continuidade da produção. Também as áreas segregadas representam um 

papel importante no processo de reprodução das relações de produção, uma vez que os bairros 

são lugares de reprodução dos diversos grupos sociais, onde as diversas classes sociais e suas 

frações se reproduzem.  

Como forma de entendermos o espaço urbano como condicionante social por meio de 

processos que viabilizam a as condições e relações de produção Corrêa (2005, p. 149) 

exemplifica que “de um bairro habitado pela elite dirigente espera-se que esteja sendo forjada 

a próxima geração de dirigentes”, e, em contrapartida o mesmo se espera dos bairros 

populares das periferias da cidade. 

Todos os momentos de apreensão do espaço urbano até aqui relacionados apresentam 

o espaço urbano como lugar de reprodução das classes sociais. Sob uma perspectiva 

abrangente a realização da vida da sociedade envolve o cotidiano e o futuro próximo dessa 

sociedade, as crenças, valores e mitos criados no bojo da sociedade de classes e, comumente, 

representados nas formas espaciais como em monumentos, lugares sagrados, ruas com 

sentidos peculiares etc. São formas espaciais para as quais o homem desenvolve sentimentos, 

laços afetivos, que lhe proporcionam status, lhe despertam dor ou pobreza. 

De maneiras diferentes a fragmentação e a articulação do espaço urbano, seu caráter 

de reflexo e condicionante social são vivenciados e valorados pela sociedade.  O espaço 

urbano assume assim uma dimensão simbólica, que tem dimensões e significados variáveis 

para cada parcela da população, tornando-o um conjunto de símbolos. Essa postura de análise 

tem trazido inúmeras contribuições para a Geografia, pois vem introduzindo uma dimensão de 

entendimento complementar às de outras abordagens. 

Entretanto, essa natureza simbólica do espaço urbano é constantemente conteúdo das 

manifestações sociais e dos movimentos populares, além dar respaldo aos elementos culturais 

dos diversos lugares, vislumbra seu aspecto humano/humanístico, instaura-se junto as 

apropriações espaciais e transparecem a diversidade e heterogeneidade das condições de 

reprodução do social (CORRÊA, 2005). 
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Partindo da condição de fragmentação desigual do espaço, em um contexto que leva 

aos conflitos sociais, as crises trabalhistas, as disparidades socioeconômicas e ao agravamento 

dos problemas urbanos em geral, nos quais a sociedade se insere, “o espaço da cidade é assim, 

e também, o cenário e o objeto das lutas sociais, pois estas visam, afinal de contas, o direito à 

cidade, à cidadania plena e igual para todos” (CORRÊA, 1989, p. 9), assim o espaço urbano 

converte-se em um campo de lutas. Na Geografia os estudos focalizando o espaço urbano 

como campo de lutas apesar de recentes tem consistido em uma das importantes vias de 

abordagem urbana.  

 Por fim, Corrêa (1989, p. 9; 10) assinala que, 

 

O espaço urbano, como se indicou, é constituído por diferentes usos da terra. 

Cada um deles pode ser visto como uma forma espacial. Esta, contudo, não 
tem existência autônoma, existindo porque nela se realizam uma ou mais 

funções, isto é, atividades como a produção e venda de mercadorias, 

prestação de serviços diversos ou uma função simbólica, que se acham 
vinculadas aos processos da sociedade. Estes são, por sua vez, o movimento 

da própria sociedade, da estrutura social, demandando funções urbanas que 

se materializam nas formas espaciais. 

 

 Mediante esses seis momentos de apreensão do espaço urbano, aqui relatados e 

discutidos, verificamos que por ser reflexo e condicionante da sociedade, este espaço 

constantemente passa por transformações em seu interior, fazendo com que a dinamicidade 

seja uma de suas características predominantes, pois ela provém do próprio movimento social, 

da construção e realização das relações sociais. 

O modo de pensar sobre o espaço urbano, portanto, parte de uma base analítica que foi 

fomentada ao longo do desenvolvimento da ciência geográfica. De maneira dialética, o espaço 

urbano deve ser entendido como integrante à vida social e desse modo possibilitar uma 

análise espacial consistente, que não se limite à descrição ou contabilização de elementos ou 

fatos, nem a uma abordagem dissociada entre o espaço físico e as questões sociais; mas, deve 

promover estudos que contemplem a dinâmica sociedade-natureza, enxergando a vida que se 

desenvolve nos lugares e por meio deles; indo além da constatação da presença de elementos 

físicos ou humanos, entretanto, levantando investigações que revelem os processos que 

conduzem aos problemas e aos consequentes resultados espaciais oriundos das inúmeras 

relações praticadas pela sociedade. 

Em correspondência com essa análise sobre a noção de espaço urbano, partiremos para 

uma introdutória discussão sobre a produção desse espaço, devido a sua produção, enquanto 



 

42 

 

espaço capitalista, produto social, resultante de ações acumuladas através do tempo, ocorrer 

por meio de agentes sociais que, além de o produzirem, o consomem. 

 

2.2.3 A produção do espaço urbano pelos agentes sociais 

 

Os interesses dos agentes produtores do espaço urbano veiculam juntamente com a 

produção de espaço, a propagação das relações capitalistas de produção. Embora muitos 

autores discorram sobre os agentes que produzem o espaço urbano, elencamos alguns que 

consideramos de maior pertinência para nos propiciar uma discussão sobre a produção do 

espaço urbano de Nova Cruz. A identificação desses agentes e o entendimento de suas formas 

de atuação sobre o espaço nos permitirá compreender a constante reorganização espacial 

praticada na cidade. 

Corrêa (1989) elenca cinco agentes que julga serem responsáveis pela produção e 

reprodução do espaço urbano, sendo eles: os proprietários dos meios de produção; os 

proprietários fundiários; os promotores imobiliários; o Estado e os grupos sociais excluídos. 

Para o referido autor, a ação desses agentes é complexa e deriva da dinâmica de acumulação 

capitalista, das necessidades instáveis de reprodução das relações de produção e dos inúmeros 

conflitos de classe que emergem dessa mesma dinâmica. 

Entre os estudos que explanam sobre os agentes produtores de espaço pode-se 

encontrar tanto divergências quanto posicionamentos e elementos comuns na tentativa de 

definir não só os agentes, mas também, como eles agem e as implicações que cada um impele 

por meio de sua atuação. Portanto, podemos destacar os estudos de Topalov (1974), que 

coloca em debate a definição de um agente produtor. Em consonância com suas palavras, o 

autor aponta que um agente é um suporte de uma articulação de relações sociais. O autor 

explica que em conformidade com o crescimento dos empreendimentos vão ocorrendo 

modificações nas diversas relações do proprietário do terreno-construtor para um conjunto de 

ações que, de modo complexo, inclui uma combinação entre incorporadores, construtores, 

financistas, arquitetos, advogados, corretores, economistas, entre outros, que desempenham 

funções específicas como o financiamento, estudos técnicos, construção e comercialização. 

Costa (2000) abordando sobre os agentes produtores de espaço afirma que em 

correspondência com as palavras de Topalov – que apontam para a atuação de agentes – de 

modo diferente (específico), na produção do espaço urbano, Bahiana (1978) – em sua revisão 

sobre o processo de luta pela posse do espaço urbano – elenca uma série desses agentes com 
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base nas formulações de alguns autores, por ele analisados, como Form (1971), Capel (1972), 

Harvey (1973), Clichevsky (1975) e Borja (1975). 

Assim, conforme sua análise crítica, o autor coloca que Form, em estudo realizado em 

1971, destaca que esses agentes se constituem enquanto grupos sociais que em processo de 

competição gerenciam e transformam o espaço urbano, podendo ser assim constituídos: 

indústria imobiliária, proprietários industriais, proprietário individuais e inquilinos e setor 

público. A indústria imobiliária informa a disponibilidade de solo, tenta controlar valores e 

organizar um mercado de solo urbano; os proprietários industriais buscam maximizar uma 

localização para a obtenção de custos mínimos na lida com a matéria-prima, com a mão-de-

obra e com a distribuição; os proprietários individuais e inquilinos influem principalmente na 

qualidade do ambiente em que vivem, buscando melhorá-la em visitas do próprio uso ou da 

troca; e o setor público se destaca enquanto mediador entre os interesses dos demais agentes, 

formulando e fiscalizando leis e posturas. Deste modo, Form indica que o ponto central para o 

desvendamento dessa produção do solo urbano é o entendimento detalhado das situações 

conflitantes entre esses agentes. 

Já Capel, estudando a lógica do desenvolvimento da Espanha, em 1972, enfatiza que 

na sociedade capitalista o espaço urbano não está sob o controle de seus habitantes, e sim, 

entre agentes sociais que o produzem, sendo eles: grandes empresas industriais e de serviços, 

os proprietários do solo (fundiários), agentes imobiliários do solo e de empresas construtoras 

e o Estado. Esses agentes apresentam estratégias próprias, onde as grandes empresas 

industriais e de serviços procuram ótima localização para custos mínimos com transferências, 

enquanto os proprietários do solo buscam utilizá-lo do modo mais rentável e lucrativo – como 

pelo uso residencial – por vias legais ou ilegais, por sua vez os agentes imobiliários e as 

empresas construtoras produzem moradias para diversas classes, manipulando o mercado em 

relação ao consumidor e a atuação do poder público, e por último, o Estado age duplamente, 

ou em favor de um dos agentes ou mediando os conflitos entre eles. 

O conjunto de agentes produtores do espaço urbano é ampliado por Harvey, em 1973, 

em seu estudo sobre Baltimore, em que ele considera como agentes os proprietários 

individuais de residência ou inquilinos, os agentes imobiliários, os proprietários da terra e de 

imóveis, a indústria de construção civil, as instituições financeiras e as governamentais. 

Embora Harvey apresente como agentes sociais alguns agentes já descritos por outros 

estudiosos, ele avança um pouco mais nesse debate, pois destaca a diferenciação do valor de 

uso e de troca, entre cada agente, conforme cada atuação. 
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Para Clichevsky, no estudo realizado sobre a periferia de Buenos Aires, em 1975, os 

agentes seriam os proprietários rurais, os investidores independentes e as empresas 

urbanizadoras e/ou comercializadoras. Essa conclusão é resultado de seu estudo sobre o 

crescimento periférico de Buenos Aires, portanto, o solo rural na periferia rural-urbana seria, 

assim, especulado pelos proprietários rurais por meio de empresas imobiliárias, já os 

investidores independentes se constituem enquanto especuladores que, dependendo da 

magnitude da especulação, podem ou não estar ligados a empresas imobiliárias. 

 A população, os agentes urbanos dominantes (Estado) e os agentes capitalistas 

privados são considerados por Borja, em seu estudo realizado em 1975, como os principais 

agentes produtores do espaço urbano. Ele ainda destaca que esses agentes convivem de modo 

conflitante, transparecendo as contradições geradas pelo desenvolvimento urbano capitalista, 

e que esses conflitos se dão da seguinte forma: i- entre os agentes urbanos dominantes e a 

população; ii- entre os agentes capitalistas privados e o Estado; iii- entre os agentes 

capitalistas e os próprios agentes capitalistas. 

 Partindo dessas análises, Bahiana (1978) sintetiza essas diversas definições apontando 

que os agentes que atuam no mercado imobiliário, sendo responsáveis pela produção do 

espaço urbano são o morador, a indústria da construção civil, os proprietários industriais e o 

poder público. Em acréscimo a esses agentes, Almeida (1983) afirma que o incorporador 

imobiliário, o corretor de imóveis, o construtor e o especialista em viabilidade econômica e 

técnica também estão incluídos entre esses principais agentes. 

 Outros trabalhos importantes foram desenvolvidos, principalmente sobre essa 

problemática na América Latina, e, de acordo com Almeida (apud VALLADARES, 1983, p. 

175), “[...] esses autores mostram os agentes já classificados operando geralmente em um 

contexto monopolista e mostram também o agente Estado sendo operado por essa estrutura 

monopolizada ou oligopolizada”. 

Nesse contexto é oportuno destacar que a estreita ligação entre a produção do espaço 

urbano e a atuação desses agentes nos permite afirmar que a reflexão sobre esses agentes nos 

dá fundamentos para o entendimento do processo de produção e reprodução do espaço urbano 

novacruzense.  

Por meio do papel de cada um desses agentes o espaço urbano é produzido, resultando 

em áreas de especulação imobiliária (para uso comercial ou residencial), em áreas socialmente 

segregadas, em processos espaciais de centralização e descentralização, na redefinição ou 

criação de novos usos e funções para o solo urbano.  
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De modo concreto, a gênese conflitante presente na constituição desses agentes 

evidencia a necessidade de compreensão de seus comportamentos para a análise da dinâmica 

social do espaço urbano. Partindo dessa postura, definiremos a atuação dos agentes que 

julgamos relevantes na (re)produção social do espaço urbano de Nova Cruz: os proprietários 

dos meios de produção, os proprietários de terra, os promotores imobiliários, o poder público 

e os grupos sociais. 

Os proprietários dos meios de produção possuem a necessidade de terrenos bem 

localizados (com infraestrutura e acessibilidade à população), amplos e baratos. São atingidos 

diretamente pela especulação imobiliária que eleva o preço da terra e agem intimamente junto 

ao Estado que promove facilidade para a instalação e o funcionamento de diversos 

estabelecimentos. São considerados por Capel (1974), a partir de estudos feitos nas cidades da 

Espanha, como os principais agentes que interferem no processo de expansão e transformação 

da cidade. 

Os proprietários de terra centram seus interesses em obter a maior renda fundiária 

possível de suas propriedades. Atuam pressionando o Estado no processo de definição das leis 

de uso e zoneamento do solo urbano. Buscam, assim, o valor de troca da terra urbana para a 

habitação, provocando, quase sempre, uma especulação “tomando [...] hoje o valor esperado 

amanhã” (LAMARCHE apud COSTA, 2000, p. 48). 

Os promotores imobiliários correspondem ao conjunto de agentes que interferem 

direta e indiretamente nas operações com imóveis. Atuam na produção de habitações, de 

maneira desigual, criando e reforçando a segregação residencial que caracteriza a cidade 

capitalista.  

Entre os promotores imobiliários têm-se as incorporadoras de imóveis, que conforme 

Souza (1988) não constroem ou especulam necessariamente com o preço do terreno, mas 

comandam a transformação do espaço urbano à medida que sugerem e idealizam novas 

formas de utilizações e articulam os agentes que devem realizá-la. Têm-se, também, as 

construtoras de imóveis que são responsáveis pela produção das construções e pelos 

melhoramentos permitindo a utilização do espaço. As corretoras de imóveis também são 

consideradas como um promotor imobiliário, pois atuam coordenando o mercado de imóveis. 

Enfim, esses agentes, além de outros pertencentes ao mesmo grupo dos promotores 

imobiliários, desempenham uma grande influência na determinação do consumo habitacional, 

além de distinguirem preços, bons e maus momentos para se vender e comprar imóveis, 

criando necessidades para a aquisição desses imóveis (SPOSITO, 1991). 
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O poder público atua na organização espacial da cidade, normalmente visando criar 

condições de realização e reprodução da sociedade capitalista, tendo ação definitiva na 

concepção da forma como se produz este espaço (HARVEY, 1980). Assim, ao mesmo tempo 

em que age aliviando as tensões sociais, promove a viabilização da segregação espacial 

através da forma como executa seu planejamento urbano, sendo mediador nos conflitos entre 

os demais agentes sociais.  

Os grupos sociais se inserem na produção do espaço urbano por meio da satisfação de 

diversos interesses, entre eles, o da moradia. Tratados, também como moradores e inquilinos, 

eles estão diretamente ligados a qualidade da moradia e a manutenção do uso do solo, 

envolvendo-se nos direitos de morar, se deslocar, ter propriedade e se estabelecer de maneira 

fixa ou provisória. Quando se constituem enquanto grupos sociais excluídos eles interferem 

na produção do espaço urbano ao produzirem favelas, ao invadirem terrenos públicos ou 

privados (CORRÊA, 1989); assim, são modeladores, produzindo seu próprio espaço. Essa 

produção é uma forma de resistência, uma estratégia de sobrevivência; são grupos sociais que 

lutam pelo direito à cidade. 

Diante dessa abordagem sobre a produção do espaço urbano, percebemos que ele é um 

produto social que resulta de ações acumuladas através do tempo e produzidas por esses 

agentes, uma vez que “a ação desses agentes é complexa, derivando da dinâmica de 

acumulação de capital, das necessidades mutáveis de reprodução das relações de produção e 

dos conflitos de classe que emergem na sociedade” (COSTA, 2000, p. 53). 

Visualizando esses agentes, os interesses e a forma como cada um deles promove as 

transformações no espaço urbano, podemos perceber que eles interagem e podem, ao mesmo 

tempo, interferir entre si. Desta forma, a análise sobre o espaço urbano de Nova Cruz, leva em 

consideração as relações sociais como resultantes do conjunto de ações desses agentes na 

(re)produção do espaço urbano. 
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3 A (RE)PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

 

Neste capítulo, nos deteremos numa fundamentação do processo de (re)produção do 

espaço urbano, demonstrando seu desenvolvimento ao longo da história das sociedades 

humanas. Além de discutirmos sobre o processo de (re)produção do espaço urbano, 

propriamente dito, visualizaremos como se deu a constituição dessa forma de disposição 

espacial, sua evolução e modificação ao decorrer do tempo, com destaque para a importância 

do setor terciário da economia na produção do espaço urbano e, por conseguinte, 

caracterizaremos o processo de urbanização brasileira. Por fim, nos remeteremos a discussão 

da teoria das localidades centrais e dos dois circuitos da economia urbana, enquanto 

elementos presentes na referida dinâmica urbana de Nova Cruz. 

Com isso pretendemos compreender como e quando o espaço urbano se formou na 

história humana, de que modos se deram os primeiros processos de urbanização, os elementos 

que possibilitaram seu desenvolvimento e o contexto da urbanização brasileira, com fins à 

compreensão desse mesmo processo no estado do Rio Grande do Norte. Dessa maneira 

teremos elementos suficientes para a discussão da (re)produção do espaço urbano 

novacruzense uma vez que, entendido como esse processo tornou-se importante para a 

Geografia, poderemos encontrar respostas para as transformações socioespaciais que vêm 

ocorrendo em nossa área de estudo. 

Partindo da diferenciação que fizemos entre o urbano e a cidade, sendo a urbanização 

o processo e a cidade a forma concretizada desse processo, a principal denotação percebida, 

na sociedade atual, é que o espaço urbano está intrinsecamente vinculado ao processo de 

reprodução do capital. Esse posicionamento conduziu muitos estudos e, apesar de trazer 

avanços para as diversas problemáticas urbanas, resume em grande parte a análise urbana à 

esfera econômica, especificamente a capitalista. Portanto, a necessidade é que a análise 

urbana contemple as indagações sobre a reprodução do capital sem negligenciar a totalidade 

das relações sociais que, além de serem de produção material/trabalho, são também relações 

de sobrevivência, de realização da vida, o que compreende a prática socioespacial.  

Na conceituação de espaço urbano, discutida no capítulo anterior, nos deparamos com 

um espaço constituído por diversas apreensões, demonstrando suas diversas formas de 

apropriação, seus diversos usos e os agentes que interferem na sua produção. Todavia esse 

espaço é resultado das práticas sociais aferidas a ele, práticas essas que existiram e existem 

diferenciadamente em sua forma de ocorrer e em sua localização, ou seja, o espaço urbano do 
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período informacional
6
, no qual vivemos, apesar de ser resultante do acúmulo de 

conhecimento entre as gerações, transparece em maior parte o modo de civilização que 

atualmente está estabelecida: sociedade capitalista intensamente dividida em classes. 

 O espaço, desta feita, deve ser analisado através das relações que o produziram. 

Nesses termos, a produção de espaço é possível porque ele é produto dessas relações. Carlos 

(1989, p. 15) enfatiza que: 

 

[...] o espaço geográfico deve ser concebido como um produto histórico e 

social das relações que se estabelecem entre a sociedade e o meio 
circundante. Essas relações são, antes de mais nada, relações de trabalho 

dentro do processo produtivo geral da sociedade. 

 

 Assim, o espaço é o objeto sobre o qual recai o trabalho e é construído e reproduzido 

como um produto histórico, em função do processo produtivo geral da sociedade, contendo 

características e determinações da sociedade que o produz. Essa relação entre sociedade e 

espaço mantém-se necessária, com a sociedade agindo na transformação da natureza em 

espaço geográfico e, ao produzi-lo, produz as relações com o próprio homem e com os outros 

homens: as relações sociais. 

 Recorremos, dessa forma, a noção de (re)produção do espaço urbano para abordarmos 

as problemáticas de práticas socioespaciais, uso e apropriação do espaço urbano de Nova 

Cruz. Consideramos que a produção do espaço urbano, sendo resultado da produção material 

e do trabalho por meio da transformação da natureza, revela a necessidade do estabelecimento 

de relações sociais enquanto condição indispensável à produção da vida, portanto de sua 

reprodução continuada. A produção consiste na criação e a reprodução na auto-criação geral 

da prática espacial pela sociedade. Produção e reprodução do espaço urbano, assim, se 

estabelecem na apropriação espacial (CARLOS, 2007). Portanto, admitimos o olhar analítico 

que considera a produção/reprodução do espaço urbano com base na verificação desses 

processos no espaço urbano novacruzense. 

Acerca da reprodução do espaço, em sentido amplo, com base nas preocupações de 

Lefebvre, Carlos (2007, p. 54) explica que: 

 

                                                
6 Período apontado por Milton Santos, que se caracteriza pela interdependência da técnica, da ciência e da 

informação em todos os aspectos da vida social (SANTOS, 1997b). Conforme o autor, vivemos, portanto, no 

meio técnico-científico-informacional, “um meio geográfico onde o território inclui obrigatoriamente ciência, 

tecnologia e informação” (SANTOS, 1997b, p. 44). Ele afirma que “neste período os objetos técnicos tendem a 

ser ao mesmo tempo técnicos e informacionais, já que, graças à extrema intencionalidade de sua produção e de 

sua localização, eles já surgem como informação; e, na verdade, a energia principal de seu funcionamento é 

também a informação” (SANTOS, 1999, p. 190). 
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A relação do homem com o mundo aponta para um duplo sentido: de um 

lado a produção da humanidade do homem, de outro a reprodução 

ininterrupta do próprio mundo. Esse processo, que se desenvolve de modo 
contraditório, é apreendido no nível do imediato enquanto nível da 

realização do ser social que extrapola aquele do modo de produção e diz 

respeito à civilização de um modo geral. Nessa perspectiva, o cotidiano deve 

ser entendido na sua relação com a reprodução da vida em suas múltiplas 
dimensões, o que acrescenta algo de novo na produção (do qual a produção 

do cotidiano é um exemplo). Assim, o processo de reprodução não passa 

apenas pela produção de coisas uma vez que ela a envolve e a ultrapassa, 
mas a produção revela um sentido mais profundo que é o da produção do ser 

humano no curso da história. 

 

Na sociedade atual, a reprodução do espaço urbano constantemente recria as condições 

gerais para a realização do processo de produção do capital, mas também recria as condições 

para a realização da vida humana em todas as suas dimensões. 

O processo de reprodução do espaço urbano produz, ao mesmo tempo, novas formas 

de relações sociais, um novo espaço e uma nova relação entre este e a sociedade, pelas formas 

de apropriação do espaço. Por isso, o cotidiano, enquanto prática socioespacial no plano do 

local ou do lugar, assume destacada importância no entendimento da reprodução do espaço 

urbano. A reprodução do espaço urbano, sendo este um produto social, nos obriga a pensar a 

ação humana enquanto obra continuada, uma ação reprodutora referente aos usos do espaço 

onde momentos ou tempos históricos se sucedem, justapondo-se, compondo um conjunto de 

forma e características de cada momento desses.  

No entanto esses processos revelam um jogo de forças e interesses diferenciados no 

espaço urbano, promovendo o surgimento de conflitos. Carlos (2007, p. 27) esclarece que “a 

prática urbana ganha sentido na reprodução das relações sociais, em que se defrontam as 

estratégias da reprodução das frações de capital e da vida social [...]”. Isso faz com que a 

reprodução do espaço urbano seja, ao mesmo tempo, contínua e descontínua, apresentando 

rupturas provocadas pela intervenção do Estado – devido às contradições do próprio processo 

– fazendo com que a reprodução do espaço contemple inovações e permanências.  

Com um olhar atento pode-se verificar que atualmente a produção e reprodução do 

espaço interfere decisivamente na dinâmica social, por não dizer na ordem social. Sobretudo 

no espaço urbano, a produção e reprodução do espaço permite o desvendamento dos limites e 

das possibilidades presentes na reprodução das relações sociais. 
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3.1 O processo de urbanização: origem e desenvolvimento 

 

 A importância que o espaço urbano assume na sociedade contemporânea é resultado 

de um gradativo processo de formação deste espaço, que tem como gênese o surgimento do 

fenômeno urbano resultante das transformações que promoveram o desenvolvimento das 

sociedades até o presente momento. A trajetória do fenômeno urbano e, por conseguinte, das 

cidades, nos permite observar importantes aspectos que fazem essa forma de configuração 

espacial ser imprescindível para a reprodução do capital e a manutenção das relações de 

produção. 

  Apesar de em um determinado período histórico as cidades não existirem, a partir de 

sua estruturação (por meio de formas de organização social), elas foram veículos de tantos 

desdobramentos socioespaciais e econômicos (como a complexificação da hierarquia social e 

a intensa produção de espaço) que se torna difícil elaborar uma reconstituição da vida social 

sem vínculo com a cidade. Mas é nessa reconstituição que encontraremos os primeiros 

processos que, no transcorrer da evolução dos primeiros grupos humanos, resultaram em 

funcionalidades para as cidades de hoje. 

 Faremos, portanto, uma análise da evolução histórica e geográfica constituinte do 

surgimento e desenvolvimento do espaço urbano. Todavia, o intuito de tal abordagem não é 

comprovar quando surgiu o urbano, nem tampouco estabelecer uma sequência única de cunho 

historicista, mas, de fundamentarmos com propriedade: primeiramente os fatos e 

comportamentos socioespaciais que estruturam o surgimento do urbano, referenciados desde 

tempos pretéritos, como o período paleolítico, até os dias atuais marcados pelo 

desenvolvimento industrial e informacional; e em concomitância analisarmos a incorporação 

e vinculação estabelecida entre o urbano e a reprodução do capital. 

 No período paleolítico, por exemplo, o homem ainda não mantinha morada fixa em 

algum lugar, ele ainda praticava o nomadismo. Porém é nesse período que duas práticas 

principais vão estabelecendo os primeiros significados para a fixação e o estabelecimento 

humano sobre um dado território: o cuidado com um lugar para se depositar os mortos e a 

necessidade de o homem se alojar, embora que temporariamente, em cavernas. Essas práticas 

de atenção para como os mortos e de abrigo para garantir segurança e, assim, sobrevivência, 

revela-nos que: 

 

A partir desses dois fatos, podemos entender que já durante o paleolítico a 

primeira „semente‟ para o surgimento das cidades já havia sido lançada, pois 
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os homens, embora não tivessem ainda moradia fixa, já se relacionavam com 

um lugar, um ponto do espaço que era ao mesmo tempo de encontro e de 

prática cerimonial (SPOSITO, 2005, p. 12).  
 

 Posteriormente, no período mesolítico, a existência de um melhor suprimento de 

alimentos através da domesticação de animais e do domínio da reprodução de vegetais 

constitui a primeira condição necessária para o surgimento das cidades. O homem passa a se 

fixar no lugar e com isso ocorrem importantes mudanças culturais, como a maior presença do 

gênero masculino na aldeia (uma vez que não precisaria caçar excessivamente), a ocorrência 

de mais fecundidade, uma melhor nutrição e uma vida aldeã mais protegida das adversidades 

da natureza, marcando uma característica vida estável nas aldeias que, em primazia, ocorreu 

durante o período neolítico.  

A aldeia possuía um nível de complexidade muito elementar, a divisão do trabalho era 

quase inexistente, somente distinguia-se o trabalho masculino do feminino. A segunda 

condição para o “acontecer urbano” era de cunho social e consistia na complexidade da 

organização social por meio da divisão do trabalho. Tal condição só foi alcançada com o 

surgimento do excedente alimentar na aldeia, devido ao desenvolvimento da agricultura e a 

domesticação de animais. Isso fez com que alguns homens não necessitassem se dedicar a 

atividades primárias, então eles começaram a se dedicar a outras atividades. Ocorre, portanto, 

uma divisão social do trabalho. 

 Os caçadores, por não existir mais tanta necessidade de caçar devido ao surgimento do 

excedente alimentar, dedicaram-se à proteção da aldeia, tanto protegendo-a dos animais, 

quanto dos homens não aldeões. Assim o caçador passa a exercer poder sobre os membros da 

aldeia, por lhes oferecer proteção e segurança, tornando-se uma espécie de chefe político. Ele 

exigia pagamentos em tributos ou oferendas – o que permitia o estabelecimento de uma 

condição de exploração. Aí se localiza o início do processo da sociedade de classes que, só 

posteriormente, com a concentração de artesãos especializados em um mesmo território, se 

concretizaria. 

 Quanto aos desdobramentos oriundos dessa dominação política resultante da divisão 

social do trabalho, alerta-nos Sposito (2005, p. 17) que “esta questão é importante de ser 

destacada, porque demonstra que embora muitas cidades tivessem surgido ao redor do 

mercado, não se pode dizer que fossem então cidades comerciais, o mercado era apenas o sítio 

no qual se localizava a cidade” e, na realidade, sua origem era política e religiosa. Assim, a 

cidade na sua origem não é o lugar da produção por excelência, mas o lugar da dominação. 
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3.1.1 Das cidades na antiguidade às cidades capitalistas 

 

 As primeiras cidades surgem partindo desse estabelecimento do domínio. Embora haja 

disparidades quanto à datação do surgimento das primeiras cidades, a maior parte dos 

estudiosos afirmam que muito provavelmente elas se estabelecem por volta do ano 3.500 a.C. 

na região da Mesopotâmia, próximas aos rios Tigres e Eufrates. Os rios assumiram grande 

importância na formação do espaço urbano, pois propiciavam a prática agrícola nas regiões 

semiáridas em um período em que o desenvolvimento técnico ainda não possibilitava a 

superação de diversos condicionantes naturais. 

 Diversas pesquisas apontam, também, para o surgimento de cidades nas regiões 

próximas ao rio Nilo no ano 3.100 a.C. (hoje área que corresponde ao Egito), ao rio Indo no 

ano 2.500 a.C (regiões da Índia e China) e ao rio Amarelo no ano 1.500 a.C. (na China). Essas 

diversas cidades antigas possuíam em comum o condicionante natural de estar próximas aos 

vales dos rios, uma organização dominante de caráter teocrático (o líder da cidade era também 

seu líder espiritual) e a moradia da elite no centro da cidade (SPOSITO, 2005). 

 A partir da Mesopotâmia, o fato urbano se espalha, por volta do ano 2.500 a.C., pelo 

Egito antigo, pelo Mediterrâneo oriental e pelo interior da China, fazendo com que algumas 

dessas cidades – como Ur e a Babilônia – comportassem dezenas de milhares de habitantes. Já 

na América, somente por volta do ano 500 a.C. surgiram as primeiras cidades, na civilização 

Maia, com destaque para as cidades de Tical e Teotihuacán (cidade do México). 

 Conforme Castells (1983), esses primeiros aglomerados urbanos se caracterizavam 

pela existência de especialistas não produtivos trabalhando em tempo integral (religiosos, 

funcionários, operários de serviços); população de tamanho e de densidade suficiente; arte 

específica; sistema de impostos que concentrava o excedente da produção; aparelho de 

Estado; arquitetura pública (monumentos); comércio com o exterior e classes sociais. As 

cidades de então tinham em sua estrutura as marcas da organização política, social e 

econômica efetivada pelos governantes, que controlavam o excedente produzido no campo, a 

riqueza e o acúmulo de provisões para toda a população, além de organizar a fabricação de 

utensílios na comunidade e controlar informações e números sobre a vida na cidade. 

 O mesmo autor ainda afirma que a cidade é o lugar geográfico onde se instala a 

superestrutura político-administrativa de uma sociedade que chegou a um ponto de 

desenvolvimento técnico e social tal que existe uma diferenciação do produto em reprodução 

simples e ampliada da força de trabalho. A cidade atinge um sistema de distribuição e de troca 
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que supõe a existência de um sistema de classes sociais, um sistema político que permite a 

administração do conjunto social e o domínio de uma classe, um sistema institucional de 

investimento em cultura e técnica e um sistema de trocas com o exterior.  

Essa estrutura de funcionamento das cidades da antiguidade é bem expressa pela sua 

organização espacial e sua paisagem específica: possuíam canais de distribuição de água; em 

geral eram cercadas por muros e fossos que isolavam a área urbana; possuíam divisões 

territoriais retilíneas; havia propriedades privadas na área urbana e terras comuns no campo; 

concentravam os reis e sacerdotes (poder político e religioso) em sua parte mais interna; 

possuíam templos que funcionavam como armazéns ou lojas onde diversos trabalhadores 

produziam em suas respectivas especialidades, junto aos seus escravos; e possuíam uma parte 

externa aberta a todos. 

Desse modo, conforme essas cidades cresciam, elas se tornavam capitais de impérios 

(que se configurava com o domínio de um chefe político de uma cidade sobre outra, 

estabelecendo um domínio regional). Os papeis das cidades foram ampliados e elas se 

tornavam centros de tráficos de mercadorias de uma dada região. Sposito (2005, p. 21) 

ressalta que “as cidades, ao dominarem áreas maiores, tornavam-se receptoras do excedente 

do campo, fortalecendo a força política de seus governantes, criando as condições para a 

constituição dos impérios”. 

As características das primeiras cidades imperiais – como Roma (2.700 a.C.) – 

assumem importância no estudo do urbano porque promoveram um aumento significativo do 

número de cidades, além de estabelecerem o processo urbano na Europa (que posteriormente 

estendeu esse fenômeno para outros continentes) e também pela acentuação da divisão do 

trabalho e da organização política. Castells (1983, p. 20) explica que,  

 

as cidades imperiais dos primeiros tempos da história, e em particular Roma, 

acumulam as características já anunciadas com as funções comerciais e de 

gestão, que decorrem da concentração, num mesmo aglomerado, de um 
poder exercido, pela conquista, sobre um vasto território. Da mesma forma, a 

penetração romana em outras civilizações toma a forma de uma colonização 

urbana – suporte, ao mesmo tempo, das funções administrativas e de 
exploração mercantil. 

 

 A constituição de impérios, a partir do domínio que uma cidade exercia sobre uma 

região, permite um aumento do relacionamento entre as antigas cidades, embora 

comercialmente já existissem transações entre diversas sociedades politicamente 

independentes. Como consequência, a divisão do trabalho que ocorria dentro da cidade passa 
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a ocorrer entre as cidades, promovendo uma demanda de mercado mais ampla que a do 

mercado local. 

 Devido ao seu poder unificado, Roma é a principal expressão da urbanização na 

Antiguidade, possuindo um aperfeiçoado sistema econômico e administrativo – resultante de 

melhoramentos dessas mesmas estruturas que já existiam em diversos povos conquistados. 

Sposito (2005, p. 22) relata que o “Império Romano permitiu portanto, não apenas que a 

urbanização deixasse de ser um processo „espontâneo‟ [...] como também acabou por 

propiciar uma ampliação imensa da divisão interurbana do trabalho”, pois os ofícios exercidos 

e a produção das maiores cidades do império supriam mais do que os cidadãos e sua 

população rural, mas também a população de outras áreas do Império, o que incentivava o 

papel comercial urbano. 

 Essa incipiente e singular rede de cidades serviu de suporte para a origem e o 

desenvolvimento do aparato burocrático-administrativo. Nesse contexto “a cidade não é um 

local de produção, mas de gestão e de domínio, ligado à primazia social do aparelho político-

administrativo” (CASTELLS, 1983, p. 20). 

 Nesse período – por volta do século V a.C. – o desenvolvimento da navegação 

marítima foi muito importante, pois na medida em que ela tornava-se mais segura, cidades 

foram sendo construídas nas costas marítimas, cercadas de muralhas, localização fundamental 

para o desenvolvimento da atividade comercial, que daria sustentáculo à vida urbana. Ainda 

naquele século ocorreu a queda do Império Romano, levando à decadência várias cidades, à 

escassez comercial e a um declínio geral do expressivo processo de urbanização. 

 A queda do poder político centralizado em Roma – resultado da invasão árabe – 

implicou grandes transformações econômicas, políticas e sociais no território europeu. Sobre 

as consequências dessa transição da urbanização na Antiguidade para o período da Idade 

Média, de modo claro se expressa Castells (1983, p. 21), dizendo: 

 

[...] é lógico que a queda do Império Romano no Ocidente ocasiona quase o 
desaparecimento da forma sócio-espacial da cidade, pois tendo as funções 

político-administrativas centrais sido substituídas pelas dominações locais 

dos senhores feudais, não houve outro fundamento social a encargo das 

cidades a não ser o das divisões de administração da Igreja ou a colonização 
e a defesa das regiões fronteiras. 

 

 Portanto, na Idade Média, a cidade renasce a partir de uma nova dinâmica social 

inserida na estrutura social anterior. A nova organização econômica, social e política decorre 

da instauração de um modo de desenvolvimento próprio para o modo de desenvolvimento 
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estabelecido na Antiguidade. É com base na terra, sinônimo de riqueza, que se fundamenta 

uma nova estrutura de classes sociais. 

 Sposito (2005) considera que a consequência mais marcante da queda do Império 

Romano foi a desarticulação da rede urbana. Devido ao desaparecimento desse poder político 

central, as relações interurbanas enfraqueceram, o papel econômico das cidades europeias 

refluiu e o modo de produção feudal, caracteristicamente agrícola, se estabeleceu. 

 Os latifúndios participavam de uma economia fechada, interna, e não mais 

estabeleciam comércio de sua produção com o mercado da cidade. A produção artesanal, 

outrora localizada na cidade, retornou para o campo, vinculando uma organização social 

assentada na posse da terra. A servidão se configurou como um dos pilares desse modo de 

produção, facilitada pela grande parte da população que não eram proprietários de terra. O 

poder político do Estado se transferiu aos detentores da terra (senhores feudais), pois o 

latifúndio e a servidão não precisavam de uma soberania política de um chefe de Estado. 

Resultante de tais mudanças, “o modo de produção feudal, assim organizado, estruturalmente 

criou e reproduziu as condições necessárias à economia quase exclusivamente intrafeudo, e 

em contrapartida esvaziou definitivamente o urbano de seu papel econômico e político” 

(SPOSITO, 2005, p. 28). 

 Entretanto as cidades feudais – apesar de seu caráter urbano discutível, pois reuniam 

as funções episcopais e serviam de burgos
7
 – embora estivessem inseridas na economia 

feudal, ao mesmo tempo lutavam contra ela.  

 Assim, essas cidades do período da Idade Média, “sem funções”, resultaram nas 

primeiras cidades mercantis. Carlos (1994a) destaca que a cidade “desaparecida” em função 

do fechamento do comércio mediterrâneo começa a renascer a partir do século XI, 

inicialmente se instalando em torno dos burgos centrais povoados por mercadores, artífices e 

servos. E conta ainda que “a cidade nasce no momento em que a economia autossuficiente do 

feudo do início da Idade Média transforma-se em uma economia monetária, com um 

comércio em expansão” (CARLOS, 1994a, p. 63). 

A função de proteção exercida pelas cidades no período da Idade Média favoreceu a 

subsistência de mercadores, mantendo a prática comercial ainda que minimamente. Porém, 

ainda no século XI, com o surgimento das Cruzadas, o comércio amplia seu alcance, 

diversificando seus produtos e visa atender uma população que começa a crescer em 

                                                
7 Os burgos, pontos fortificados, cercados por muralhas e rodeados por fossos, eram construídos sob as ordens 

dos senhores e príncipes feudais, com o objetivo de servir de refúgio a eles e seus servos, e armazenamento de 

animais e alimentos, em caso de perigo. Abrigavam, também, geralmente, uma igreja (SPOSITO, 2005). 
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quantidade dentro das cidades. Salientamos que na metade do século X, após o reatamento do 

comércio com o Oriente, o fluxo comercial aumenta, o número de cidades é proliferado. A 

base econômica de muitas cidades passa a ser o artesanato e o comércio, estruturando cada 

vez mais a solidez da burguesia comercial como classe social.  

Desse modo, a concentração de artesãos, uma nova divisão do trabalho, a crescente 

produção para a atividade comercial e a reativação do comércio como fonte de riqueza, dentro 

do contexto de crescimento das cidades, estabelece a ruptura com a economia feudal. 

 “O comércio começa a se impor e a organizar um espaço compatível com seus valores 

e modo de vida” (CARLOS, 1994a, p. 65), fazendo da cidade uma organização dinâmica, com 

concentração de poder, um espaço vinculado à transição do feudalismo para o capitalismo. A 

nova classe nascente – a burguesia – constituída de comerciantes, ao ponto que crescia em 

riqueza promovia a autonomia da cidade, dando a esta a denotação de lugar de liberdade. A 

partir desse momento, a produção não visava satisfazer, apenas, as necessidades humanas, 

mas proporcionar o lucro e a acumulação por meio do comércio. 

 A circulação passa por uma importante transformação pois, ao invés de se trocar 

mercadorias ou moeda por mercadoria (para, assim, não se ter a obrigatoriedade de receber 

uma mercadoria que não lhe servisse, mas usar a moeda para a compra de uma mercadoria 

necessária), passa-se à prática comum do comerciante que comprava a mercadoria com a 

moeda e revendia essa mesma mercadoria por um valor maior do que o inicial.  

 Acerca dessa transição socioeconômica ocorrida por meio de uma nova forma de 

prática comercial e da essencial formação da burguesia, Castells (1983, p.21) sintetiza que 

“em vista do poder feudal forma-se, com efeito, uma classe negociante que, rompendo o 

sistema vertical de distribuição do produto, estabelece elos horizontais servindo de 

intermediária”, ultrapassando a economia de subsistência e acumulando uma autonomia 

suficiente para se tornar capaz de investir nas manufaturas. 

 O desenvolvimento da manufatura nas cidades atraiu cada vez mais a grande massa de 

trabalhadores expulsa do campo, que constituíram mão-de-obra e, ao tornarem-se 

assalariados, estabeleceram um mercado interno. Esse é o momento em que ocorre a 

acumulação primitiva do capital, desencadeando inúmeras transformações, expressas nas 

palavras de Sposito (2005, p. 35): “ao mesmo tempo em que vão ocorrendo estas 

transformações ao nível do econômico e do social, as ideias, o ideológico, vão também se 

modernizando – começa a se organizar o ideário que marcará a Idade Moderna”. 

 Assim, na cidade, considerada como espaço do capitalismo, vão se instituindo novas 

ordens e novas leis que dão legitimidade à ação capitalista. Ao contrário da Idade Média, 
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afirma Carlos (1994a), as populações acham-se concentradas espacialmente, assim como o 

poder político e econômico. O Estado centralizador passa a monopolizar a produção e a 

circulação, o que promove a conquista de novos espaços no sistema colonial. 

 Os Estados Nacionais Absolutistas (resultantes da aliança entre a realeza e a burguesia 

– capital comercial) desenvolveram ações políticas para suprir a necessidade de ampliar as 

condições para o desenvolvimento do capitalismo, impulsionando o empreendimento de 

grandes navegações marítimas, para o estabelecimento de novos monopólios comerciais. Esse 

processo permitiu a extensão da urbanização ao mundo colonial a partir do século XV, 

promovendo a articulação dessas novas áreas ao capitalismo mercantil europeu, em paralelo 

ao desenvolvimento do capitalismo e à multiplicidade funcional desses novos embriões 

urbanos. Essas cidades coloniais possuíam apenas um caráter político-administrativo, militar-

defensivo e de recepção e escoamento de mercadorias (SPOSITO, 2005). 

 Já nesse período – do Renascimento – a força das cidades como espaço de sustentação 

da nova ordem econômica, social e política pode ser verificada pela riqueza monetária, 

científica e artística que se acumulou nessas cidades modernas. Toda essa conformidade de 

expansão do espaço urbano vai tomando mais expressividade pelos séculos XV, XVI e XVII. 

A partir do século XVIII, o desenvolvimento da indústria, as grandes descobertas científicas e 

o consequente avanço tecnológico criam uma maior especialização espacial e uma divisão do 

trabalho mais intensa. 

 A indústria marcou um período único de surgimento e expansão de áreas urbanas na 

história das sociedades. O processo de urbanização começou a demonstrar indícios de 

irreversibilidade e de crescimento constante, dada a funcionalidade dele para o crescimento 

industrial. Contudo, o avanço tecnológico por meio dos meios de transporte e das 

telecomunicações, a necessidade de expansão de mercados econômicos, a descentralização 

industrial e o advento da informação, atrelados a mobilidade do capital deram, 

posteriormente, continuidade aos processos tão profundos de urbanização promovidos pela 

indústria. 

A indústria corresponde, em um sentido amplo, ao conjunto de atividades humanas 

que tem por objetivo produzir mercadorias por meio da transformação dos produtos da 

natureza. Assim, a produção artesanal, doméstica e, portanto, manufatureira, já representavam 

formas de produção industrial que, posteriormente, desencadeariam a transformação do 

espaço da cidade em um espaço efetivamente de produção. 

 Industrialização e urbanização passam a ser duas expressões quase que indissociáveis, 

pois esses dois fenômenos imprimem uma identidade à sociedade contemporânea. Isso se 
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deve ao predomínio – na Idade Contemporânea – da atividade industrial sobre as outras 

atividades econômicas. As cidades tornaram-se a base material da industrialização, uma vez 

que nelas se concentram o capital e a força de trabalho, daí o caráter urbano da produção 

industrial. Conforme Carlos (1994a, p. 66), “a cidade, como ponto de concentração da 

indústria e de grande massa populacional atrai não só o poder econômico, quanto o político, 

passando a comandar espaços maiores, de acordo com o seu poder”. 

 Além desses elementos que propiciam a projeção e o crescimento da atividade 

industrial junto com o espaço urbano, que outros pontos são relevantes na constituição da 

cidade como espaço da indústria nesse primeiro momento? Como resposta a esse 

questionamento, Castells (1983) afirma que a urbanização ligada à Primeira Revolução 

Industrial, inserida no desenvolvimento do tipo de produção capitalista, constitui-se um 

processo de organização espacial pautado sobre dois conjuntos de fatos fundamentais, os 

quais são: 1. A decomposição das estruturas sociais agrárias e a migração da população do 

campo para centros urbanos já existentes, garantindo a força de trabalho essencial para a 

industrialização e 2. A passagem de uma economia doméstica para uma economia de 

manufatura, posteriormente para uma economia fabril, que significa, ao mesmo tempo, 

criação de mão-de-obra, criação de um mercado e constituição de um meio industrial. 

 Desse modo, o desenvolvimento do capitalismo se confunde com o entendimento da 

urbanização, a partir desse período, embora que, na primeira etapa de desenvolvimento 

capitalista – capitalismo comercial – esse novo modo de produção não havia se desenvolvido 

plenamente, pois o trabalho assalariado ainda não se estabelecera predominantemente, 

permitindo somente a acumulação primitiva de capital. 

 A etapa capitalista industrial se desenvolve a partir da emergência do trabalho 

assalariado. Essa emergência se dá a partir da subordinação da produção ao capital, exercida 

pelo capitalista. Com o crescimento das cidades, a acentuada divisão do trabalho entre o 

campo e a cidade, a necessidade de aumento da produção agrícola, o surgimento da 

manufatura para a ampliação da capacidade produtiva e a decomposição da produção, em 

diversas fases, configurava-se a solidificação do assalariamento, uma vez que o artesão 

perdia, cada vez mais, o controle sobre o preço do produto (SPOSITO, 2005). 

 Paulatinamente a industrialização passa a ser realizada nas fábricas – uma vez que 

estas permitiam uma produção mais rápida a custos menores – e junto a processos de 

transformação pelos quais passava o processo de produção industrial configuram a Revolução 

Industrial, bem visualizada em meados do século XVII. Sua principal característica foi o 

alcance da reprodução do capital acumulado – antes acumulado via comércio e economia 
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mercantil – através de investimentos na própria produção, promovendo o “lucro” embutido no 

preço do produto, o que, conforme Sposito (2005, p. 47), na verdade “constitui-se na 

apropriação de parte da riqueza produzida pelo trabalhador que o seu salário não remunera – a 

mais-valia”. 

 Assim, o início da industrialização, sendo um importante traço da sociedade 

contemporânea, como atividade econômica e principal maneira da sociedade se apropriar da 

natureza e transformá-la, marcou e revolucionou de forma profunda o processo de 

urbanização. Sobre a magnitude da indústria como transformadora do processo de 

urbanização, Carlos (1994a) afirma que a indústria, com seus fluxos, cria a história mundial. 

E isso acontece na medida em que faz cada nação civilizada depender do mundo inteiro, 

transformando, através das relações monetárias e da criação de um novo modo de vida, as 

relações dos homens com a natureza e com os outros homens. Além de, mais recentemente, 

reproduzir a grande metrópole, resultante de uma fabulosa acumulação de poder e de riqueza. 

 Por meio da Revolução Industrial, inicialmente a urbanização atestou a ocorrência da 

migração campo-cidade, devido ao desenvolvimento capitalista e, sobretudo, pelas 

transformações nos moldes da urbanização, ou seja, pela redefinição do papel desempenhado 

pela cidade. 

 Mais do que a acentuação da proporção de pessoas vivendo em cidades, a urbanização 

via industrialização marca a passagem da predominância da produção artesanal para a 

predominância da produção industrial. As cidades, como formas espaciais produzidas 

socialmente, dão sustentação ao modo de produção capitalista. As cidades (pós-capitalismo 

comercial) se configuram como um “bom” lugar para o desenvolvimento industrial, pois elas 

eram o lugar da riqueza, de concentração de capitais acumulados pelo mercantilismo de 

reserva de força de trabalho, onde, juntamente ao avanço técnico e científico, formou-se uma 

infraestrutura e um mercado consumidor importante para o avanço industrial (SPOSITO, 

2005). 

 As cidades, portanto, passaram por mudanças estruturais em seu papel. A partir da 

produção industrial em escala, o mercado local (suficiente para a antiga produção artesanal 

corporativa das cidades comerciais) é ampliado em nível regional e até nacional e 

internacional. Isso promoveu uma demanda crescente de articulação entre os lugares, 

desencadeando, posteriormente, à formação das redes urbanas. 

 O fortalecimento da divisão social do trabalho, promovido pelo advento industrial, 

também se manifestou em nível espacial, estabelecendo e consolidando a divisão territorial do 
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trabalho. A indústria, portanto, passa a organizar inteiramente a paisagem urbana e a fazê-la 

nos moldes da lógica capitalista.  

 O desenvolvimento das comunicações e dos transportes, a partir do século XIX, marca 

a estruturação das relações socioespaciais por meio da aceleração e adensamento na 

circulação de pessoas, de mercadorias e de informações, constituindo as formas de surgimento 

de redes urbanas e o processo de subordinação entre as cidades, ou seja, a hierarquia urbana. 

Neste sentido, Sposito (2005, p. 54) afirma que: 

 

As cidades pós-Revolução Industrial desempenharam cada vez mais seus 

papéis a partir da posição que ocupavam na rede urbana, da magnitude de 

suas relações econômicas, da quantidade de capital ali acumulado (o que 
quer dizer, inclusive, da infra-estrutura ali existente para dar sustentação à 

reprodução deste capital), da sua condição ou não de centro de decisões 

numa economia que não tinha mais por base o espaço local ou regional, mas 

ao contrário, propunha como meta romper as barreiras das fronteiras 
nacionais. 

 

 Esse desenvolvimento do modo de produção capitalista, constituindo cada vez mais 

uma rede urbana hierarquizada, tendeu à formação de grandes aglomerados urbanos como 

espaços de concentração de capital, de meios de produção e de lócus da gestão do próprio 

modo de produção: as metrópoles. Embora só tenham surgido na fase monopolista do 

capitalismo, é pertinente antecipar essa referência às metrópoles para ratificarmos o 

pensamento de Lefebvre (2001, p. 3, grifo do autor) ao afirmar que “a industrialização 

caracteriza a sociedade moderna [...] de tal modo que se pode definir como sociedade urbana 

a realidade social que nasce a nossa volta”. 

 A sociedade urbana, a partir da industrialização, sobretudo através da produção em 

larga escala, também é caracterizada como uma sociedade de consumo de massa. E esse 

processo reflete-se na paisagem urbana, tendendo a anular as diferenças entre as cidades, 

sobretudo nos espaços de reprodução do capital – principais vias de influência ideológica 

capitalista (SPOSITO, 2005). Esse processo de minimização das diferenças entre as cidades 

vincula-se à construção do espaço como mercadoria e, dessa forma, “no quadro de 

constituição da sociedade urbana revela-se uma tendência à homogeneização, concomitante a 

um processo de fragmentação do espaço” (CARLOS, 2007, p. 27), este último estando ligado 

à propriedade privada do espaço.  

 Desse modo, as contradições do processo de produção capitalista ascendem junto com 

o processo de urbanização via industrialização. Junto com o aumento exponencial da 

acumulação do capital de modo desigual – a situação resultante do desenvolvimento das 
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forças produtivas neste processo – o trabalho humano vai tornando-se cada vez mais alienado 

e, associado ao elevado nível de mecanização da produção, é aprisionado pela ideologia 

capitalista que “impregna a ciência e a tecnologia e produz o saber parcelado e especializado, 

reproduzindo, na esfera da ciência, as técnicas de dominação” (CARLOS, 1989, p. 34). 

 O caráter de mercadoria atribuído à terra desencadeou o adensamento populacional e 

desse adensamento “o crescimento das cidades tornou centro as áreas antes compreendidas 

por todo o núcleo urbano, formando-se ao seu redor uma faixa nova, considerada a periferia” 

(SPOSITO, 2005, p. 56, grifo da autora). 

 Carlos (1989) relata que a produção espacial decorrente da produção em escala e 

contínua tendeu a intensificar o surgimento de aglomerações urbanas e a facilitar a circulação 

entre as parcelas do espaço global, fazendo com que o desenvolvimento do urbano apresente-

se como condição do processo de produção, assentado no sistema capitalista. Contudo, é bem 

verdade que a indústria capitalista não se desenvolve apenas quando tem uma base urbana, 

mas, sobretudo, determina uma aceleração do processo urbano. 

 Como repercussão social desse ritmo do modelo socioeconômico praticado, Sposito 

(2005, p. 58), aponta que “os inúmeros „problemas‟ urbanos advindos da rápida 

industrialização incentivaram o comportamento individual e a separação espacial das classes 

sociais dentro da cidade: os bairros de pobres, os bairros de ricos...”. Sobre esse aspecto da 

dinâmica social atrelada à aceleração da urbanização e da industrialização e aos problemas 

urbanos (falta de coleta de lixo, de rede de água e de esgoto, poluição de toda ordem, moradia 

apertada, ruas estreitas e insalubridade), Carlos (1989, p. 46) destaca também que “a 

urbanização capitalista produz uma transformação radical na vida do indivíduo. O 

individualismo tende a crescer nas cidades; os laços entre os habitantes se enfraquecem”.

 Dessa forma, à medida que o processo de urbanização ocorre e é acentuado 

paralelamente à industrialização, uma nova sociedade vai sendo produzida, inserida no 

sistema capitalista. Lefebvre afirma que a partir da urbanização via industrialização pode-se 

estabelecer uma distinção entre a sociedade, o Estado e a cidade, e aponta que isto se dá pela 

ocorrência de um processo com dois aspectos: “industrialização e urbanização, crescimento e 

desenvolvimento, produção econômica e vida social” (LEFEBVRE, 2001, p. 9).  

 Conforme Carlos (1989, p. 46), “com a industrialização, a urbanização experimenta 

um impulso considerável a ponto de constituir-se num aspecto indissociável dela”. Isso se 

verifica por meio dos agentes privados que gradativamente passam a controlar a cidade 

através de ações que, em primazia, visam à acumulação do capital. Essas ações acentuam, na 
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estrutura urbana, as contradições de classes na luta por melhores condições de vida, via acesso 

às decisões que dizem respeito à cidade. 

 A cidade, portanto, assume o papel de ser resultante e condicionante das relações 

sociais historicamente moldadas sob a ótica capitalista. Segundo Sposito (2005, p. 64), 

 

Ao trabalharmos o impacto da industrialização sobre a urbanização 
destacamos algumas mudanças estruturais no papel e na estruturação do 

espaço interno das cidades. Esta produção social das formas espaciais é ao 

mesmo tempo manifestação e condição do estágio de desenvolvimento das 
forças produtivas sob o capitalismo. Nesta perspectiva, estamos falando do 

espaço como concretização-materialização do modo de produção 

determinante, no caso, o capitalista, e a cidade como uma manifestação desta 

concretização. 

 

 A industrialização não pode ser considerada como o principal processo atuante nas 

cidades da contemporaneidade, no entanto, a realidade das cidades nos dias atuais está 

estruturada em uma produção espacial capitalista que teve como eixo central as mudanças 

socioespaciais introduzidas a partir do advento industrial. 

 Contudo a cidade não é o capitalismo, pois este se estende, também, a espaços de 

caráter não urbano, como o campo. Carlos (1989, p.47) esclarece que “o urbano é fruto da 

dinâmica do desenvolvimento das forças produtivas que aí se desenvolvem plenamente e mais 

especificamente da grande aglomeração, onde as condições gerais de produção são mais 

evoluídas”. Uma consequência imprescindível a considerar na análise do espaço urbano é a 

aceleração das desigualdades espaciais decorrente da prática espacial capitalista, pois esta se 

baseia na acumulação. 

 Ainda sobre a espacialização da indústria no urbano, Carlos (1989, p. 49) diz que “a 

cidade tem sido o centro por excelência da indústria, lócus da produção, do comércio, ponto 

de confluência das vias de comunicação, lugar da gestão, onde se concentra a população e se 

acumula o capital”. Ressalta ainda que, quando se desenvolve a indústria, também se 

desenvolve a urbanização como resultado da especialização do processo de divisão espacial, 

social e técnica do trabalho. 

 Discutindo sobre a produção espacial como manifestação clara do capitalismo 

avançado – incluindo-se a produção do espaço urbano – Sposito (2005), com base em 

apontamentos de Castells, descreve três formas diferentes de produção espacial.  

A primeira são as grandes unidades de produção e consumo, que seria a grande 

indústria integrada aos grandes hipermercados, resultando em descentralização espacial das 

unidades produtivas e o aumento das áreas metropolitanas. A segunda é a ampliação da massa 
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de assalariados que tende expandir a diferença entre o maior e o menor salário devido à 

necessidade de especialização do trabalho e a diversificação de níveis de hierarquização no 

próprio interior da categoria social. A terceira constitui-se da necessidade do capitalismo de 

concentrar poder político, compondo uma “tecnocracia” – especialistas que convergem suas 

medidas em prol da planificação urbana 

 Essa integração indústria-urbanização fez com que o processo industrial nos tempos de 

hoje fosse considerado sinônimo de desenvolvimento. Entretanto o desenvolvimento 

historicamente alcançado se deteve aos países atualmente considerados desenvolvidos, pois 

eles diretamente participaram dos processos de acumulação de capital desde o renascimento 

comercial, passando pela indústria manufatureira e chegando ao capitalismo monopolista, 

financeiro, até o presente período informacional. Discutindo sobre o desenvolvimento 

desigual mundialmente verificado de acordo com a urbanização via processos industriais, 

Sposito (2005, p. 69) conclui que 

 

Nesta articulação entre os países “desenvolvidos” e “subdesenvolvidos” está 
a base do desenvolvimento do capitalismo monopolista, e neste movimento 

os “desenvolvidos” subordinam os “subdesenvolvidos”, estabelecendo o que 

Castells denomina de desenvolvimento dependente. 

 

 Por isso, a urbanização enraizada em práticas capitalistas, como hoje ocorre, promove 

mais ainda a desigualdade e, como agravante, em escala global, instrumentalizando-se por 

meio dos avanços técnico-científicos que potencializam a difusão das práticas econômicas, 

sociais e espaciais em geral, atribuindo um conteúdo de mundo para os lugares, ou seja, 

interferindo nos lugares viáveis à reprodução do capital de modo articulado, combinado e 

contraditório ao mesmo tempo. 

 Assim, podemos diagnosticar que, ao se falar em urbanização no tempo presente, as 

relações sociais devem ser consideradas no contexto de reprodução do capital, pois nelas 

estão expressas o desenvolvimento do modo de produção capitalista que se expande por 

territórios “subordinando suas economias nacionais ao capitalismo „central‟, a partir da 

industrialização, ocasionando uma relação de dependência específica” (SPOSITO, 2005, 

p.69). 

 A referida autora ainda observa que, estando atentos aos índices de urbanização 

espacial e historicamente diferenciados, pode-se concluir que isso é determinado pelo tipo de 

dominação e subordinação estabelecido entre os países industriais e os dependentes, por isso 

temos, neste século XXI, níveis de urbanização diferentes. Não se pode explicar, portanto, a 



 

64 

 

urbanização dos países dependentes exclusivamente a partir de um processo de 

industrialização vivido em séculos passados por alguns países da Europa, embora o ritmo de 

crescimento de alguns países dependentes seja tão e até mais acelerado do que o daqueles 

países.  

 Tendo em vista esse apontamento limitador sobre a industrialização como eixo de 

análise urbana, resta-nos elencar possibilidades de desdobramentos para a investigação sobre 

a urbanização. Desse modo, será o grau de integração à economia capitalista que 

transparecerá o tipo de dominação corrente, tornando essa realidade específica de cada país, 

região e até localidade, incluídos, evidentemente, na dinâmica global do capitalismo. Como 

afirma Carlos (1989, p. 48) “o capitalismo universaliza-se na medida em que abre novos 

espaços, ampliando suas fronteiras de troca. Todavia isto ocorre de forma descontínua 

espacialmente e interligada pelos mais sofisticados meios de transporte”, fazendo com que a 

urbanização tenha seu conteúdo redimensionado. 

 Portanto, por meio da industrialização, produziu-se um novo urbano pelo princípio de 

novos padrões de produção e consumo, e assim, novas formas de convívio entre as pessoas 

foram criadas. Também os valores e as crenças são atingidos e modelados por essa lógica 

tendencialmente capitalista – de materialidade – que afeta a prática socioespacial dos 

principais agentes responsáveis pela produção do espaço urbano, em geral: a sociedade civil, 

o Estado e a iniciativa privada. 

 O processo de urbanização, por sua vez, estruturou-se como fenômeno fundamental 

para o desenvolvimento do capitalismo. Embora o papel das cidades, ao longo do tempo, se 

modificasse, a função e forma espaciais estruturalmente mais preponderantes e desenvolvidas 

pela sociedade foi a de reprodução do capital. 

As sistemáticas – descritas no início deste tópico – desenvolvidas pelos grupos 

humanos serviram de base para a organização humana em comunidade desde sua gênese até 

os dias atuais (tais como fixação no território, divisão do trabalho, estabelecimento de 

domínio, entre outras) e algumas se incorporaram aos processos socioespaciais que culminam 

com o desenvolvimento do capitalismo.  

 Na contemporaneidade, a cidade, em um primeiro momento, apresenta-se como 

espaço da reprodução do capital devido à gritante incorporação deste na produção do espaço 

(por meio das construções; dos fluxos de pessoas, mercadorias e informação e das escolhas a 

serem feitas pela coletividade – trabalho, estudo, investimentos, constituição de família). 

Nessa perspectiva, a cidade é condição geral da produção.  
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O urbano passa a se configurar tendo em vista o processo de acumulação, sendo um 

fenômeno concentrado, com uma complexa divisão espacial do trabalho, formando 

aglomeração (CARLOS, 1994a). A cidade, em suma, se produz de modo a permitir a 

articulação entre processos de produção, distribuição, troca, consumo e gestão. 

 Nos países de economia dependente, a urbanização vai se configurando como um 

processo acelerado, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, acentuando mais o 

contexto dos problemas urbanos. Nesses países, até as cidades de pouca população (se 

comparadas às grandes cidades industriais) enfrentam um amplo espectro de problemas 

clássicos da urbanização: falta de habitação, água encanada, esgotos, escolas e hospitais. 

Esses problemas já não são mais associados tão somente ao processo de 

industrialização, como outrora, mas aos desequilíbrios socioambientais acentuados no espaço 

urbano. As péssimas condições de vida advindas da precariedade dos serviços básicos nas 

cidades, como saúde, educação, moradia, transporte, segurança e lazer, tem direcionado boa 

parte da população a recorrer ao setor terciário da economia.  

Os altos níveis de desemprego na indústria, e também no campo, associados a 

modernização tecnológica e a diminuição dos postos de trabalho, tem transferido para o setor 

terciário a importância de absorção de mão-de-obra e direcionamento do processo de 

produção e reprodução do espaço. O funcionamento do comércio varejista e dos serviços, por 

exemplo, constituem-se como fatores predominantes nas transformações socioespaciais em 

questão. Por isso discutiremos alguns elementos do setor terciário para dimensionarmos sua 

importância por meio da atividade comercial e também dos serviços na (re)produção do 

espaço urbano. 

 

3.1.2 O setor terciário e sua importância para a cidade  

 

 O setor terciário, em meio ao período técnico-científico-informacional, tem se 

mostrado cada vez mais expressivo nas áreas urbanas. Especificamente no estado do Rio 

Grande do Norte esse setor econômico comporta grande parte da população desempregada do 

campo, além de representar uma alternativa econômica de geração de renda, tendo em vista 

sua diversidade e amplitude representadas pelo conjunto de atividades econômicas que ele 

reúne.  

À medida que as cidades crescem e a urbanização se amplia, é gerada uma demanda 

para a expansão do setor terciário através de maiores necessidades de consumo que 

promovem o crescimento da atividade comercial e do fornecimento de serviços. Escrevendo 
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sobre Geografia Econômica, Andrade (1992, p. 276) destaca que “as cidades vêm tendo 

grande importância, em face do desenvolvimento dos serviços dos mais diversos tipos e 

níveis, demandados por uma população estimulada para o consumo”. Nesses termos, as áreas 

urbanas têm comportado tanto a diversidade existente no setor terciário quanto têm sido 

dinamizadas espacialmente devido ao vínculo com as demandas de consumo voltadas para o 

setor. 

Interessa-nos, portanto, elencar a integração existente entre o setor terciário e o espaço 

urbano, uma vez que consideramos que as atividades desse setor estão diretamente envolvidas 

na dinâmica de (re)produção do espaço urbano novacruzense. 

A presença e importância das atividades do setor terciário nesse espaço podem ser 

exemplificadas a partir dos apontamentos de Christaller (1981, p. 32), quando afirma que “em 

economia, a oferta de serviços é considerada juntamente com a oferta de bens: é por isso que, 

em teoria econômica, fala-se frequentemente não de bens e serviços, mas simplesmente de 

bens, que inclui a prestação de serviços”. Por isso o autor aponta que a oferta de bens e a 

prestação de serviços estão diretamente vinculadas aos lugares centrais e não necessariamente 

à produção de bens. 

Em razão disso, o autor ressalta que o comércio vem em primeiro lugar como 

atividade pertencente a esses serviços centrais. Têm-se, ainda, as atividades bancárias, 

artesanais (oficinas e consertos), administração pública, a oferta de bens culturais e espirituais 

(igreja, escola, teatro), as organizações profissionais e de negócios, os transportes, os serviços 

de saúde pública etc. Esse grupo de serviços centrais transparece a dinâmica constituída em 

Nova Cruz, que exerceu centralidade pelo fornecimento de muitos desses serviços e os 

concentrava em sua área central. 

Além dos serviços agrupados acima, a cidade, nos dias atuais, atribuiu principalmente 

à atividade comercial a importância de definição do uso e da ocupação do solo. Considerando 

estes acontecimentos, ratificamos que o setor terciário constitui-se como um elemento 

imprescindível para a compreensão do processo de produção e reprodução do espaço urbano 

de Nova Cruz. 

 Porém, compreender o setor terciário é nosso ponto de partida para, assim, tratarmos 

com propriedade da dinâmica espacial da cidade em estudo. De início pode-se constatar que 

algumas atividades econômicas podem participar de mais de um setor, contudo isso não 

impede uma conceituação dos setores econômicos. 

 O setor terciário deriva do agrupamento das atividades econômicas em setores. O setor 

primário corresponde ao conjunto de atividades que produzem mercadorias, sendo estas 
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obtidas principalmente com a utilização direta dos recursos naturais. As atividades do setor 

secundário se distinguem pela transformação, beneficiamento ou modificação de matérias-

primas e de mercadorias destinadas à sua utilização final. Dessa maneira temos que, 

 

por exclusão, o setor terciário reúne todas as atividades cuja produção não é, 

em geral, mensurável em unidades físicas. Neste setor num sentido restrito, 

o produto somente existe durante o processo produtivo, não sendo possível 
manter-se um estoque dos bens obtidos. Essa característica abstrata é comum 

a todas as atividades do setor terciário, apesar de constituir, possivelmente, 

uma das poucas semelhanças (ALMEIDA; SILVA, 1973, p. 16). 

 

 O setor terciário, deste modo, apresenta uma variedade e dissimilidade de bens 

produzidos tão grande quanto se poderia observar no rol dos bens produzidos nos setores 

primário e secundário. Assim, essa característica de bem abstrato justifica a inclusão, numa 

mesma classe, das atividades realizadas por um restaurante ou loja diversa e, pelo governo, na 

garantia dos serviços de saúde ou educação. 

 Outro elemento de diversidade do setor também pode estar na definição dos bens 

caracteristicamente serem de produção (capital) ou de consumo. Um exemplo desse caso seria 

a facilitação da produção criada pelo transporte de um equipamento agrícola e o lazer 

proporcionado por uma projeção cinematográfica, respectivamente. Assim, a utilização final 

dos serviços produzidos define se são bens de produção ou de consumo. Por isso, muitos são 

casos para a definição dos bens quanto ao uso, existindo também os bens intermediários e os 

de utilização final no setor terciário.  

 Em síntese, como argumentam Almeida e Silva (1973, p. 17), “a imaterialidade do 

produto e as dificuldades de se defini-lo tornam mais imprecisas as caracterizações possíveis 

no setor terciário”. Embora apresente tais características, o setor terciário, principalmente 

devido à importância que vem alcançando através do tempo, com relação à sociedade e à 

incorporação de atividades econômicas, requer um trato maior de estudos do que os que até os 

dias atuais têm sido produzidos. 

 A preocupação ora apresentada leva-nos a atentar para a importância socioespacial das 

atividades deste setor, sobretudo do comércio, embora historicamente elas tenham sido 

negligenciadas e tardiamente aceitadas como atividades econômicas relevantes para o 

desenvolvimento econômico e social. 

 Vargas (2001) explica que esse descuido para com terciário adveio de três ideias 

formadas sobre o terciário,  
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a primeira dessas ideias refere-se a uma discussão quanto ao seu caráter de 

atividade social; a segunda incorpora o enorme “pré-conceito” adquirido 

pela atividade de troca como atividade indigna, pouco nobre e especulativa; 
e a terceira é decorrente da negação da atividade economicamente produtiva 

(VARGAS, 2001, p. 19, grifo da autora). 

 

 A autora frisa que o caráter social da atividade de troca está explícito, pois para a troca 

se realizar tem-se a necessidade do encontro de pessoas com bens e serviços a serem trocados. 

Na atividade de troca, somente pela conversa e contato de alguma natureza o negócio será 

efetivado. Em geral, o vendedor e o comprador manifestam um interesse na troca, oriundo de 

uma necessidade particular ou coletiva, atribuindo à ação um caráter social. 

 Sobretudo nas áreas urbanas, a troca se dará em lugares específicos, que durante a 

história da humanidade se constituíram como mercados ou praças de mercado. Por isso “a 

necessidade de encontro para a realização da troca vai levar a atividade comercial a procurar 

os lugares mais propícios a esse encontro, os quais coincidem com o cruzamento de fluxos de 

pessoas” (VARGAS, 2001 p. 20). Em geral, os locais onde ocorrem as demais atividades 

sociais (religiosas, políticas, de lazer ou de cultura) configuram-se como propícios à 

comercialização. 

 A razão da atividade de troca ter sido considerada indigna e pouco nobre resulta da 

evolução das sociedades desde a produção do excedente, gerando divisa do trabalho, 

propriedade privada dos produtos e divisão de classes, passando pelos discursos de Platão, 

Aristóteles e Santo Agostinho – que se opunham à prática comercial pois esta desvirtuaria a 

ética e promoveria a exploração do indivíduo para a acumulação de riquezas – até ser mais 

aceita na Idade Moderna, justificada pela ascensão da classe burguesa, pela importância do 

comércio externo e pela valorização do trabalho em relação ao ócio (VARGAS, 2001). 

 Por último, o setor terciário, ao longo dos séculos, foi negligenciado por não se 

constituir como atividade econômica produtiva. Contudo, a própria natureza da atividade 

terciária é seu alto grau de efemeridade, ou seja, a ausência de corporeidade. Ela encerra-se no 

ato da troca e não se materializa exclusivamente em um produto, por isso, 

 

essa condição de falta de um produto visível identificável e mesmo 

mensurável, resultante dessa atividade, pode responder, em parte, pela 
dificuldade encontrada da atividade de ser considerada como atividade 

produtiva importante para o desenvolvimento econômico (VARGAS, 2001, 

p. 32). 

 

 Somente em meados do século XX as atividades do terciário são entendidas e 

analisadas por alguns autores como atividades improdutivas. Essa preocupação é despertada, 
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sobretudo, quando se percebe a necessidade de se estabelecer mercados para a produção 

industrial. 

 Herdando esse estereótipo, o terciário manteve-se à margem dos estudos científicos, 

por muitos anos, para ser considerado de relevância para a sociedade a partir de sua difusão e 

dinâmica nas cidades. No Brasil, os estudos sobre o terciário ganham vitalidade por volta da 

década de 1980, vinculados à desindustrialização de São Paulo e, por conseguinte, sua 

terceirização.  

Assim, o interesse no setor terciário surge derivado da sua produtividade e da geração 

de emprego e renda. De acordo com Almeida e Silva (1973, p. 25), “uma opinião geralmente 

aceita na atualidade é a de que o setor terciário tende a participar em proporções crescentes do 

produto total, assim como do emprego total”. Sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, o 

crescimento do setor terciário revela-se contínuo em todo o mundo, contribuindo 

significativamente para a difusão de “novos padrões de consumo, de técnicas de organização 

e produção econômica, através do estreitamento das relações internacionais nos mais variados 

campos da vida humana” (ALMEIDA; SILVA, 1973, p. 53). 

Na contemporaneidade, via setor terciário, podemos constatar o quanto a atividade 

econômica apresenta um estreito relacionamento com o espaço. Este é condicionador e 

condicionado à atividade econômica, por esta resultar das relações sociais. Sendo assim, a 

localização é um esquemático e crucial elemento de interação entre atividade econômica e o 

espaço. 

Dois enfoques são principais no tocante à localização da atividade econômica: 

primeiro a localização dos estabelecimentos (o empresário, portanto, buscará localizar seu 

negócio adequadamente para manter ou aumentar sua rentabilidade); segundo a definição do 

tipo de negócio (resulta do entendimento de qual é o melhor ramo de atividade para 

determinada localização). Nessa determinação interfere-se na mudança de uso do solo, 

considerando-se a atividade que aquela localização pode sustentar.  

Os fatores que interferem na localização das atividades são um ponto chave para o 

entendimento da disposição espacial dos estabelecimentos comerciais e de serviços e dos 

segmentos de atuação de cada um. A importância da localização deriva do crescimento que o 

setor vem demonstrando nessas últimas décadas. Nesses termos, Healey (apud VARGAS, 

2001) elenca seis razões principais pelo crescimento do setor terciário, sobretudo nos 

territórios de circulação de capitais:  

i. aumento na demanda de serviços dos consumidores finais (já que as sociedades 

tornaram-se mais ricas);  
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ii. aumento na demanda por serviços intermediários (finanças, propaganda); 

iii. taxa mais baixa do aumento de produtividade no setor, relativamente ao industrial; 

iv. subcontratação, terceirização em áreas como limpeza e segurança; 

v. aumento da internacionalização dos serviços (aluguel de veículos, fast-food); 

vi. surgimento de novas atividades como programador de computador e atendentes 

diversos. 

Esses elementos abrangem um quadro geral de difusão e fortalecimento das atividades 

do setor terciário em todo o globo. Aliada à urbanização, a globalização da economia tem 

facilitado o desenvolvimento das atividades do setor, embora de modo bastante heterogêneo. 

Portanto, as atividades do terciário se expandem não só nos países centrais e nas cidades que 

apresentam densidade técnica, mas também nos países subdesenvolvidos, em seus polos 

econômicos e nas cidades de economia fragilizada, onde o setor terciário absorve boa parte da 

mão-de-obra de baixa qualificação (atividades informais e grande massa de desempregados 

das áreas agrícolas) e do desemprego acarretado pelo avanço tecnológico e pela concentração 

de renda.  

Em todos esses casos, o fator localização ganhou mais significado e tem participado 

diretamente nas dinâmicas territoriais atreladas à economia. As atividades econômicas 

possuem grande capacidade de interferência na produção do espaço urbano – como visto nas 

discussões sobre o espaço urbano na qualidade de centro comercial e condição da atividade 

industrial, transformando-se em condicionador da reprodução do capital. 

Vargas (2001) elenca alguns fatores que define como prioritários a serem analisados 

quanto à escolha da localização, em meio ao contexto de mudanças cada vez mais rápidas, 

frequentes e flexíveis, no espaço, sendo eles: trabalho, capital, demanda, transporte, fluxos, 

organização empresarial, política, contexto sociocultural, tecnologia e espaço físico. Embora 

cada um desses fatores possua sua importância, esta será variável em um ou outro elemento, 

dependendo das características locacionais de cada lugar onde a atividade ocorrer. Por isso, 

dentre esses elementos, nos deteremos a destacar a importância da demanda, dos transportes, 

dos fluxos, das políticas públicas, do contexto sociocultural e do espaço físico, devido à 

aproximação que a discussão desses elementos nos proporcionará do entendimento das 

transformações socioespaciais na (re)produção do espaço urbano de Nova Cruz. 

Nesses termos, a demanda, conforme Vargas (2001), está diretamente relacionada ao 

nível de desenvolvimento econômico, pois um cresce em correspondência ao outro. A 

dificuldade de deslocamento e a conveniência dos consumidores influenciam as atividades 

para estarem próximas à demanda.  Em um sentido amplo, a demanda deve, inicialmente, 
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existir, ser identificada, localizada, ter seu tamanho e especificidades analisados, para, assim, 

a atividade buscar atendê-la satisfatoriamente. 

A descentralização da produção ou da comercialização corresponde a um processo ao 

qual se associa a necessidade de aproximação da atividade com a demanda. Isto promove a 

diminuição de custos com transporte, já que este consiste em uma parte do custo de produção, 

além de possibilitar uma facilitação de acesso, tanto por parte do fornecedor quanto do 

consumidor ao serviço ofertado. Caso a localização não reduza as barreiras espaciais, o 

transporte, vinculado à infraestrutura de mobilidade urbana (vias, asfalto, estacionamento), 

assume um destacado papel no aumento da influência dos centros de compra (VARGAS, 

2001). 

 Os fluxos correspondem ao terceiro elemento, sendo um determinante para o 

desenvolvimento das atividades econômicas. Nas palavras de Vargas (2001, p. 72) 

 

A teoria da sintaxe espacial desenvolvida por Hillier, que inclui a análise de 
fluxos, fornece um grande auxílio para a compreensão da dinâmica urbana. 

A análise de fluxos aponta os caminhos preferenciais e ajuda a determinar os 

pólos geradores de fluxos que podem ser utilizados em trabalhos de 
revitalização de áreas urbanas deterioradas. Estudos de fluxo são também 

altamente relevantes para a análise do desempenho dos shopping centers na 

sua relação entre localização das lojas e rentabilidade. 

 

 Portanto uma questão importante quanto aos fluxos refere-se ao fluxo de pessoas. Esta 

determinante é fundamental para o desenvolvimento do comércio varejista e para inúmeros 

tipos de serviços. Mas, além do fluxo de pessoas, outros devem ser considerados como os 

fluxos de insumos, informação e dinheiro. 

 Contudo os diversos tipos de fluxos estão em maior ou menor medida ligados às 

intervenções do poder público por meio das políticas públicas. Tendo como gênese a busca 

pela diminuição dos desequilíbrios regionais, assistimos às políticas públicas influenciarem 

nas escolhas da localização a partir de várias ordens: criação de empregos, obras de 

infraestrutura, estímulos tributários, mudanças de endereço de instituições públicas ou 

legislação de uso e ocupação do solo. 

 As medidas públicas, portanto, podem promover um impacto socioeconômico positivo 

ou negativo. Ora induzem o crescimento econômico de uma área, ora retiram a função 

econômica de outra área. Assim, a determinação do tipo de uso do solo, realizada pelo poder 

público, pode ter um cunho instigador, de fluxo econômico ou restritivo, definindo ou 

redefinindo a utilização de diversas áreas. 
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 Entretanto, cada área alcançada pelos diversos fatores já mencionados responderá de 

maneira diferenciada a essas variáveis devido ao contexto sociocultural ali presente. Este 

envolve o perfil populacional constituído de idade, nível de escolaridade, disponibilidade 

técnica, perfil de consumo, modo de vida, entre outros. Para o setor de comércio e serviços 

varejista, a decisão entre a manutenção de uma prática tradicional ou moderna (abertas às 

inovações técnicas ou de mercado) passa pelo conteúdo sociocultural da população. 

 E, por último, destacamos a importância do espaço físico no tocante à localização da 

atividade. O espaço físico corresponde ao ambiente onde todos os elementos estarão 

inseridos, sendo modificado por eles, valorizado ou não. Assim, os lugares concorrem na 

busca por um melhor espaço físico que agregue valorização à atividade praticada. Estar 

próximo aos fluxos, possuir acessos a transporte, possuir infraestrutura urbana (no caso das 

atividades urbanas) podem ser “qualidades” que valorizam o espaço físico para a 

implementação e desenvolvimento de atividades econômicas. Esse cenário tem estimulado a 

especulação imobiliária, por meio do capital imobiliário na criação de oportunidades de 

acumulação. 

 Vargas (2001, p. 87) destaca que 

 

É pertinente, portanto, concluir [...] destacando duas formas principais de 
relacionamento com o espaço físico existente no setor de comércio e 

serviços varejistas. Uma delas decorre, especificamente, da ação do 

negociante que dirige o seu estabelecimento (negócio varejista). A outra é o 
reduto da ação do capital imobiliário (negócio imobiliário).  

 

 Neste caso, o primeiro procura escolher a melhor localização em meio à situação 

existente ou ao melhor uso de uma localização para fins de viabilização de seu negócio, já o 

segundo cria as oportunidades de geração de localizações, promovendo a valorização e renda 

por meio do solo. 

 O setor terciário, portanto, ao congregar diversos elementos para a manutenção da 

dinâmica econômica torna-se não só importante como fundamental para o espaço, tendo em 

vista as transformações e práticas socioespaciais diretamente associadas a ele. Necessitando 

ser direcionado para o crescimento econômico e a melhoria da qualidade de vida da 

população, o setor terciário, com suas atividades, tem sido cada vez mais presente no espaço 

urbano e atingido (embora diferentemente) as diversas camadas sociais, assim como ocorre no 

Brasil e em diversos outros países. 

 Portanto, dando prosseguimento a discussão sobre o processo de urbanização, após 

analisarmos a importância que o setor terciário assume no final do século XX para a dinâmica 
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de produção do espaço urbano, veremos nos tópicos seguintes como a urbanização se dá no 

Brasil, no contexto socioespacial que discutimos até o presente momento: o espaço urbano se 

(re)produzindo como produto e condição geral do processo produtivo. Assim, desenharemos 

uma caracterização do desenvolvimento capitalista em uma economia dependente e como o 

espaço urbano é produzido a partir de tais limitações e intenções econômicas e socioespaciais.  

 

3.1.3 O processo de urbanização brasileira 

 

 A condição de subdesenvolvimento junto com a de desenvolvimento formam uma 

unidade contraditória e indissolúvel do modo de produção capitalista, por isso a lógica da 

relação dominação-subordinação entre os espaços nacionais é uma lógica de desenvolvimento 

do sistema capitalista de produção. “Desenvolvimento-subdesenvolvimento são fenômenos 

inseparáveis, dois lados da mesma moeda, produto do sistema capitalista que acumula riqueza 

de um lado e pobreza do outro” (CARLOS, 1989, p. 55). 

 Essa condição das nações de economia dependente promove mais intensamente 

contrastes socioespaciais, produzindo acumulação de riqueza em algumas áreas de privilégio 

do capital (áreas industriais, metropolitanas e de agricultura diretamente produtivas) e 

marginalização e segregação em locais não atrativos para a circulação do capital (periferias, 

pequenas cidades, áreas de pequena produção rural e até bolsões de pobreza inseridos nos 

territórios do capital). Ainda, nos dias atuais, o processo de globalização e internacionalização 

do capital tem favorecido a ação exploradora externa, fazendo com que altas somas de capital 

migrem dos países subdesenvolvidos para os desenvolvidos. 

 O desenvolvimento das empresas, em caráter multinacional, impõe uma articulação 

mais eficaz das regiões do globo, o que determina uma transformação econômica e social à 

medida que, no espaço, é acentuado o caráter transnacional. Sobre esse cenário de apropriação 

espacial capitalista nos países subdesenvolvidos, Carlos (1989, p. 57) diz que: 

 

No caso brasileiro, escreve Milton Santos que sua adaptação ao modelo 

capitalista internacional se torna mais requintada e a ideologia da 
racionalização e da modernização a qualquer preço ultrapassa o nível da 

produção industrial para englobar todas as atividades da sociedade brasileira 

– ensino, relações de trabalho, valores, religião, etc. Cabe dizer que a decisão 
não é só econômica, mas também política onde os investimentos maciços 

mudam a feição do território. 
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Esse contexto é nosso ponto de partida para balizarmos como a urbanização brasileira 

se desenvolveu e quais são as feições socioespaciais que ela apresenta, modelando a realidade 

urbana das cidades brasileiras. É inexorável considerarmos esse espaço urbano como sendo 

produzido por relações sociais determinadas pelo modo de produção capitalista. De acordo 

com Carlos (1989, p.54), 

 

A relação entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos estabelece-se a 

partir do desenvolvimento desigual entre setores de atividade e espaços e em 
função das necessidades da acumulação do capital assentadas em relações de 

dominação-subordinação. 

 

 Essas relações de dominação-subordinação interferem nas relações entre países de 

diferentes graus de desenvolvimento. Esse princípio vem sendo o norteador da estruturação da 

urbanização nos países ora classificados como “subdesenvolvidos”, ou de economia 

dependente como é o caso do Brasil. 

 Nesses países, a urbanização é classificada como recente e acelerada – datando da 

década de 1950 – como período parâmetro de processo generalizado no “mundo 

subdesenvolvido”. Embora não pretendamos discutir as noções de desenvolvimento e 

subdesenvolvimento, consideramos que esse entendimento identifica, respectivamente, os 

países tradicionalmente industrializados e os de industrialização contemporânea e, por assim 

dizer, urbanização contemporânea em conformidade com a expansão do capital desses países 

centrais para esses países periféricos. 

 Em seus livros Manual de Geografia Urbana (1989) e A Urbanização Brasileira 

(2005), Milton Santos, respectivamente, faz um denso estudo acerca da urbanização nos 

países subdesenvolvidos, demonstrando as principais mudanças socioespaciais ocorridas a 

partir da acentuação do fenômeno urbano e elabora uma caracterização da formação 

socioespacial brasileira destacando, também, as mudanças sociais e territoriais promovidas 

pela urbanização, sobretudo em escala nacional. Pautaremo-nos nas referidas abordagens para 

elencarmos os principais pontos que permitem o entendimento do fenômeno urbano nos 

países subdesenvolvidos, de modo a desenvolvermos um diálogo com o processo de 

urbanização brasileira. 

Um primeiro aspecto levantado pelo referido autor é que a urbanização nos países 

subdesenvolvidos foi retardada e se deu com inserção na nova economia internacional, ou 

seja, depois da Segunda Guerra Mundial, tendo como características principais a 
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internacionalização e multiplicação das trocas, preponderância e concentração de tecnologias, 

modificação da estrutura e força de consumo e interação entre os países industriais.  

A urbanização brasileira também traz em sua gênese esse caráter recente, pois somente 

entre 1940 e 1980 dar-se-á uma verdadeira inversão quanto ao lugar de residência da 

população brasileira: um país de base agrária secular passa a se fundamentar na área urbana 

enquanto espaço de dinamização socioeconômica. Embora durante muitos séculos o Brasil 

tenha sido um grande arquipélago formado por subespaços que evoluíram segundo lógicas 

próprias, mas escassas relações entre si, somente em meados do século XX a urbanização 

domina o território nacional por meio da lógica industrial fundamentada como um processo 

social complexo, com expansão do consumo de formas diversas, com a formação de um 

mercado internacional e com integração territorial, impulsionando o processo de urbanização. 

Dado o contexto agrícola da maioria dos países subdesenvolvidos no século XX, o 

êxodo rural constituiu-se um fenômeno complexo que acompanhou o processo de urbanização 

desses países, podendo ser determinado por diversos fatores. Em muitos países o êxodo rural 

foi determinado por fatores de ordem econômica “por causa do desequilíbrio econômico cada 

vez maior entre a cidade e o campo, como é o caso, por exemplo, da América Latina” 

(SANTOS, 1989, p. 26). Assim, no Brasil especificamente, foram esses fatores que mais 

promoveram o êxodo rural. 

O forte movimento de urbanização verificado a partir do fim da Segunda Guerra 

Mundial é acompanhado de um vigoroso crescimento demográfico devido a elevados índices 

de natalidade e a um decréscimo acentuado nos índices de mortalidade, resultantes dos 

progressos sanitários, da relativa melhoria de padrão de vida, acompanhados da urbanização. 

Isso resulta em aumento populacional que, no Brasil, se dá tanto no campo quanto na cidade, 

onde o primeiro só tem sua população significativamente reduzida nas proximidades da 

década de 1980. 

Sobre o decréscimo da população rural e o aumento da população urbana no início da 

urbanização brasileira, Santos (2005, p. 34) alerta que: “O fenômeno não se dá de maneira 

homogênea, uma vez que são diferentes os graus de desenvolvimento e de ocupação prévia 

das diversas regiões, pois estas são diferentemente alcançadas pela expansão da fronteira 

agrícola e pelas migrações inter-regionais”. 

 Essa transição populacional no Brasil vai ocorrendo à medida que o meio técnico-

científico vai se configurando no espaço, fazendo com que no Brasil não se tenha a tradicional 

separação entre um Brasil urbano e um Brasil rural, mas um Brasil urbano que inclui áreas 

agrícolas e um Brasil agrícola que inclui áreas urbanas. A mecanização do território, aplicação 
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da ciência e a informação em todas as suas formas passam a dirigir os processos sociais e o 

território, constituindo-se motores do capital, agora sobre um meio técnico-científico-

informacional (SANTOS, 2005). 

No entanto, a constituição de um meio técnico-científico-informacional no Brasil, de 

modo geral, ocorre por etapas, ao longo de toda a segunda metade do século XX. Dentre os 

diversos momentos dessas etapas, destacam-se a mecanização e a integração territorial após a 

Segunda Guerra Mundial, a internacionalização econômica (de caráter agroexportador), a 

industrialização e a informatização do território. 

Acompanhando esse processo de desenvolvimento tecnológico mundial, que se 

expande para o Brasil via urbanização, surgem inúmeros núcleos populacionais urbanos 

(pequenas cidades) como um dos fenômenos mais característicos da afloração urbana nos 

países subdesenvolvidos. Santos (1989) ressalta que o crescimento demográfico constituinte 

das pequenas cidades resulta na implantação de novas formas de produção, de consumo ou de 

distribuição, originando uma polarização, em que uma cidade (que pelas estatísticas 

internacionais soma uma população de 20.000 habitantes
8
) constitui-se como centro, por ter 

uma dinâmica territorial que comporte as carências (econômicas, urbanas em geral) das 

cidades próximas. 

A esse período de crescente número de cidades e de tecnificação territorial brasileira, 

Santos (2005) atribui três fatores primordiais: 1. grande desenvolvimento da configuração 

territorial – conjunto de sistemas de engenharia que permitem a criação de condições de 

trabalho para cada época, especificamente transportes, telecomunicações e energia; 2. o 

desenvolvimento da produção material – produção e distribuição industrial e agrícola em todo 

o território nacional; 3. desenvolvimento de novas formas econômicas – saúde, educação, 

lazer e informação (produções não-materiais). 

Como resultado desses fatores o autor destaca que durante três séculos e meio o 

território brasileiro conheceu uma utilização fundada na exploração de seus recursos naturais 

pelo trabalho direto do homem, sem incorporação de capital à natureza. Da metade do século 

XIX à metade do século XX, algumas áreas conhecem a implantação de um meio técnico, 

mecanizado, o que modifica suas condições de uso. Finalmente, no último quartel no século 

XX uma soma considerável de capital fixo é adicionada ao território, estabelecendo uma 

                                                
8 Tal parâmetro populacional aparece apenas como um “marco” (SANTOS, 2005, p. 29) numérico de referência 

internacional, não sendo considerado como padrão quantitativo de nossa proposta de estudo, devido, entre outros 

fatores, a divergências teóricas quanto à delimitação populacional para a classificação do núcleo urbano. 
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grande ruptura representada pela crescente diferenciação territorial, sobretudo via diferenças 

sociais. 

Alguns pontos básicos devem ser ordenados para a apreensão do contexto do processo 

de urbanização brasileira, dentre os quais destacamos: o processo tardio de urbanização se 

comparado a sua ocorrência na Europa; a dependência econômica, resultante da continuidade 

do desenvolvimento do capitalismo; e o quadro predominante de avanço tecnológico e 

articulação espacial oriunda das necessidades de reprodução do capital, que se combina com 

os dois aspectos anteriores. Esse conjunto de circunstâncias atribui características peculiares à 

urbanização brasileira, pois ela se dá em articulação a um sistema de produção e a relações de 

classes, portanto: 

 

O processo de urbanização torna-se então a expressão, a nível do espaço, 

desta dinâmica social, isto é da penetração, pelo modo de produção 
capitalista historicamente formado nos países ocidentais do resto das 

formações sociais existentes, situadas a níveis diferentes do ponto de vista 

técnico, econômico e social (CASTELLS, 1983, p. 60). 

 

O autor acima citado sintetiza o significado que a urbanização terá para os países 

subdesenvolvidos. Por isso pode-se ratificar que a urbanização brasileira transparece a 

diversificação e a complexidade na qual a sociedade está inserida, visto que “vivemos neste 

período científico-técnico, onde as ciências e a técnica estão presentes em todas as atividades 

humanas” (SANTOS, 2005, p.54).  

Para Santos (2005), a ampliação do consumo constitui-se uma marca dessa nova 

urbanização, a terciarização é amplificada e, devido à modernização do campo, amplia-se o 

consumo produtivo, os centros urbanos passam ter mais importância por serem o cerne 

demográfico e econômico. 

Novamente podemos perceber as mudanças ocorridas na sociedade brasileira, através 

da urbanização, por meio da caracterização elaborada – agora em nível de América Latina – 

por Castells (1983, p. 77) demonstrando que, 

 

A urbanização latino-americana caracteriza-se então pelos traços 

seguintes: população urbana sem medida comum com nível produtivo do 
sistema; ausência da relação direta entre emprego industrial e crescimento 

urbano; grande desequilíbrio na rede urbana em benefício de um aglomerado 

preponderante; aceleração crescente do processo de urbanização; falta de 
empregos e de serviços para as novas massas urbanas e, consequentemente, 

reforço da segregação ecológica das classes sociais do sistema de 

estratificação no que diz respeito ao consumo (grifo do autor). 
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Em correspondência às palavras do referido autor, Santos (1989) também enfatiza que 

o crescimento da população urbana é muito mais nítido nos países subdesenvolvidos do que 

nos desenvolvidos. Afirma, ainda, que uma grande parte da força de trabalho urbana é de não-

assalariados (fato considerado como característica do subdesenvolvimento, considerando-se a 

rápida urbanização e as desigualdades econômicas internas). E, por último, também 

demonstra que o setor terciário dos países subdesenvolvidos é diagnosticamente mais 

“inchado” do que “evoluído”, como consequência dos níveis de desemprego e da 

concentração de renda, principalmente. 

Apesar da acentuação da estratificação social verificada na urbanização brasileira, o 

que se pode constatar por meio de sua diversidade regional, o território tende a se unificar 

pelos transportes, pela comunicação e pelo mercado. Entretanto a urbanização se torna um 

fenômeno desigual sobre o espaço nacional, assim como mostram seus índices. De acordo 

com Santos (2005, p. 63), “em 1980, é a Região Sudeste a mais urbanizada, com um índice de 

82,79%. A menos urbanizada é a Região Nordeste, com 50,44% de urbanos, quando a taxa de 

urbanização do Brasil era de 65,57%”. 

Este resultado evoluiu da seguinte forma: em 1940 tem-se baixas taxas de 

urbanização, além das regiões do Brasil não apresentarem tantas diferenças quanto a esse 

caráter; em 1960 o Sudeste, mais modernizado, mostra avanços importantes no processo de 

urbanização; e em 1980 todos os índices de urbanização conhecem incrementos, ainda assim 

o Sudeste mantém sua supremacia. Assim, a situação anterior da região vem interferindo nos 

processos mais recentes, pois “a diferença entre as taxas de urbanização das várias regiões 

está intimamente ligada à forma como, nelas, a divisão do trabalho sucessivamente se deu” 

(SANTOS, 2005, p. 67). Ou seja, quando a urbanização se intensificou, áreas de povoamento 

antigo, que normalmente apresentavam infraestruturas antigas, não corresponderam às 

demandas presentes do capital. 

No Brasil, a lógica da divisão territorial do trabalho privilegia diferentemente cada 

fração do território. Santos (2005), descrevendo sobre as particularidades da urbanização 

conforme sua ocorrência e conteúdo em cada Região brasileira, enfatiza que nas regiões Norte 

e Centro-Oeste a modernidade se implanta praticamente sobre áreas vazias de urbanização. 

Assim, as inovações não enfrentam obstáculos, resultando em um índice de urbanização na 

Amazônia legal que passa de 28,3% em 1950 a 52,4% em 1980. No Centro-Oeste, ocorre a 

injeção de capitais mais intensivos do que na Amazônia, devido à continuidade espacial do 

Centro-Oeste, criando-se localmente condições ideais para uma agricultura moderna, um 
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consumo diversificado e uma urbanização praticamente singular que antecede a modernização 

do país. 

Por apresentar uma adaptação progressiva, desde o primeiro momento de 

modernização brasileira, a região Sudeste demonstrou-se a mais eficiente aos interesses do 

capital dominante. Com expansão econômica de primordial importância para o país, a divisão 

do trabalho que se sucede na região gera uma tendência à urbanização. Atraindo migrantes 

europeus, as sucessivas modernizações pelas quais passou elevou os índices de urbanização 

dessa região, fazendo-os superarem alguns índices da maioria dos países da Europa Ocidental. 

Sobre a região Sul, o autor relata que ela reúne áreas de povoamento mais antigo, 

incorporadas à civilização mecânica desde fins do século XIX e outras áreas que só 

tardiamente são incorporadas à civilização técnica, o que lhes permitiu um desenvolvimento 

urbano mais rápido. Assim, as novas vagas de povoamento são interessantes à urbanização, 

mesmo que tal processo se dê só mais recentemente. 

O Nordeste, entretanto, apresenta uma estrutura fundiária que desfavorece uma maior 

distribuição de renda, maior consumo e terceirização, resultando em impedimento a uma 

urbanização expressiva, por isso “a introdução de inovações materiais e sociais iria encontrar 

grande resistência de um passado cristalizado na sociedade e no espaço, atrasando o processo 

de desenvolvimento” (SANTOS, 2005, p. 69). Isso acarretou um retardo na evolução técnica e 

material dessa região, além de desacelerar seu processo de urbanização, evidenciando a 

persistência de estruturas sociais arcaicas. 

Apesar das peculiaridades observadas neste panorama da urbanização brasileira em 

cada uma de suas regiões, Santos (1989) elenca os problemas mais graves correntes nas 

cidades subdesenvolvidas: o crescimento diferencial da população, dos recursos disponíveis e 

de empregos urbanos. Esses fenômenos, sobretudo, exercem influência uns sobre os outros e, 

integrados, ligam-se ao crescimento econômico que, para o autor, consiste no “produto 

urbano”. 

Podemos destacar que o crescimento econômico, portanto, exerce um papel chave para 

o processo de urbanização, pois ao mesmo tempo em que legitima o processo de urbanização, 

gera desigualdades, demonstrando que esse crescimento não é espacialmente homogêneo e 

que nele confluem os interesses de classes e a necessidade de reprodução do capital. 

Dois outros aspectos destacados pelo autor  sobre a urbanização brasileira – oriundos 

do modo de inserção do espaço brasileiro na dinâmica capitalista – são de nosso interesse, 

pois demonstram tendências territoriais em nível nacional. Primeiro é a substituição da 

tradicional divisão espacial em espaço urbano e espaço rural por espaço urbano e espaço 
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agrícola. Isso advém do fato de que no Brasil – assim como em outros países – muitas regiões 

(áreas) agrícolas contêm cidades e muitas regiões (áreas) urbanas contêm atividades rurais. 

Em correspondência a essa disposição espacial das atividades surge o segundo aspecto: o 

processo de metropolização. 

Esse processo se desenvolve a partir da forma como a urbanização passa a ocorrer no 

Brasil em certo período, de modo concentrado, como retrata Santos (2005, p. 77): 

 

Desde a revolução urbana brasileira, consecutiva à revolução demográfica 

dos anos 1950, tivemos, primeiro, uma urbanização aglomerada, como o 
aumento do número – e da população respectiva – dos núcleos com mais de 

20 mil habitantes e, em seguida, uma urbanização concentrada, com a 

multiplicação de cidades de tamanho intermédio, para alcançarmos, depois, 

o estágio da metropolização. 

 

No conjunto de cidades que participam do processo de metropolização se constitui 

uma importante divisão funcional – na qual cada área resulta de sua adaptação – às demandas 

locais da região dinamizada pela metrópole. Esse contexto caracteriza a estruturação de um 

centro regional que, em geral, apresenta maior concentração demográfica e de atividades 

associadas à expansão e à diversificação do consumo, à elevação dos níveis de renda, à 

difusão de transportes modernos e à acentuação da divisão do trabalho (SANTOS, 2005).  

Embora, no Brasil, alguns dados apontem para o entendimento da ocorrência de 

processos de desmetropolização (sobretudo em decorrência do caos instaurado na cidade 

devido à confluência de atividades e gestão que dela é demandada), a urbanização brasileira 

se estrutura a partir da hierarquização e articulação de seus espaços, levando-nos a atestar que 

o espaço é desorganizado e organizado a partir de polos dinâmicos. Assim, consideramos que 

o espaço urbano brasileiro – adverso e interligado – se modela conforme a articulação 

possível para cada arranjo (econômico, social, espacial) local, cabendo um aprofundamento e 

uma aproximação de cada lugar para o melhor entendimento de sua urbanização específica. 

Esses diversos elementos que compõem a urbanização brasileira, até aqui discutidos, 

refletem as práticas socioespaciais hegemônicas que pautaram um processo de urbanização 

fundamentado nas realidades de desigualdade social e econômica – além da clássica condição 

de atraso e aceleramento urbano – compondo um quadro de complicadores socioespaciais que 

tanto promoveu, nas décadas de 1970 e 1980, um processo diferenciado de urbanização nas 

regiões do Brasil, quanto se difundiu nas últimas décadas, pelo território nacional, além dos 

grandes centros, por meio das facilitações técnicas, de transporte e comunicação. 
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Todo o contexto de evolução do processo de urbanização, desde a gênese do 

fenômeno, demonstra como o espaço, gradativamente, foi agregando o sentido e a condição 

para a reprodução do capital. No caso brasileiro, as especificidades locais (naturais e sociais) 

interferiram preponderantemente de modo a atribuir um caráter próprio à urbanização de cada 

lugar. 

 Sendo assim, para podermos discutir a urbanização e os processos que conduziram a 

(re)produção do espaço urbano de Nova Cruz, recorreremos ao entendimento de alguns 

elementos principais que participam diretamente de sua dinâmica urbana. Vejamos, então, 

como cada elemento desses colabora com o desvendamento da realidade socioespacial da 

referida cidade. 

  

3.2 Elementos da dinâmica urbana de Nova Cruz 

 

 O espaço urbano de Nova Cruz possui sua constituição associada a um papel de 

centralidade que a cidade historicamente vem exercendo para as localidades no seu entorno. 

Tanto o processo de ocupação da área que hoje compreende a cidade, quanto o seu 

crescimento urbano recente são oriundos da centralização de funções que diferenciaram 

economicamente Nova Cruz no contexto do Agreste Potiguar. 

 A essa característica de centralidade somou-se a importância de sua feira livre que se 

constituiu enquanto centro de abastecimento e comercialização para as cidades próximas. Para 

o entendimento desse contexto, que repercute até os dias atuais, lançaremos mão de discutir a 

teoria das localidades centrais e a feira, elencando alguns elementos determinantemente 

participativos da função de centralidade exercida pela cidade de Nova Cruz. Posteriormente 

faremos uma abordagem sobre os dois circuitos da economia urbana, visando compreender 

melhor a constituição e o funcionamento do comércio varejista e dos serviços como fatores 

predominantes nas transformações socioespaciais em questão. 

 

3.2.1 A teoria das localidades centrais e as feiras: hierarquia urbana e lócus da prática 

socioeconômica 

 

 Um primeiro elemento essencial para a análise do espaço urbano novacruzense é o 

papel de centralidade que, no Agreste Potiguar, a cidade exerce. Essa centralidade foi 

responsável, principalmente, pelo crescimento econômico verificado na cidade, embora esse 

crescimento ocorra de modos diferenciados ao longo de sua história. 
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 As características geográficas da cidade – fazendo fronteira com o estado da Paraíba, 

às margens do rio Curimataú, em uma posição intermediária entre o Sertão e o Litoral, 

tornando-a um lugar propício ao descanso – permitiram um processo de ocupação bastante 

pretérito, que data do século XVII (como abordaremos no próximo capítulo). Assim, a partir 

da ocupação de seu território, Nova Cruz começou a exercer cada vez mais uma função 

econômica, para dar suporte ao fluxo de população que gradativamente ela vinha 

comportando. 

 Partindo dessas características apresentadas veremos as contribuições que a teoria das 

localidades centrais oferecem para a presente análise. Destacamos que essa teoria, formulada 

por Christaller (1981) em seu livro Central Places in Soutern Germany (Os lugares centrais 

na Alemanha do Sul), publicado pela primeira vez em 1933, trata da organização espacial dos 

lugares de distribuição varejista e de serviços, como forma de organização do espaço 

vinculado ao capitalismo. 

 Muitos estudos se basearam na rede christalleriana, que se fundamenta em um centro 

nodal, de maior nível hierárquico, tendo uma localização central, constituindo um tipo de rede 

geográfica consagrada entre os geógrafos (CASTRO; GOMES; CORRÊA, 1997). 

 De acordo com a proposição da teoria, os lugares exercem uma centralidade, 

concentrando funções de maneira hierarquizada. Portanto, o fenômeno analisado está na 

cidade, sendo ele que determina que a cidade seja centro de seus arredores e mediadora do 

comércio local com o mundo exterior (CHRISTALLER, 1981). 

 A hierarquização e a organização espacial de distribuição demandam algumas 

implicações, destacadas por Corrêa (2005), como: divisão social e territorial do trabalho, 

reprodução das classes sociais e diversificados arranjos estruturais e espaciais de redes de 

localidades centrais. A divisão social e territorial do trabalho estabelece funções espaciais 

distintas e processos de trabalho distintos; a reprodução das classes sociais se vincula à 

capacidade de trabalho e consumo de cada classe inserida nos arranjos das localidades; e os 

diversificados arranjos revelam as diferenças relativas do avanço do capitalismo. 

 Esses fatores repercutem diretamente sobre as formas de inserção da população na 

economia, nos processos produtivos específicos de cada território e nas necessidades e 

dependência que essa população tem de ser assistida pela distribuição espacial da atividade 

comercial e dos serviços. 

 Por isso, a localidade central pode, entre outras funções, “desempenhar também a 

função de viabilizar a distribuição de bens e serviços, atendendo a demandas sociais” 

(CASTRO; GOMES; CORRÊA, 1997, p. 311). Dessa forma, a centralidade atinge as 
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pequenas cidades – a partir da capacidade de serem centros de seus arredores agrícolas – e as 

cidades maiores, inserindo estas em sistemas de regiões menores. 

 A cidade traz em si a característica e a importância de ser centro de uma região e, 

como afirma Christaller (1981), a importância é estabelecida pela atuação conjunta econômica 

dos habitantes. Assim, por centralidade de um lugar “entendamos como significando a 

importância de um lugar em relação à região circundante, ou o grau em que a cidade exerce 

funções centrais” (CHRISTALLER, 1981, p. 29). 

 Analisando a teoria das localidades centrais, Corrêa (2005) sintetiza as principais 

contribuições teóricas de diversos estudos acerca dessa proposição. Portanto, a teoria das 

localidades centrais assume importância para a análise espacial urbana por tratar-se de “um 

quadro teórico sobre a diferenciação dos núcleos de povoamento, no que se refere à 

importância que apresentam enquanto lugares de distribuição de produtos industrializados e 

serviços, ou seja, enquanto localidades centrais” (CORRÊA, 2005, p. 41). 

 A localidade central, desse modo, apresenta-se como uma região homogênea e 

economicamente desenvolvida, com um funcionamento hierárquico entre as localidades 

definido pelo conjunto de bens e serviços oferecidos pelos estabelecimentos do setor terciário 

e pela atuação espacial dos mesmos (CORRÊA, 2005). Mas, além desses elementos que 

definem e estruturam as localidades centrais, Christaller apresenta também as suas condições 

e natureza variáveis que, diretamente, repercutem em mudanças na organização social e 

econômica. 

 O autor destaca que a rede de localidades centrais apresenta-se, sobretudo, nos países 

desenvolvidos, com três modos de organização, sendo estes: a rede dendrítica, os mercados 

periódicos (feiras) e a rede em dois circuitos. De início, nos ateremos ao entendimento dos 

mercados periódicos, por esse modelo de organização ter se estabelecido desde os primeiros 

momentos da história econômica de Nova Cruz e participado da sua expansão urbana. 

 Constatamos que é vasta a bibliografia que aborda as feiras como espacialidade 

representativa da dinâmica socioeconômica dos lugares. Podemos citar, por exemplo, a 

abordagem de Maia (2006), que reúne registros de observações empíricas sobre as feiras 

semanais que ocorrem em cidades interioranas do Nordeste brasileiro e de Portugal. A autora 

destaca a importância do papel da feira para a cidade, remontando sua origem nas cidades, 

além de demonstrar sua influência na prática social e as mudanças que as feiras contempladas 

na pesquisa empírica têm sofrido.  

 Pautado em uma abordagem sobre a feira de Camaçari, na Bahia, Britto (2004) 

apresenta a importância desses espaços na constituição de uma paisagem específica e analisa a 
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tensão entre as transformações socioespaciais, econômicas e culturais pelas quais a feira 

passa, diagnosticando as implicações que tais mudanças causam nos seus agentes fazedores 

(feirantes) e na significação que esta historicamente aderiu para o lugar. 

 O estudo de Jesus (1991) sobre a realidade da feira inserida nas grandes cidades 

contempla o paradoxo da feira – com sua importância e dinâmica econômica própria – em 

meio a grande cidade capitalista. Demonstrando a expansão dos supermercados como 

modalidade de varejo, o autor elabora uma análise crítica que contempla a postura do poder 

público mediante a importância da feira e seus condicionantes de mercado, além da 

reestruturação das feiras livres no Rio de Janeiro no contexto de sua funcionalidade de 

abastecimento alimentar. 

 Esses trabalhos acima descritos são alguns exemplos da diversidade analítica 

possibilitada pela espacialidade da feira. Sobretudo interessa-nos identificar o quanto a feira 

respalda as transformações socioespaciais. Portanto, iniciaremos a discussão destacando a 

importância das feiras a partir de sua realização desde a origem de muitas cidades, assumindo, 

por vezes, o papel de processo inicial da formação de muitos núcleos populacionais.

 Seguindo um modelo presente em muitas das cidades pequenas e médias do Nordeste, 

a cidade de Nova Cruz alcançou destaque econômico entre as cidades próximas devido à 

importância econômica de sua feira. Assim, sendo um mercado periódico, a feira, por 

essência, faz do lugar um centro de mercado.  

Por envolver tanto a população local, pertencente ao município (núcleo de 

povoamento), quanto a população de povoamentos próximos, o mercado periódico congrega 

diversos profissionais e produtores com a finalidade de vender suas produções e comprar os 

bens que não produzem. Representa também a oportunidade de encontro de grupos, 

proporcionando a promoção de eventos socioculturais e políticos (CORRÊA, 2005). 

A estrutura socioeconômica, a composição populacional, a densidade demográfica e as 

possibilidades de transporte e comunicação são alguns dos elementos principais que 

condicionaram a realização das feiras no Brasil, sobretudo no Nordeste. 

Esse leque de funções constituintes das feiras e o contexto acima descrito 

possibilitaram que ela fosse um acontecimento estruturante na ocupação e fixação de 

população no interior do Nordeste, como afirmaram Cardoso e Maia (2007), utilizando-se dos 

estudos de Câmara Cascudo: os velhos currais de gado foram alicerces primordiais das 

cidades futuras, de modo que muitas das fazendas coincidem como denominadoras das 

regiões povoadas; nisto reside a origem de muitas cidades. Ainda no momento presente as 

feiras integram os territórios, como se referem Santos e Silveira (2008, p. 151) ao constatarem 
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que “essas formas de comercialização baseiam-se também em relações de contiguidade e 

vizinhança”. 

Embora a dinâmica de feiras de gado – que outrora marcaram a fixação do homem em 

meio ao contexto de produção agrícola passe a deixar de existir a partir dos anos cinquenta do 

século XX, as feiras mantiveram continuidade adquirindo a feição de pontos no território que 

reúnem negócios, sobretudo envolvendo a população do campo e da cidade. De acordo com 

Cardoso e Maia (2007, p. 525): 

 

De um modo geral, em todo o território brasileiro, as feiras aconteciam como 

manifestação da atividade comercial, em que os pequenos agricultores 

vendiam os produtos por eles cultivados ou pequenos comerciantes 
revendiam algumas mercadorias de necessidade imediata. 

 

 Ainda hoje a feira permanece mantendo o caráter comercial e de reunião de pessoas. 

Nisto reside uma diferença entre as feiras das cidades interioranas para as das capitais, pois 

naquelas o sertanejo entra em contato com o mundo que o rodeia, indo além das imposições 

da distância e das precariedades que, porventura, aflija-o em sua terra (CARDOSO; MAIA, 

2007).  

Outro aspecto importante das feiras é a sincronização espaço-temporal das atividades 

humanas que esses mercados periódicos representam. Segundo Corrêa (2005), a periodicidade 

dos mercados é extremamente variável, visando a uma articulação entre eles para possibilitar 

que os comerciantes e prestadores de serviço participem, a cada dia, de mercados diferentes. 

Estudando sobre as feiras do Agreste e do Sertão de Alagoas, o autor elenca algumas 

conclusões preliminares que caracterizam as feiras como componentes fundamentais das 

redes de localidades centrais. Inicialmente ele afirma que as feiras concorrem com centros de 

diferentes tamanhos, ocorrendo em povoados de 5.000 como em de 90.000 habitantes, por 

exemplo. Isso tende a sustentar a hipótese de que quanto maior for a importância da cidade, 

no que diz respeito a sua centralidade, maior será a importância de sua feira. 

Outro apontamento pertinente à nossa análise consiste na consideração de que quanto 

menor a centralidade de uma cidade, maior a importância relativa da feira semanal para a vida 

urbana. Tal processo, em Nova Cruz, ocorreu através da feira livre, pois esta fazia da cidade 

um centro local em seu dia de ocorrência e, posteriormente, estimulando o aumento 

populacional da cidade, elevou-a a exercer centralidade, tornando-a importante núcleo 

populacional no Agreste Potiguar. 
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A partir disso a representatividade econômica da cidade, fundamentada em sua feira, 

continuou também através de sua oferta comercial e de serviços. Como resultado do mercado 

periódico tradicionalmente estabelecido na cidade, veio a inserção cada vez maior de sua 

população na atividade comercial. 

Dadas as circunstâncias da dinâmica econômica de Nova Cruz, o comércio assumiu 

tamanha relevância na cidade que historicamente abrigou a população migrante de seu 

entorno rural e constituiu o centro da cidade.  

 

3.2.2 Os dois circuitos da economia urbana: breve análise 

 

 Dando continuidade à análise sobre os elementos que nos norteiam na discussão da 

(re)produção do espaço urbano de Nova Cruz, refletiremos sobre as  contribuições que a 

sistematização do conceito de “dois circuitos” da economia, proposta por Milton Santos 

(2008) tem para a presente abordagem. 

Na discussão sobre a seletividade e a organização espacial por meio das atividades 

econômicas, principalmente pelo processo de produção e consumo, Santos (2008) propõe a 

existência de dois circuitos da economia urbana que, sobretudo são espaciais: o circuito 

superior e o circuito inferior da economia. O primeiro corresponde ao resultado direto da 

modernização tecnológica, cujas relações ocorrem, em sua maioria, fora da cidade e da área 

que a circunda; já o segundo consiste nas atividades em pequena escala, sendo sedimentado e 

presente em sua região.  

Esses dois circuitos econômicos buscam transparecer a dinâmica que se dá no espaço 

urbano por meio do comércio e também os fatores espaciais presentes na lógica dessa 

atividade. Para Santos (2008, p.22): 

  

O circuito superior originou-se diretamente da modernização tecnológica e 

seus elementos mais representativos hoje são os monopólios. O essencial de 

suas relações ocorre fora da cidade e da região que os abrigam e tem por 

cenário o país ou o exterior. O circuito inferior formado de atividades de 
pequena dimensão e interessando principalmente às populações pobres é, ao 

contrário, bem enraizado e mantêm relações privilegiadas com sua região. 

 

Desta forma, é verificável a existência de uma diferenciação social em relação ao 

acesso a cada um desses circuitos. Devido à existência, de um lado, de uma massa de pessoas 

com salários muito baixos ou vivendo em atividades ocasionais e, de outro, de uma minoria 

com rendas muito elevadas, originou-se, na sociedade urbana, uma divisão entre os que têm 
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acesso permanentemente aos bens e serviços oferecidos e os que, apesar de possuírem as 

mesmas necessidades, não possuem condições de satisfazê-las. É na diferenciação 

quantitativa e qualitativa do consumo que se estabelecem dois circuitos de produção, 

distribuição e consumo dos bens e serviços.  

Em termos hierárquicos, o circuito inferior é dependente do circuito superior, sendo o 

primeiro um produto da modernização que caracteriza o segundo. O circuito superior, 

portanto, de maneira simplificada é constituído 

 

[...] pelos bancos, comércio e indústria de exportação, indústria urbana 

moderna, serviços modernos, atacadistas e transportadores. O circuito 

inferior é constituído essencialmente por formas de fabricação não-„capital 
intensivo‟, pelos serviços não-modernos fornecidos „a varejo‟ e pelo 

comércio não moderno e de pequena dimensão (SANTOS, 2008, p. 40, grifo 

do autor).  

 

Assim, cada circuito se define pelo conjunto das atividades realizadas em certo 

contexto e pelo setor da população que se liga a ele pela atividade e pelo consumo. 

Para o autor, a análise dos dois circuitos da economia urbana se torna útil para a 

compreensão do funcionamento da cidade como uma máquina viva, e também para explicar, 

como base na proposta, as relações externas da cidade, seja com a região de influência, seja 

com as outras cidades (SANTOS, 2008). 

Apesar de o autor estabelecer a existência de dois circuitos, eles coexistem 

interligados, constituindo uma bipolarização e não uma dualidade, podendo ser percebidos, 

por exemplo, através das paisagens: locais com lojas de departamento, clínicas médicas, lojas 

especializadas em artigos de luxo, agências bancárias, e vendedores ambulantes, comércios 

informais, trabalhadores autônomos. Isso demonstra que no espaço urbano os dois circuitos 

encontram-se imbricados espacialmente. “As atividades dos dois circuitos econômicos 

estabelecem-se, em diferentes cidades, de acordo com as condições peculiares a cada circuito” 

(SANTOS, 2007, p. 128).  

O quadro I (SANTOS, 2008, p. 44), abaixo, é fruto do esforço do autor em descrever e 

detalhar as características dos dois circuitos; características essas que delimitarão a conexão 

que cada circuito mantém com a área de influência da cidade: 
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Quadro 1 – Características dos Dois Circuitos da Economia Urbana em Países 

Subdesenvolvidos 

 
Características Circuito Superior Circuito Inferior 

Tecnologia capital intensivo trabalho intensivo 

Organização burocrática primitiva 

Capitais importantes reduzidos 

Emprego reduzido volumoso 

Assalariado dominante não-obrigatório 

Estoques grande qualidade e/ou alta 

qualidade 

pequena quantidade qualidade 

inferior 

Preços fixos (em geral) submetido à discussão entre 

comprador e vendedor 

(haggling) 

Crédito bancário institucional pessoal não institucional 

Margem de lucro reduzida por unidade, mas 

importante pelo volume de 

negócios (exceção produtos de 

luxo) 

elevada por unidade, mas 

pequena em relação ao volume 

de negócios 

Relações com a clientela impessoais e/ou com papéis diretas, personalizadas 

Custos fixos importantes desprezíveis 

Publicidade necessária nula 

Reutilização dos bens nula frequente 

Overhead capital indispensável dispensável 

Ajuda governamental importante nula ou quase nula 

Dependência direta do 

exterior 

grande, atividade voltada para o 

exterior 

reduzida ou nula 

  

De acordo com Corrêa (2005), considerando essa caracterização nas localidades 

centrais, os dois circuitos da economia funcionam com participação simultânea de cada 

centro, através da disposição de duas áreas de influência. Essa interferência na centralidade 

ocorre através dos mecanismos básicos de estruturação da hierarquia urbana – o alcance 

espacial mínimo e máximo
9
 – considerando-se três níveis hierárquicos de centros: a 

metrópole, a cidade intermediária e a cidade local.  

Assim, no circuito inferior, o alcance espacial mínimo é reduzido nos três níveis de 

localidades centrais. O alcance espacial máximo é relativamente maior na cidade local do que 

na intermediária. Contudo, na metrópole, tende a confundir-se com seus limites urbanos (os 

bens e serviços do circuito inferior não atraem residentes fora do centro metropolitano) e, por 

sua vez, a cidade local “tem sua centralidade apoiada, basicamente, nas atividades desse 

                                                
9 O alcance espacial máximo define a área determinada por um raio a partir de uma dada localidade central. 

Dentro dessa área os consumidores efetivamente deslocam-se para a localidade central, visando à obtenção de 

bens e serviços. Para além dela, deslocam-se para outros centros que lhes estão mais próximos, implicando, 

assim, em menores custos de transporte ou em menor tempo gasto. O alcance espacial mínimo, por outro lado, 

define uma área em torno de uma localidade central que engloba o mínimo de consumidores suficientes para que 

um dado comerciante nela se instale (CORRÊA, 2005, p. 57-58). 
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circuito, entre elas as que se reúnem nos mercados periódicos: atraem consumidores de uma 

relativa longa distância” (CORRÊA, 2005, p. 76).  

O circuito superior, no entanto, é considerado hipotético na cidade local, pois a 

pequena localidade central não desempenha funções vinculadas a esse circuito. Nesse caso, o 

aparecimento de atividades modernas se dá localizado em uma vasta área. O fato de o circuito 

superior estar voltado para as atividades modernas e para a população de elevado nível de 

renda (capaz de consumir os bens e serviços desse circuito) promove descontinuidades 

espaciais na distribuição de bens e serviços (CORRÊA, 2005).  

O autor acima ratifica que a contribuição de Santos é compatível com a teoria das 

localidades centrais, enriquecendo-a, pois 

 

a rede de localidades centrais dos países subdesenvolvidos é uma das 

dimensões espaciais (talvez a mais importante) dos dois circuitos da 
economia urbana. Reflete a pobreza de parcela considerável da população, 

isto é, o resultado das diversas formas de exploração social (CORRÊA, 

2005, p. 77). 

 

 Nesses termos, por meio do esforço de análise dos dois circuitos econômicos pode-se 

abarcar a compreensão de como se dá a distribuição do comércio pelo espaço urbano, assim 

como os bens comercializados, seu consumo, a localização dos estabelecimentos de ramos 

diversificados, entre outras características.  

Interessa-nos, portanto, através dessa visão de funcionamento de cada circuito da 

economia urbana, compreender a vinculação entre as atividades econômicas e as 

transformações socioespaciais em questão, ocorridas na cidade de Nova Cruz. 
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4 AS MUDANÇAS SOCIOESPACIAIS DA (RE)PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

DE NOVA CRUZ A PARTIR DA TRANSFERÊNCIA DA FEIRA LIVRE 

 

Neste capítulo trataremos mais especificamente da realização da pesquisa de campo e 

dos resultados obtidos por meio desta, em consonância com a discussão teórica ora 

apresentada.  

A pesquisa de campo possui uma contribuição ímpar e imprescindível para o presente 

trabalho. Tal importância se dá por dois fatores específicos: primeiro, a escassez de estudos 

acerca da problemática em tela e da área objeto do estudo; segundo, a necessidade de 

legitimidade da realidade investigada. Assim, a pesquisa foi realizada pautando-se no alcance 

máximo possível da fidedignidade das informações, por meio da vivência e memória da 

população. Buscamos, portanto, agrupar os dados e informações conseguidos junto aos 

entrevistados
10

 e pesquisados
11

; por meio da observação sistematizada nos estudos de campo e 

através do registro fotográfico realizado na área de estudo. 

Os questionários foram formulados e aplicados considerando-se cinco grupos de 

personagens: moradores do bairro Centro, moradores do bairro São Sebastião, comerciantes 

do bairro Centro, comerciantes do bairro São Sebastião e feirantes. O objetivo desse perfil é 

contemplar os grupos populacionais diretamente evolvidos na realidade investigada. Em 

comum, todos os pesquisados vivenciaram o período da problemática em questão. Alguns dos 

pesquisados se encaixam em mais de um grupo, sendo, por exemplo, morador do bairro 

centro, comerciante e feirante. O número de questionários aplicados foi definido em 

conformidade com o alcance das indagações levantadas pelo presente estudo. Dessa forma, do 

total de questionários aplicados (40), para fins de argumentação foram utilizados no corpo do 

texto um total de 25 – pois alguns questionários ficaram incompletos e não puderam ser 

utilizados – dando embasamento as discussões aqui contidas, visto que esse rol de 

questionários contemplou satisfatoriamente os objetivos de investigação da pesquisa. As 

entrevistas (formais e informais / abertas e semi-abertas) foram dirigidas a autoridades 

constituídas, a antigos moradores e a uma parcela dos pesquisados que possuem ou possuíram 

vinculação direta com as transformações socioespaciais investigadas. 

Sendo assim, nestes tópicos que seguem objetivamos sistematizar uma discussão que 

permita o entendimento da constituição do espaço urbano novacruzense e uma análise da 

dinâmica socioespacial promovida pela transferência da tradicional feira da cidade – 

                                                
10 São consideradas entrevistadas as pessoas que participaram de entrevistas formais e informais. 
11 São consideradas pesquisadas as pessoas que responderam aos questionários. 
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destacando a significância e a magnitude que as transformações socioespaciais oriundas da 

transferência da feira tiveram e tem para a área em questão. Em conformidade com estas 

pretensões, abordaremos a importância de Nova Cruz enquanto centro econômico local, a 

pujança de sua tradicional feira livre, sua expansão urbana e atratividade comercial e as 

principais mudanças socioespaciais ocorridas nos bairros Cento e São Sebastião – principais 

bairros envolvidos no processo de realocação da feira da cidade. Traçaremos, também, uma 

análise incluindo os diferentes momentos e processos espaciais que transcorreram a partir de 

tal evento. 

Torna-se ainda necessário tratar da atuação do poder público mediante esse dinamismo 

de (re)produção do espaço urbano e esboçar perspectivas como forma de contribuição para a 

melhoria da presente realidade socioespacial da cidade. 

Portanto, a presente abordagem não é de cunho historicista, em busca de todos os 

eventos e momentos históricos que descrevem a ocupação, formação e origem da cidade. 

Antes disso, para a presente abordagem são imprescindíveis as questões socioespaciais que 

interferem diretamente nas transformações ocorridas no espaço urbano novacruzense e, 

consequentemente, no cotidiano social. 

A escassez de estudos acerca dessa problemática e a pouca bibliografia produzida, 

mais do que limitadores do presente estudo, impuseram maior aprofundamento, mais 

aproximação e apropriação da temática, possibilitando a constituição de uma metodologia e 

de uma sistematização de análise que evidenciasse o entendimento do processo de 

(re)produção do espaço urbano novacruzense.  

Desse modo, iniciaremos caracterizando Nova Cruz em meio ao contexto urbano da 

região Nordeste e do estado do Rio Grande do Norte, por julgarmos pertinente que tal 

abordagem considere tanto os aspectos internos quanto os externos à área em estudo, uma vez 

que o espaço urbano da referida cidade se constituiu inserido e em conformidade com as 

demandas socioespaciais dessas escalas analíticas.  

É de se considerar que a urbanização da região Nordeste apresenta uma estrutura que 

corrobora com a urbanização do estado do Rio Grande do Norte. Nova Cruz, por sua vez, 

possui uma participação de destaque no processo de urbanização norte-rio-grandense, 

sobretudo, enquanto cidade polo da microrregião Agreste Potiguar, fazendo parte da história 

de origem e desenvolvimento de muitos núcleos urbanos dessa região. 

Fundamentados nos contextos regional e estadual, analisaremos algumas 

características próprias do processo de urbanização de nosso objeto de estudo, em 

correspondência a fundamentação teórica que pesquisamos amiúde, a fim de contribuirmos 
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para a compreensão da presente problemática. Iniciaremos, portanto, o percurso investigativo 

de nossa análise fundamentados na presente base empírica e teórica. 

  

4.1 A urbanização de Nova Cruz no contexto regional e estadual  

 

 Ao discutirmos a urbanização brasileira, como macro-processo para a inserção das 

realidades de cada localidade, um ponto importante é a constatação da heterogeneidade com 

que a urbanização vem ocorrendo no território nacional. Mas é de se constatar, também, que 

as primeiras e muitas das principais cidades brasileiras se constituíram seguindo um padrão 

litorâneo. 

 Esse modelo também repercutiu no espaço nordestino, originando muitas das capitais 

dos estados e, no Rio Grande do Norte, promoveu a cidade de Natal como centro do capital – 

sobretudo comercial – destacando-se como espaço influente na dinâmica territorial de todo o 

estado, inclusive na dinâmica territorial de Nova Cruz. Principalmente por estar na 

microrregião Agreste Potiguar (entremeio entre o sertão e o litoral), o território novacruzense 

historicamente se constituiu como importante centro para as áreas mais próximas – assim 

como para algumas cidades da Paraíba, estado com o qual é cidade fronteiriça.  

Os principais elementos que induziram a constituição do núcleo populacional, que deu 

origem a cidade de Nova Cruz, foram o estabelecimento das atividades agropecuárias e o 

transporte feito com os rebanhos de gado – processo conhecido como “os caminhos do gado”. 

Com ocupação iniciada no começo do século XVII, a cidade passa de estada temporária para 

viajantes sertanejos que percorriam os “caminhos do gado” (MONTEIRO, 2000; GOMES, 

1997), transportando e comercializando o que se podia produzir pela pecuária, a estada 

permanente de pequenos comerciantes e produtores que, através das atividades agropastoris, 

estabeleciam comercializações com as variadas derivações dessas atividades: produtos 

animais e vegetais. 

 Em seu livro A terra e o homem no Nordeste, Andrade (1986) apresenta uma densa e 

minuciosa descrição das quatro regiões constituintes do Nordeste, classificadas conforme seus 

aspectos naturais e geográficos. Entre elas está o Agreste, que é considerado uma síntese das 

feições paisagísticas de todo o Nordeste e que 

 

[...] embora sendo uma região outrora colonizada por criadores de gado, é o 

Agreste, hoje mais agrícola que pecuarista. [...] é policultor e produz 
geralmente visando o abastecimento do mercado interno [...] Distingue-se 

também do Sertão, pela grande densidade demográfica, pela grande 
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importância da agricultura e porque a pecuária aí, apesar de não ser a 

atividade econômica dominante, é feita em padrões superiores aos do Sertão, 

onde ainda domina a criação de gado em campo aberto, sem seleção racial e 
sem arraçoamento. Também a maior proximidade das grandes cidades 

nordestinas, valorizando as terras e facilitando o escoamento da produção, 

torna possível a criação do gado leiteiro e a engorda do gado de carne com 

arraçoamento à base de palma (ANDRADE, 1986, p. 36-37). 

 

 Essa caracterização demonstra o quanto a agricultura e a pecuária estão arraigados na 

constituição do espaço nordestino, condição que se estendeu à maior parte das cidades da 

região. Por isso, a terra é um elemento primordial ao se abordar esse espaço geográfico. Os 

condicionantes ambientais agravados pela falta de políticas adequadas em associação a uma 

população socioeconomicamente fragilizada constituíram-se fatores de repulsão populacional 

do campo para as muitas cidades dos estados nordestinos. 

 Acerca da desigual estrutura de poder que se instaurou na região Nordeste e, portanto, 

no Rio Grande do Norte, e que ainda repercute na sociedade atual, Andrade (1981, p. 18) 

afirma que “o sistema se consolidou no Rio Grande do Norte, como de resto, no Brasil inteiro, 

como uma formação econômico-social profundamente concentradora de renda e poder”. 

 Contudo, apesar dos cultivos diversos e da criação de gado terem se estabelecido como 

atividades econômicas de grande repercussão no Nordeste, somente a partir do cultivo do 

algodão é que o espaço urbano vai surgindo e se expandindo como espaço de comercialização 

e circulação de capital, sobretudo no Rio Grande do Norte. Embora a cana-de-açúcar tenha 

desempenhado um destacado papel no surgimento de núcleos populacionais em toda a região, 

especificamente no estado do Rio Grande do Norte, foi o algodão que demandou a 

constituição de áreas urbanas por praticamente todo o interior do estado. 

 Ao lado dos canaviais, outras atividades econômicas vão assumindo importância em 

meados do século XVIII, dentre as quais se destaca 

 

a cultura do algodoeiro, pois graças à descoberta da máquina a vapor, o 

algodão passou a ser largamente consumido na Europa pela florescente 

indústria de tecidos. [...] o algodão ainda alimentava importante fabricação 

de tecidos ordinários largamente consumidos no país (ANDRADE, 1986, p. 
71). 

 

 Foi a partir do cultivo do algodão – que desde o final do século XVIII já havia se 

disseminado por grande parte do território nordestino – que se desencadeou em Nova Cruz 

um expressivo processo de produção do espaço. Gonçalves (2005) explica que a fertilidade do 
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solo novacruzense, o clima propício e a localização intermediária – no Agreste Potiguar – 

logo possibilitaram o cultivo de diversos grãos e, sobretudo, do algodão.  

 Como marco desse período histórico, destacamos a construção da primeira estrada de 

ferro do estado, entre 1880 e 1883, que ligava Nova Cruz a Natal, transportando pessoas, 

cereais, sal e principalmente o algodão; tendo sido ainda abertas ou melhoradas diversas 

estradas por onde passavam animais e veículos a tração animal, dinamizando o crescimento 

da população urbana em todo o estado (ANDRADE, 1981). 

 No Rio Grande do Norte, além de conquistar grandes áreas das pastagens, o algodão 

provocou também um fluxo de população. Segundo Andrade (1981, p. 20-21), 

 

Não necessitando ser beneficiado após a colheita, podendo ser armazenado 

para posterior utilização, o algodão separou a atividade agrícola da atividade 
industrial, permitindo que ao lado dos grandes produtores que possuíam 

bolandeiras
12

, descaroçadores
13

, etc., existissem também pequenos 

produtores que vendiam para aqueles, a sua produção. Os descaroçadores 
pertenciam sempre a comerciantes instalados nas povoações e essas, por sua 

vez, se tornavam ponto de convergência de produtores nos dias de feira, 

contribuindo para o seu desenvolvimento e para que se tornassem, 
posteriormente, em vilas e cidades. 

 

 O cultivo do algodão, além de ser praticado juntamente com a criação de gado, 

permitia o cultivo de culturas intercalares como o milho, o feijão e a fava. Desse modo, essas 

atividades constituíram a formação social das regiões interioranas do estado até o início do 

século XIX. 

 Muitas áreas sertanejas e do Agreste Potiguar, por terem sido ocupadas no período do 

capitalismo mercantil, possuíam práticas econômicas vinculadas direta ou indiretamente ao 

mercado externo, “produziam animais para o trabalho nos engenhos e couro para as áreas 

açucareiras de Pernambuco e fumageiras do litoral baiano, e, posteriormente, algodão para o 

mercado internacional” (FELIPE, 1986, p. 23). 

 O autor ratifica que as aglomerações urbanas no Rio Grande do Norte nasceram em 

função dessas atividades econômicas e, a partir do surto algodoeiro, o processo urbano se 

fortaleceu devido ao surgimento de atividades industriais de beneficiamento de algodão. O 

estado passa a seguir as tendências do processo urbano brasileiro, por meio da 

industrialização (apesar das dificuldades de atraso tecnológico e das adversidades ambientais 

                                                
12 Maquinismo simples, precursor do descaroçador, utilizado para separar a pluma do caroço do algodão por 

meio de compressão, movidos a força animal ou mecânica, composto por três partes principais conforme sua 

função: bolandeira, eixo central e descaroçador (CLEMENTINO, 1987). 
13 Máquinas utilizadas para fazer a separação da fibra da semente, de complexidade mecânica variada, utilizando 

sistema de serras, movidas a força animal ou mecânica (CLEMENTINO, 1987). 



 

95 

 

regionais), embora estruturado em um modelo agroexportador que tende a exaurir não só o 

estado, mas a região Nordeste. 

 A divisão territorial do trabalho determina que a produção nordestina passe a abastecer 

o Centro-Sul, com isso o Nordeste transfere sua posição na divisão internacional do trabalho, 

passando a fornecer alimentos e matérias-primas para o maior centro consumidor e industrial 

do país (FELIPE, 1986). 

 Por volta da década de 1960, a agroindústria norte-rio-grandense ingressa em profunda 

crise, desestruturando muitas de suas economias tradicionais. A partir de tal evento, nas 

décadas de 1960 e 1970, inúmeros programas governamentais são destinados ao 

desenvolvimento dos centros urbanos nordestinos. No Rio Grande do Norte, Natal e Mossoró 

são as duas principais cidades que absorvem grande parte dessas políticas que, conjuntamente 

com a elevada massa salarial do funcionalismo público e com a intensificação dos serviços 

urbanos, da modernização e crescimento do setor terciário desenvolvem as principais redes 

urbanas do estado. 

 A partir dos anos 1970, o estado atestou gravíssimas tensões sociais nas cidades 

afetadas pela desestruturação econômica das décadas antecedentes, afligidas pela elevação do 

desemprego, pela mecanização agrícola, pelas rigorosidades climáticas e pela ausência de 

políticas adequadas às necessidades das populações mais carentes. A principal consequência 

desses processos expostos acima é a migração campo-cidade, como explica Felipe (1986, p. 

40): “a modernização da agricultura, o fechamento da fronteira agrícola, agora apropriada 

pelo grande capital, a concentração de terras, a proletarização do trabalhador rural 

aprofundam as migrações do campo para as cidades”. 

 A estrutura urbana do Rio Grande do Norte, portanto, estabelece-se mediante a 

estagnação econômica de algumas cidades e a contemplação de políticas públicas em alguns 

centros urbanos alcançados pelos interesses do capitalismo internacional. Essa diferenciação 

de privilégio das políticas públicas para as áreas urbanas norte-rio-grandenses vinculam-se 

principalmente às fragilidades de infraestrutura produtiva no território potiguar, segundo 

afirma Felipe (1986, p. 50-51, grifo do autor), 

 

mas sabe-se, também, que esses programas chegam a essas cidades como 

reivindicações do “aparelho político das classes dominantes”, que podem 

beneficiar, com esses serviços de melhoramentos urbanos, outros segmentos 

da sociedade, pois o governo, o prefeito vendem “políticas públicas por 
votos ou pelo contínuo apoio das classes que os mantêm no poder”. 
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 Assim, a grande maioria dos centros urbanos norte-rio-grandenses apresentam 

pouquíssimas condições de se inserirem nesses processos, distinguindo cada vez mais as áreas 

economicamente dinâmicas do estado. 

 Nova Cruz se configurou como uma das principais cidades norte-rio-grandenses 

produtoras de algodão, sobretudo em meados do século XX, e que foi bruscamente afetada 

pela crise que se estabeleceu no setor: 

 

As crises sucessivas da agroindústria nordestina e norte-rio-grandense em 

particular tem seu momento de definições para algumas cidades do Rio 
Grande do Norte, na década de 60, quando as algodoeiras, as fábricas de 

óleo de algodão e oiticica, as fábricas de sabão e as cordoarias entram em 

processo de falência por conta de uma série de fatores que estão no bojo de 

uma nova divisão inter-regional do trabalho, que chega até nós com um 
nome oficial de integração nacional (FELIPE, 1986, p. 24, grifo nosso). 

 

 O autor, ao demarcar periodicamente o processo de falência de muitas economias 

tradicionais e fundamentais do estado do Rio Grande do Norte, faz uma crítica ao 

posicionamento do poder público quanto à divisão interregional que se acentua, legitimada 

pelo discurso de integração nacional que, na verdade, provocou uma seletiva integração nas 

novas estruturas produtivas que iam se estabelecendo. 

 Nova Cruz, assim como muitas cidades do Rio Grande do Norte, não foi contemplada 

por programas governamentais e políticas em geral que dessem um suporte direto para o 

declínio da atividade algodoeira. A partir da década de 1970 as usinas de algodão e a 

produtividade algodoeira no campo não resistiram mais à crise têxtil-algodoeira já 

estabelecida em âmbito nacional, regional e local. Devido à produção novacruzense ser 

destinada para centros locais (Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco) e não diretamente 

para o Centro-Sul do Brasil ou o exterior, os produtores resistiram alguns anos a mais à 

desestabilização produtiva que já levava ao fechamento de diversas usinas no Nordeste e no 

próprio estado. 

 Com o fechamento das fábricas e usinas dos municípios algodoeiros do Rio Grande do 

Norte muitos desses municípios reduziram as suas sedes municipais, ou seja, suas áreas 

urbanas e, na maioria dos casos, passaram a exercer somente funções de dormitórios de 

desempregados e aposentados. “É nesse momento de redefinição dessa divisão territorial do 

trabalho que uma série de políticas e programas governamentais são dirigidos especificamente 

para duas cidades do Rio Grande do Norte: Natal e Mossoró” (FELIPE, 1986, p. 25). 
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 Contudo a disposição de uma série de elementos socioespaciais em Nova Cruz 

demandou o fortalecimento econômico da cidade como alternativa às mudanças produtivas 

correntes. Vejamos, portanto, como o espaço urbano e a economia novacruzense se 

estruturaram enquanto centro local, garantindo uma dinâmica econômica de resistência às 

consequências da referida crise agroindustrial. 

 

4.2 Nova Cruz como centralidade local  

 

 Uma característica marcante, presente, na história da cidade de Nova Cruz é a sua 

importância para a microrregião Agreste Potiguar. Durante a realização da pesquisa de 

campo, muitos dos moradores antigos da cidade rememoraram com entusiasmo a importância 

que Nova Cruz sempre teve na região, sobretudo através da prática comercial. A população 

mais jovem também reproduz esse sentimento de empolgação ao descrever que Nova Cruz é 

considerada uma cidade polo da região.  

 Contudo, cabe destacar que essa importância da cidade para a microrregião Agreste 

Potiguar vem sendo redefinida ao longo do tempo. Até meados do século XX as limitações de 

mobilidade espacial por meio do transporte de pessoas, mercadorias, informações, a escassez 

de infraestrutura em estradas e rodovias, modelavam uma importância da cidade de Nova 

Cruz que difere da dos dias atuais. 

 Esse contexto socioespacial permitia que o nível de influência das funções 

concentradas em Nova Cruz fosse maior do que no presente. Nos aspectos de oportunidade de 

emprego, crescimento econômico, serviços de saúde e educação, Nova Cruz ao longo de sua 

história foi se estabelecendo enquanto centro de atratividade. 

 Atualmente, a difusão do processo de urbanização possibilitou que muitas cidades 

tivessem seus próprios equipamentos urbanos, fazendo com que parte de suas populações, que 

outrora recorriam rotineiramente aos serviços urbanos em Nova Cruz, não necessitassem mais 

desse deslocamento. Outro fator que modificou a forma de dependência das cidades em 

relação a Nova Cruz foi o desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação, em 

decorrência do avanço tecnológico verificado, sobretudo, nas últimas décadas do século 

passado.  

 Assim, muitas cidades mantêm uma dependência maior com Natal (centro 

estadual/regional) do que com Nova Cruz (localidade central), no tocante aos serviços de 

saúde e educação, por exemplo. Portanto, apesar da capital do estado estar mais distante do 

que Nova Cruz (em relação a algumas cidades), o nível de centralidade e a concentração de 
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funções aliados as facilitações de transporte fazem com que Natal polarize mais atratividade 

do que Nova Cruz, para muitas cidades do Agreste Potiguar. 

 Contudo, outros aspectos emergiram nesses últimos anos ratificando a importância da 

Cidade de Nova Cruz em meio a maior parte das cidades da região. Conforme indicado na 

tabela 1, com base nos dados de 2007, obtidos por meio do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), Nova Cruz com a maior população da microrregião Agreste Potiguar, 

apresenta o maior Produto Interno Bruto (PIB), se comparado aos das outras cidades da 

região. 

 

Tabela 1 - PIB dos municípios do Agreste Potiguar – base populacional 2007 

Município 
Contagem da 

população (2007) 

PIB a preços correntes 

2007- mil reais 

PIB per capta – 

mil reais 

Bom Jesus 8.478 33.945 4.004 

Brejinho 11.135 45.213 4.060 

Ielmo Marinho 11.649 58.299 5.005 

Januário Cicco (Boa Saúde) 8.294 36.938 4.454 

Lagoa d‟Anta 5.940 23.522 3.960 

Lagoa de Pedras 6.989 24.132 3.453 

Lagoa Salgada 7.179 30.583 4.260 

Monte Alegre 20.590 73.054 3.548 

Nova Cruz 35.280 139.305 3.949 

Passa e Fica 10.372 37.219 3.588 

Passagem 2.629 11.579 4.404 

Presidente Juscelino (Serra Caiada) 8.283 29.562 3.569 

Riachuelo 6.824 24.718 3.6221 

Santa Maria 4.659 18.424 3.954 

Santo Antônio 21.263 73.863 3.474 

São Paulo do Potengi 14.483 59.577 4.114 

São Pedro 6.433 23.803 3.700 

Senador Eloi de Souza 5.906 24.848 3.530 

Serrinha 6.740 35.979 5.338 

Várzea 5.276 17.892 3.391 

Vera Cruz 10.313 40.006 3.879 

Fonte: Dados extraídos do IBGE - Contagem da população e PIB, 2007. 

 

 Portanto, a busca por melhor qualidade de vida através do alcance de emprego e renda 

vem sendo uma das principais razões que tem levado a migração de população e de 

investidores para a cidade. Os dados mostram que Santo Antônio e Monte Alegre são os 

municípios que mais se aproximam do valor do PIB total de Nova Cruz, apesar de estarem 

praticamente 47% abaixo do PIB deste. 

 Contudo, essa realidade de cidade polo se fundamentou a partir do processo de 

ocupação da área que hoje compreende a Cidade de Nova Cruz. Por ter sido a área de 

ocupação inicial do Agreste Potiguar, a cidade de Nova Cruz historicamente se constituiu 

enquanto centro de fluxo populacional (séculos XVII e XVIII, período em que exerceu 
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importante função de estada para viajantes) e posteriormente enquanto centro econômico local 

(definido pelas sucessivas atividades econômicas da cidade, com destaque para a atividade 

comercial – por meio dos estabelecimentos comerciais e da feira – e a produtividade 

algodoeira). 

  Explicando sobre a constituição de Nova Cruz como cidade principal e polo da 

microrregião Agreste Potiguar, assim descreveu o ex-prefeito da cidade Cid Arruda (60): 

 

Nova Cruz começou com uma pousada, um “rancho”; tropeiros que vinham 

descendo pelo leito do rio Curimataú. Vinham na época das capitanias ainda, 
vinham de Pernambuco para o Rio Grande. Então quando eles chegaram na 

foz dos rios Curimataú e Bujari eles se estabeleceram lá, para o descanso, ali 

era um ponto de descanso. Esses tropeiros tinham uma meta de andar “x” 

quilômetros por dia. Eles vinham com bois, em cavalgada e tinham que parar 
e recarregar as mercadorias. [...] ali Nova Cruz se fez vila, depois 

transformou-se em cidade.  

 

Esse processo de ocupação desencadeou o desenvolvimento da atividade comercial, 

objetivando principalmente comercializar os produtos agrícolas de seu entorno e abastecer a 

população local com utensílios domésticos, roupas, ferramentas de trabalho e “sortimentos” 

(artigos em geral). Assim, surgiu a feira de Nova Cruz, como mercado de comercialização 

periódica, dinamizando a economia local.  

Outro fator importante para o estabelecimento da centralidade exercida por Nova Cruz 

era a Estação Ferroviária da empresa Great Western of Brazil Railway que interligava Nova 

Cruz a Natal e a Recife, com o objetivo de transportar cargas (sal, algodão) e passageiros, 

sendo de crucial importância econômica para a cidade e para a região. 

Em meio a essa convergência de pessoas e mercadorias a feira da cidade foi se 

constituindo entre as mais importantes feiras do Estado. Essa magnitude econômica fazia 

com que viessem feirantes e comerciantes em geral, de inúmeras cidades e localidades 

próximas, que em conformidade com as informações dos pesquisados seriam: Santo Antônio, 

Passa e Fica, Montanhas, Pedro Velho, Goianinha, Canguaretama, Pequiri, Serrinha, São 

José do Campestre, Santa Cruz, Tangará, Lagoa d‟Anta, Monte das Gameleiras, Serra de São 

Bento, Várzea, Espírito Santo, Brejinho, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedras, Caiçara (PB), 

Jacaraú (PB), Logradouro (PB), Tacima (atual Campo de Santana – PB), Araruna (PB), 

Bananeiras (PB), Solânea (PB), entre outros. 

Desses municípios e localidades convergiam para Nova Cruz tanto feirantes, como 

compradores que, em geral, possuíam alguma atividade vinculada a feira. Nesse processo, a 

atividade algodoeira contribuiu em grande parte para a manutenção econômica da cidade, 
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pois esta produção convivia com as demais atividades de subsistência ligadas a produção 

agrícola e a pecuária. Isso fazia com que existisse um sistema de interação no mercado 

produtivo e comercial causando um desencadeamento de relações econômicas.  

Essas relações promoviam o crescimento urbano e ratificavam a importância 

econômica de Nova Cruz dentro do Agreste Potiguar, principalmente durante o momento 

áureo de produção algodoeira em Nova Cruz (algumas décadas antes da crise algodoeira). 

Azevedo (2005) nos relata que essa forte expressividade econômica levou ao surgimento da 

denominação “Nova Cruz: a rainha do Agreste”, pois somente o algodão conseguira 

desenvolver a cidade e demandar o seu surgimento e crescimento urbano, além de torná-la 

um centro local de representatividade econômica do Agreste Potiguar. 

Entretanto, na década de 1970, a forte crise algodoeira inicia um processo de 

reconfiguração espacial em todo o estado do Rio Grande do Norte, e esta atividade econômica 

começa a se retrair significativamente do cenário potiguar. A cidade de Nova Cruz, também 

atingida pela crise algodoeira, reduz sua área de cultivo e perde as indústrias de 

beneficiamento de algodão que nela haviam se instalado. A produção algodoeira deixa de ser 

viável e a população do campo passa a migrar intensivamente para a cidade. A intensidade do 

êxodo rural contribui para o crescimento urbano da cidade de Nova Cruz e resulta em grande 

oferta de mão-de-obra, procura de serviços e demanda de consumo no núcleo urbano. 

Todavia, a medida que a crise algodoeira contribuía para a saída do homem do campo, 

criando um denso contingente de agricultores a procura de renda e emprego, esse êxodo rural 

se constituía como um dos principais fatores do crescimento populacional da cidade (tabela 

2), resultando  na ampliação da estrutura urbana. 

 

Tabela 2 – Censos demográficos de Nova Cruz: 1970, 1980, 1991 e 2000 

População residente por sexo, situação e grupos de idade 

Variável = População residente (Pessoas) 

Sexo = Total 

Grupos de idade = Total 

Município 
Situação do 

domicílio 

Ano 

1970 1980 1991 2000 

Nova Cruz - RN 

Total 22.285 26.044 30.053 33.834 

Urbana 8.470 12.799 17.953 21.634 

Rural 13.815 13.245 12.100 12.200 

Fonte: IBGE, 2010. 
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Em vista do crescimento populacional vivenciado na cidade, sobretudo a partir da 

importância da atividade algodoeira, e logo depois, do declínio dessa atividade, o bairro 

Centro passa a ser a área principal de comercialização da cidade, devido a realização da feira 

e da concentração de estabelecimentos comerciais em suas ruas.  

O relato que segue rememora o período de produtividade algodoeira em Nova Cruz, 

expresso nas palavras de Silva (2000, p. 127-128): 

 

O que existia em Nova Cruz? Haviam (sic) três usinas: duas de 

descaroçamento de algodão e uma usina de óleo. O produto do algodão 
depois de beneficiado era transportado em transporte rodoviário e 

ferroviário, esses dois meios de transportes faziam o escoamento da 

produção.  

 

 No mesmo relato, o autor remonta, também, o percurso e a destinação da produção, 

além dos locais de instalação dos maquinários algodoeiros: 

 

A usina de óleo produzia óleo bruto e o produto era transportado para fazer o 
refino em Macaíba, cidade do Estado do Rio Grande do Norte. Haviam (sic) 

três motores que faziam o descaroçamento do algodão, um dos motores 

ficava na fazenda Lapa, que era de propriedade do Sr. coronel Luiz Moreira.  

 

 Por fim, tece uma argumentação que é uma das mais representativas desse período 

econômico na cidade – a geração de empregos: 

 

Um outro motor estava instalado na Rua do Fogo, e o proprietário era o Sr. 

Manoel Vicente. O terceiro motor ficava na rua 15 de Novembro, sendo 

proprietário o Sr. Abílio Dantas. Esses motores funcionavam nos respectivos 
setores citados, proporcionando vários empregos para o povo de nossa 

cidade. Aqueles motores que proporcionaram um certo desenvolvimento, se 

perderam no tempo. 

 

 Em outro trecho em que aborda sobre a dinâmica urbana diretamente associada à 

cotonicultura, o autor também faz referência a outros estabelecimentos que faziam o 

benefício do algodão, exemplificando a inserção de diversos personagens da cidade na 

dinâmica econômica promovida pela produtividade algodoeira convergente para a área 

urbana: 

 

A economia de nossa cidade também se estendia a outros setores. 

Funcionava um motor de descaroçamento de algodão, o mesmo pertencia ao 

Sr. Abdias, avô do Sr. Ivan Lúcio de Carvalho. Por volta de 1937, era dono 
de uma fábrica de óleo, o Sr. Senador João Câmara, na rua Getúlio Vargas, e 
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o produto de sua usina, era beneficiado em Natal, capital. Aquela usina 

funcionou até o ano de 1946. Em 1948, existia outra fábrica de 

beneficiamento de algodão, e pertencia ao Sr. José de Brito, no Alto de São 
Sebastião, e seu produto era transportado para Campina Grande, estado da 

Paraíba. Houve um pequeno desequilíbrio na indústria e esta foi parar nas 

mãos do Sr. Nóbrega Dantas, passando assim, a levar o escoamento de sua 

produção para Natal (SILVA, 2000, p. 128-129). 

 

A dinamicidade econômica da cidade nesse contexto descrito (de produtividade 

algodoeira e crescimento da feira) proporciona a valorização imobiliária do bairro Centro e o 

eleva a categoria de principal bairro da cidade.  

 O senhor Antonio Alves (69), conhecido como “toinho da 13” (em referência ao seu 

antigo local de moradia e comercialização, a rua 13 de maio), tradicional comerciante da 

cidade define a importância do bairro Centro, no período em que a feira ocorria no mesmo, 

afirmando que este bairro “era considerado o coração da cidade, só existia moradia até o meu 

comércio, considerando um mapa”. 

 Desse modo, a centralidade exercida por Nova Cruz possuía uma relação de 

dependência com o bairro Centro, pois era o bairro da cidade que primeiramente fora 

ocupado, onde ocorria a feira semanal, que detinha os estabelecimentos comerciais e 

aglomerava praticamente toda a população da cidade. 

 Nova Cruz, dessa forma, expressava sua importância para as cidades próximas devido 

a sua dinamicidade econômica constituída pela produção agrícola, pela magnitude da feira e 

pela concentração de estabelecimentos comerciais. Isso proporcionava concentração 

populacional, crescimento da área urbana e fluxo de pessoas e mercadorias. Esses elementos, 

historicamente, estruturaram a constituição do bairro Centro, levando a muitas pessoas 

associarem a cidade ao bairro.  

 Sendo assim, descreveremos esse período anterior a saída da feira do bairro Centro, 

apresentando a dinâmica socioespacial e as representatividades do bairro para sua população. 

Tendo em vista a análise que segue, cabe o esclarecimento de que é comum a 

população novacruzense se referir aos bairros Centro e São Sebastião como “embaixo” e “em 

cima” ou “alto”, respectivamente, devido a topografia da cidade, aonde o bairro Centro se 

localiza na parte mais baixa da cidade e o São Sebastião na parte alta. 
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4.3 Aspectos do centro histórico de Nova Cruz e a transferência da feira livre da cidade  

 

 Como dito antes, o bairro Centro se constituiu, por muitas décadas, enquanto principal 

bairro da cidade, sobretudo, devido a sua importância econômica não só para Nova Cruz, mas 

para a região circunvizinha. Esses elementos que atribuíram importância ao bairro Centro 

(hoje em maior parte ao São Sebastião), revelam um contexto inserido na dinâmica do 

processo de desenvolvimento do modo capitalista de produção, que faz do espaço da cidade, 

por excelência, espaço de produção, consumo e reprodução da força de trabalho. 

 O bairro Centro concentrava a dinâmica econômica da cidade através da realização da 

feira livre, do grande número de estabelecimentos comerciais, bancos e órgãos públicos 

(constituindo o centro comercial) e do fluxo de pessoas e mercadorias, facilitando os 

processos de produção, troca e circulação. O bairro concentrava, também, as atividades 

sociais da cidade, como festas tradicionais, eventos políticos e manifestações populares. 

 De acordo com os questionários aplicados, no bairro Centro, em tempos antigos 

ocorriam as festas de carnaval, os festejos juninos, a tradicional festa de final de ano, a festa 

da padroeira (Nossa Senhora da Conceição), entre outras. Os entrevistados destacaram que 

antigamente as festas tinham mais animação do que hoje em dia, além de ressaltarem o 

envolvimento que a população da cidade tinha com essas festas. 

A senhora Dezilda Cortês (82) moradora do bairro centro, descrevendo sobre as festas 

na cidade contou que:  

 

no carnaval a população participava bem, tinha vezes que eram dois, três 
blocos, tinha o bloco “Zé Teixeira”. Era tradicional. Hoje quando tem festa 

aqui, tem barracas mais é diferente. Aqui a festa de São João era uma festa 

bonita. Hoje depende do prefeito, se vai patrocinar, se não vai. 

 

 Além das festas de rua o bairro Centro comportava os dois grandes clubes da cidade: o 

Chalé (como era conhecido – localizava-se na rua XV de novembro) e o Comercial Atlético 

Clube (localizado na rua sete de setembro). Nesses clubes eram realizados os tradicionais 

bailes dos namorados, do dia de São João, de formatura e também os eventos políticos, além 

de serem os principais ambientes que comportavam eventos diversos como festas particulares 

e aniversários. 

 Os eventos políticos tradicionalmente eram realizados no bairro Centro como ilustra a 

figura a seguir, representando um tradicional desfile de estudantes. 
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     Fonte: http://www.novacruz.rn.cnm.org.br, acesso em 17 mar 2010. 

      Figura 1 – Manifestação cívica na rua Pedro Velho 

 

 Dessa forma, o bairro Centro se constituiu como centro histórico e comercial, através 

dinâmica econômica que nele se estabelecia, das manifestações populares, folclóricas e 

políticas que agrupavam a população da cidade no bairro. Historicamente era o bairro de 

melhor infraestrutura urbana possibilitando acessibilidade a bens e serviços da cidade, 

sobretudo devido a atividade socioeconômica que ele comportava: concentrava bancos, 

escolas, o comércio, a estação ferroviária, o posto de gasolina, a prefeitura e outros órgãos 

públicos. 

 Contudo, como afirma Sposito (1991, p. 5, grifo da autora),  

 

a acentuação da divisão social do trabalho provocou a divisão territorial do 

trabalho, e o que se tem é um lugar de produzir, outro para comercializar, 

outro para morar, outro para o lazer. Todas estas funções não se encontram 
homogeneamente em setores exclusivos. [...] podemos reconhecer setores de 

predomínio de um uso de solo... por outro lado, temos uma divisão social do 

espaço, e o que se tem é uma distribuição socioeconômica da „função‟ 

residencial.  

 

 Pelo que já foi exposto, é de se constatar que o bairro Centro, durante o período de 

ocorrência da feira livre em sua área, conjugava múltiplas funções: comercialização, 

produção, moradia e lazer. Entretanto, a predominância das funções de comercialização e de 

produção impuseram uma atividade socioespacial tão intensa no bairro que alguns problemas 

oriundos dessa demanda de uso do solo tornaram-se latentes. Dentre esses problemas, o 

senhor Clovis Bezerra (76), morador do bairro, relatou que “enquanto para o comerciante era 

vital estar no Centro, para o morador, muitas vezes estar dentro da feira (morando na mesma 
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rua da feira) era incômodo. Em dia de feira, por exemplo, eu não podia tirar meu carro da 

garagem e se estivesse fora, entrar”. 

 No dia que antecedia a feira (domingo) os feirantes começavam a organizar os “bancos 

de feira
14

” e iniciava-se o desembarque de muitas mercadorias a serem comercializadas. 

Segundo os moradores do bairro, essa movimentação provocava muito tumulto, barulho e 

desconforto para os moradores, como descreveu o senhor Alzair Vasconcelos (63), 

funcionário público, morador do bairro, relatando que “muitas noites de domingo não era 

possível dormir bem devido o incômodo do barulho da movimentação do pessoal organizando 

os bancos de feira e descarregando as mercadorias”. 

 Nas palavras do senhor Manoel Pedro Gomes (74) – comerciante do bairro Centro 

desde 1967, que possuiu uma mercearia
15

 até 1972, quando então transformou seu comércio 

em supermercado – a feira da cidade era popularmente conhecida como a maior da região 

(cidades próximas), e que “em época de safra, a feira começava lá na rua Djalma Dutra 

(conhecida como rua do fogo) passava em frente ao meu comércio, nessas ruas que 

atravessam e vinha até o começo da (rua) XV de novembro na entrada da cidade”. Algumas 

ruas da cidade ainda hoje são conhecidas pelas mercadorias que se vendiam nelas como é o 

caso das ruas Djalma Dutra, Coronel Anísio de Carvalho e Coronel José Abdon, 

respectivamente chamadas de beco da farinha, beco do peixe e beco da batata. 

 Ao longo das ruas que comportavam a feira (figura 3) existiam os estabelecimentos 

comerciais, e em sua maioria funcionavam como residência e comércio. Os comércios que 

mais se destacavam eram as mercearias (que vendiam alimentos, bebidas e miudezas em 

geral), as casas de artigos agrícolas (que vendiam ração animal, implementos agrícolas e 

artigos de couro) e as casas de ferragens e material de construção. Existiam também diversas 

sapatarias que utilizavam o couro vindo de alguns curtumes locais para produzir sapatos, 

cintos, chapéus, bolsas e outros produtos. Algumas sapatarias tinham produção própria, outras 

apenas comercializavam os referidos produtos. 

 Segundo Silva (2000), no período de apogeu econômico do bairro Centro, existiam 32 

sapatarias, que inclusive exportavam parte da produção para Pernambuco, Paraíba e Rio de 

Janeiro. Junto a esses segmentos tinha-se também as alfaiatarias, que abasteciam o mercado 

local e outras localidades através da confecção de roupas, dinamizando a venda nos 

estabelecimentos que comercializavam tecidos. O bairro Centro por meio da feira e como 

                                                
14 Bancadas para a acomodação e exposição dos produtos e mercadorias para serem comercializados. 
15 Estabelecimento em que se vendem gêneros alimentícios e mercadorias de uso doméstico; armazém, tenda, 

venda (Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Editora objetiva, 2009. Versão eletrônica). Nesse tipo de 

estabelecimento o cliente pede o produto que é trazido pelo funcionário. 
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centro comercial detinha uma oferta de bens e serviços que atraia não só a população local, 

mas, mantinha relações com diversas outras cidades e centros regionais. 
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     Fonte: Plano Diretor de Nova Cruz, sem escala, 2006. Mapa adaptado e trabalhado por Bruno Luiz, 2010. 

     Figura 2 – Bairro Centro: antigas áreas de concentração comercial e realização da feira 
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 De acordo os dados obtidos por meio dos questionários aplicados, o bairro Centro 

(sobretudo as ruas de concentração comercial e de realização da feira) concentrava a 

população de melhor renda da cidade (gráfico 1). Esse indicador considerou três categorias de 

classe social para determinar a classe social residente predominante no bairro Centro, 

definidas pelo perfil econômico em consonância com os grupos de moradores da época, 

sendo: classe alta (fazendeiros, grandes comerciantes, funcionários públicos de altos cargos e 

políticos), classe média (comerciantes estabelecidos, funcionários públicos e trabalhadores 

assalariados) e classe baixa (trabalhadores sem remuneração permanente, desempregados e 

população sem renda). 

   
Gráfico 1 – Classificação dos moradores do bairro Centro, segundo classe 

social 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

 

 Praticamente toda a população da cidade derivava do processo de ocupação iniciado 

no bairro Centro. Com o passar dos anos os novos habitantes da cidade se estabeleciam nos 

arredores do bairro, ampliando-o, e somente quem dispunha de condições financeiras 

favoráveis conseguia adquirir um imóvel no interior do bairro, em geral para instalar um 

comércio ou ficar melhor localizado em relação ao fornecimento de bens e serviços e da 

infraestrutura urbana. 

 No final da década de 1980 e começo da de 1990 a feira de Nova Cruz se estendia de 

uma extremidade a outra do bairro Centro, indo desde a rua XV de novembro (que se inicia na 

entrada da cidade, nas proximidades da ponte) até a rua Djalma Dutra (que é uma das vias de 

acesso ao município de Montanhas). A pujança e a importância que a feira possuía para a 

cidade e região demandava uma atenção especial para sua realização. 
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 Nesse período alguns moradores relataram que a feira já ocupava tantas ruas do bairro 

que os caminhões que abasteciam os estabelecimentos comerciais e a feira faziam a carga e a 

descarga muito distante destes, devido o intenso fluxo de pessoas promovido em dias de feira. 

O centro da cidade, portanto, tinha sua dinâmica muito modificada durante a ocorrência da 

feira. 

 Para os comerciantes a magnitude da feira era um fator positivo, pois o fluxo de 

pessoas e o volume de negócios vinculados a ocorrência da mesma promoviam maiores lucros 

e o crescimento do comércio. A abrangência da feira atraia cada vez mais feirantes, e por 

conseguinte, compradores. Contudo, para a população das ruas onde a feira ocorria, existia 

tanto a conveniência de “fazer a feira” na porta de casa, ou seja, comprar na feira sem 

necessitar de maiores deslocamentos, quanto os transtornos provocados pela agitação, pelo 

barulho e pela obstrução das ruas no dia da feira. 

 Um ponto fundamental desse período era o contínuo crescimento que a feira 

apresentava, ocupando mais ruas e necessitando de mais infraestrutura por parte do poder 

público. Prova disto, conforme os relatos de autoridades constituídas e da própria população, 

era a superlotação do antigo açougue público da cidade – construído em 1934 – que não 

comportava mais todos os feirantes do segmento, obrigando muitos feirantes a se instalarem 

fora do açougue, sem a devida acomodação para a prática de sua atividade. 

 Conforme o senhor Targino Pereira (73), ex-prefeito da cidade com mandato exercido 

entre 1989 e 1992, ao mesmo tempo em que a feira aumentava de tamanho, a população da 

cidade crescia e com isso os problemas urbanos se intensificavam: 

 

principalmente quando houve o êxodo rural e o pessoal começou a sair 
depois do advento do bicudo na zona rural, Nova Cruz cresceu demais, 

inchou, então a feira de Nova Cruz cresceu muito, de forma que a feira era 

em frente a igreja e ia até lá no posto de gasolina e abarrotava de carro, era 

uma banca encostada na outra, as pessoas não podiam... a feira era 
tradicional ali no pátio e na rua toda, mas quando a cidade cresceu o 

ambiente se tornou muito pequeno, então a feira de Nova Cruz se tornou um 

transtorno, um absurdo: ninguém podia andar, quando chovia a água 
carregava as laranjas do povo pelo Campo Santo até o rio. Era uma 

situação... porco solto na rua batia em cima das bancas no meio do povo, era 

uma tristeza muito grande. Quando eu assumi me deparei com esses 
problemas. Nova Cruz tinha dois problemas grandes: era a feira que não 

cabia mais, não tinha um mercado, não tinha nada; e o problema de animais 

soltos na rua que o povo tinha aquele costume de criar bicho solto na rua. 

 

 O período compreendido entre as décadas de 1970 e 1990 foi marcado por um 

aumento da população urbana de Nova Cruz e um decréscimo da população rural associados a 



 

110 

 

falência da atividade algodoeira na região e a atratividade que o estruturado comércio da 

cidade representava. Como transcrito acima, a cidade estava apresentando dois problemas 

principais: a falta de espaço físico adequado para comportar dinamicidade demandada pelo 

crescimento da feira; e a presença de animais espalhados pelas principais ruas da cidade. 

Esses problemas revelavam a inserção do rural na área urbana de Nova Cruz e a 

emergência de infraestrutura urbana (iluminação e limpeza públicas, espaços de lazer, ruas em 

bom estado de conservação) tendo em vista o crescimento econômico e populacional e a 

expansão urbana verificados na cidade.   

 Desse modo, visando solucionar o problema de falta de espaço adequado para a 

realização da feira livre, o poder público da cidade decidiu transferir a tradicional feira (figura 

3) do bairro Centro. 

 

 
Fonte: http://www.novacruz.rn.cnm.org.br, acesso em 17 mar 2010. 

Figura 3 – Feira livre no bairro Centro (rua Pedro Velho) 

 

Até esse período, na cidade de Nova Cruz ocorriam duas feiras semanais: a tradicional 

feira da segunda feira e a feira da quinta feira. A da segunda feira – de acordo com os relatos 

dos moradores antigos da cidade – sempre foi a grande feira de Nova Cruz, e por isso a 

principal, tradicionalmente localizada no bairro Centro. A feira da quinta-feira é uma feira de 

bairro, criada em maio de 1988 (anexo A), e realizada no bairro São Sebastião. 

Portanto, a cidade possuía duas feiras, uma localizada no bairro Centro, sendo a 

tradicional feira da cidade, intimamente interligada com a função econômica do bairro que se 

configurava como o centro comercial da cidade, mais valorizado e, portanto, área nobre; a 

outra localizada no bairro São Sebastião, bairro de moradia popular, que resultou da ocupação 
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da área periférica do bairro Centro (tendo em vista o alto valor da terra e o adensamento 

urbano deste), com pouca infraestrutura urbana, contudo já habitado nesse período. 

Conforme os pesquisados e entrevistados, o anúncio da medida pública gerou muita 

polêmica. Por parte dos grandes e pequenos comerciantes já estabelecidos no bairro Centro a 

proposta foi recebida com muito descontentamento e revolta. Por parte dos feirantes temia-se 

que a feira diminuísse de atividade devido ela sempre ter sido realizada tradicionalmente no 

bairro Centro, entretanto, a necessidade de mais e melhor espaço físico para a acomodação da 

feira que apresentava crescimento constante era um fato. Por parte da população, embora a 

feira causasse alguns transtornos, era mais maléfico ter a feira deslocada para o outro lado da 

cidade, em uma área com a qual o bairro Centro não mantinha praticamente nenhuma relação 

de dependência, além do significado histórico e sociocultural que a feira e a dinâmica 

econômica regiam no bairro, e, devido a ameaça da perda de comodidade com a oferta de 

bens e serviços tão próxima. 

Em meio a divergência de opiniões, a principal alegação era o impacto econômico 

negativo que tal modificação causaria no bairro Centro, tradicional centro comercial da 

cidade, e área mais valorizada do espaço urbano novacruzense. 

Contudo, o poder público municipal, propôs a transferência tendo em vista as 

necessidades de crescimento que a feira apresentava e a execução de ações primordiais para a 

continuação do crescimento econômico da cidade, dentre elas a construção de um mercado 

público, a criação de acessos (ruas) à nova área de realização da feira e a oferta de lotes de 

terra para a instalação de estabelecimentos comerciais. 

De acordo com o ex-prefeito Targino Pereira (73), parte da população desacreditava na 

efetivação da transferência da feira, pois apontavam as impossibilidades de construção do 

mercado público e da assertividade da medida proposta. Entretanto, a construção do mercado 

foi iniciada no bairro São Sebastião. 

Conta a população da cidade que durante esse período houve muito tumulto por parte 

de alguns grupos populacionais, com manifestações contra a saída da feira do bairro Centro. 

Foram realizados abaixo-assinados e movimentações nas ruas, por parte da população que não 

concordava com a saída da referida feira. Nas ruas, nas conversas cotidianas, discutia-se 

incessantemente sobre a retirada da feira.  

Houve propostas para a construção do mercado público no próprio bairro (no prédio 

da antiga usina de algodão Consórcio Algodoeiro de Nova Cruz Ltda.) e assim manter a feira 

onde ela sempre havia ocorrido. E, embora a agitação aumentasse conforme se aproximava a 

conclusão da construção do mercado público, no mês de Agosto de 1991, por fim, o mercado 
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público denominado Centro Comercial Antônio Alves Flôr foi inaugurado e a tradicional feira 

da segunda-feira foi transferida do bairro Centro para o São Sebastião. 

A partir desse momento o bairro Centro e o São Sebastião sofreram inúmeras 

transformações que tiveram implicações diretas nas relações sociais e no uso do solo urbano 

da cidade de Nova Cruz. Desta feita, apresentaremos a seguir cada uma dessas transformações 

e que consequências elas trouxeram para a população e para a cidade. 

 

4.4 Implicações socioespaciais no bairro Centro a partir da transferência da feira 

 

A transferência da feira foi um acontecimento que transformou a história do bairro 

Centro. Como já discutido, nele se deu todo o início do processo de ocupação e formação da 

cidade. Assim, o referido bairro constitui-se enquanto centro histórico e desenvolveu-se como 

espaço de dinamicidade econômica, dinamicidade esta que fora responsável pela capacidade 

de centralidade urbana exercida pela cidade de Nova Cruz entre muitas cidades do Agreste 

Potiguar e do estado da Paraíba. 

A partir da transferência da feira o bairro passou a apresentar muitos prejuízos, dentre 

eles o de maior repercussão foi a perda da atividade comercial. Embora a ação do poder 

público municipal fosse motivada pela necessidade de resolução de alguns problemas 

presentes no contexto da feira e do bairro, ressaltamos, como afirma Debiaggi (1985, p. 8) que 

“a ação (do estado) visa tanto minimizar os conflitos quanto atender interesses de alguns 

grupos sociais”, devido a inserção do processo de produção urbano nas necessidades de 

acumulação capitalista. 

Desse modo, a retirada da feira do bairro Centro, provocou graves consequências para 

o bairro e sua população. De início grande parte dos comerciantes não se transferiu para o 

bairro São Sebastião e parte da população do Centro ficou sem ir até a feira no São Sebastião 

durante certo período (alguns meses); alguns pelas dificuldades e inconveniência de se 

deslocarem para o bairro São Sebastião e outros por protesto. Apesar da resistência de grande 

parte dos comerciantes em permanecerem estabelecidos no bairro Centro, foi uma questão de 

tempo para graves sintomas irem descaracterizando a função comercial do bairro. 

O processo mais visível da perda da atividade comercial no bairro foi a falência em 

cadeia de muitas lojas ainda estabelecidas no bairro. 

Nas palavras do senhor Severino do Ramo (39), comerciante, proprietário de corretora 

de imóveis e ex-feirante (no período de transferência da feira), o impacto da saída da feira do 
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bairro Centro praticamente eliminou as possibilidades da atividade comercial resistir no 

bairro, de imediato: 

  

Quando a feira saiu teve um impacto muito grande... comerciantes que 
“quebraram” (faliram) na época, outros que foram lá pra cima sem ter um 

capital de giro extra também quebraram, houve uma quebradeira muito 

grande no comércio lá embaixo. Essa saída foi negativa com certeza, assim 

que houve, foi uma perda grande (grifo nosso). 

 

 O fechamento de estabelecimentos comerciais foi um processo contínuo desde o ano 

de transferência da feira até os dias atuais. A tabela abaixo apresenta um indicador qualitativo 

da dimensão de falências dos estabelecimentos comerciais, a partir da transferência da feira, 

conforme a aplicação dos questionários. Os pesquisados optaram pela intensidade de cada um 

dos processos listados na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Situação dos estabelecimentos comerciais a partir da transferência da feira, segundo os 

entrevistados 

Com a transferência da feira, o comércio no bairro centro: 

 Muitos(%) Poucos(%) Quase nenhum(%) 

Permaneceram - 80% 20% 

Fecharam 100% - - 

Mudaram de endereço 40% 60% - 

          Fonte: pesquisa de campo, 2010. 

 

O senhor Alzair Vasconcelos (63) funcionário público e morador do bairro Centro 

afirmou que “o impacto que ouve aqui no comércio foi indiscutível, sentiu muito, no início 

muitos comerciantes faliram, depois começaram a „subir‟ – ir para o São Sebastião (grifo 

nosso)”. 

 Sobre o mesmo processo, contou-nos o senhor José Heribaldo (69), proprietário de um 

estabelecimento farmacêutico no Centro desde 1972, que  

 

depois que a feira subiu, diminuiu um bocado, caiu muito o movimento. Já 
teve dia de eu trabalhar com seis pessoas no dia de feira, aqui, e não dava 

„vencimento‟. Começava de manhã, seis da manhã até três da tarde, era um 

movimento muito grande, e, depois que saiu a feira caiu. Hoje uma pessoa só 

resolve tudo aqui. Dia de feira aqui, agora é um dia normal. 

 

 Como dito na linguagem coloquial, a “queda do movimento”, ou seja, a diminuição 

brusca da demanda de consumo e da procura pelos bens ofertados, provocou a fechamento de 
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muitos estabelecimentos comerciais no bairro Centro que passou a não vivenciar mais a 

agitação e o alto fluxo de pessoas promovidos pela feira. 

 

  

 

 

 

 

 

Foto: Bruno Luiz, 2010 

Figura 4 – Estabelecimentos comerciais fechados no bairro Centro 

 

 Nos dias atuais ainda é verificável a presença de inúmeros estabelecimentos 

comerciais fechados ao longo das antigas tradicionais ruas comerciais do centro da cidade. A 

permanência dos estabelecimentos comerciais tornou-se inviável no bairro devido a distância 

que ele ficou da área de realização da feira. Entretanto, alguns persistiram em continuar no 

bairro Centro; destes, alguns foram fechando gradativamente e uma parte permanece até os 

dias atuais, porém, com um volume de negócios muito inferior ao do período em que a feira 

era realizada no bairro. 

 A desvalorização imobiliária se configura como outro grande impacto econômico 

ocorrido no bairro Centro depois da transferência da feira. Os entrevistados rememoraram que 

“do dia pra noite” os imóveis passaram a valer quase nada. Os entrevistados citaram que na 

época se difundiram os comentários de que no bairro Centro não se queria imóvel nem de 

graça, devido a decadência econômica pela qual o bairro passava. Tornou-se natural a oferta 

de imóveis à venda, no intuito da população se realocar no bairro São Sebastião ou mais 

próximo dele. O senhor Antonio Alves (69), relatou que trocou o seu armazém, na rua 13 de 

maio, no bairro Centro, em pagamento ao pedreiro que construiu a sua residência, tamanha a 

desvalorização de seu antigo armazém. 

 O Senhor Clóvis Bezerra (76), exemplificou que imóveis que valiam 60 mil cruzeiros 

eram vendidos por 6 mil, ou até três mil. Já o senhor Izemar Batista (73), comerciante e 

morador do bairro, contou que casas que valiam R$ 10 mil, foram vendidas por R$ 5 mil, R$ 

5 mil e quinhentos. A senhora Maria Dalva (57), comerciante e moradora do bairro enfatizou 

que “com a saída da feira não vinha mais gente na rua, pra vender ou comprar no comércio... 

e casa nem se falava”. 
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 Tal situação acentuou o número de casas abandonadas no bairro. Muitas até os dias 

atuais ainda não foram ocupadas e continuam se deteriorando (figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Foto: Bruno Luiz, 2010 

 Figura 5 – Estabelecimentos comerciais e residências abandonadas. 

 

 A presença de prédios fechados ao longo das antigas ruas comerciais do bairro Centro 

é numerosa. Muitos desses prédios mantêm a estrutura original de estabelecimento comercial, 

com portas altas e de madeira antiga, e, outras com portões metálicos de rolo. 

 No bairro Centro muitos prédios mantêm uma arquitetura tradicional, alguns datando 

de fins do século XIX e início do século XX. Tem-se, também, a presença de antigos casarões 

com ampla área construída, que se destacam em meio aos pequenos pontos comerciais tão 

comuns devido a disputa por estabelecimento na área, outrora, economicamente mais 

dinâmica da cidade. 

 A paisagem observada por meio dos traços arquitetônicos remete algumas áreas do 

Centro a tempos passados, dando a impressão de imutabilidade da realidade. Contudo, essas 

persistências visivelmente percebidas nos prédios e casas, revelam a herança deixada no 

espaço por outros tempos históricos, que gradativamente vão agregando aspectos das novas 

dinâmicas e processos sociais. Prova disso é a instalação de algumas atividades de comércio 

ou serviço em prédios antigos, mantendo em parte as feições arquitetônicas originais dos 

prédios. 

 Outro impacto negativo do bairro Centro vinculado a transferência da feira e a crise do 

comércio do mesmo, foi a migração de população, como representado na tabela seguinte. Esta 

migração ocorreu de várias formas. 
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Tabela 4 – Representatividade da dinâmica migratória da população do bairro Centro a partir da 

transferência da feira, segundo os entrevistados  

 

Com a transferência da feira, os moradores do bairro centro: 

 Muitos(%) Poucos(%) Quase nenhum(%) 

Permaneceram 65% 35% - 

Mudaram de endereço 70% 30% - 

Vieram novos moradores - 10% 90% 

          Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

 

Como já citado, alguns comerciantes migraram para o bairro São Sebastião 

acompanhando o deslocamento da feira, na busca de manter e dar continuidade a atividade 

comercial. Outros comerciantes saíram da cidade em busca de outro local para moradia ou 

mudando de área de atuação profissional. Outros comerciantes, ainda, tinham por encerrada a 

atividade comercial na família, devido aos seus descendentes não darem continuidade ao 

patrimônio mantido pelos antigos chefes das famílias, algo que era costumeiro e tradicional na 

cidade, sobretudo na atividade comercial. 

Contudo, a migração populacional foi a mais acentuada dentre essas diversas formas. 

A população começou a buscar estabelecer residência próximo ao novo centro comercial que 

se formava no bairro São Sebastião, principalmente em busca de comodidade e de melhores 

condições de vida que a área economicamente mais dinâmica da cidade passara a representar. 

O bairro Centro passou a não atrair mais tanta população como ocorria em tempos anteriores. 

Os novos moradores começavam a se estabelecer no bairro São Sebastião e nas suas áreas 

periféricas. 

Tendo em vista as diversas modificações que se iniciam no bairro Centro por meio da 

saída da feira, o uso do solo do bairro vai sendo reconfigurado. O bairro não mantém mais a 

centralização socioeconômica, política e cultural que ele detinha. Essas diversas práticas se 

remodelam transparecendo a transição funcional pela qual o bairro passa. 

A perda da centralidade econômica do bairro Centro ocorre acompanhada da perda do 

acontecer social. Assim, gradativamente o bairro passa a abrigar menos eventos sociais, 

culturais e políticos. A atratividade espacial do bairro Centro é transferida para o São 

Sebastião que passa a receber mais eventos e ser o espaço principal dos diversos 

acontecimentos sociais, sobretudo devido ao fluxo populacional que o bairro São Sebastião 

passou a receber. 

Os antigos clubes tradicionais da cidade (Comercial Atlético Clube e o Chalé Clube) 

eram menos utilizados em decorrência de novos espaços de lazer e entretenimento no bairro 

São Sebastião. O Chalé Clube foi extinto e outros locais de entretenimento fecham por não 
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resistirem ao novo momento pelo qual o bairro passa, como foi o caso do antigo cinema da 

cidade, que se localizava na Travessa Arruda Câmara. 

Apesar do prédio da Prefeitura e de outros órgãos, como o do Centro Administrativo, 

se localizarem no bairro Centro, o referido bairro deixa de ser o principal cenário das 

atividades políticas da cidade. O tradicional desfile de 7 de setembro passa a não acontecer 

mais no bairro, as festas públicas só ocorrem no bairro quando possuem alguma ligação com 

ele, como é o caso da festa de emancipação política (03 de dezembro), da festa da padroeira 

da cidade (Nossa Senhora da Conceição – 08 de dezembro) e da festa de final de ano em 

frente a Igreja Matriz da cidade, por exemplo. 

De acordo com a senhora Maria Ferreira (80), conhecida por “Glorinha”, moradora do 

bairro Centro, “apesar de ocorrerem algumas festas hoje em dia no bairro, não existe mais a 

animação e a participação da população como antigamente, mudou muito”. Já o senhor José 

Bezerra (84), falando sobre as festas populares, afirma que “hoje evoluiu mais lá em cima 

(São Sebastião). As festas hoje de um modo geral são realizadas no alto de São Sebastião”. 

 Assim, o bairro Centro que sempre esteve ligado a história da cidade passa a perder 

muitos significados para a sua população a partir da década de 1990. Esse “esquecimento” do 

bairro vincula outro impacto negativo apontado pelos entrevistados como crescente e 

causador da perda da qualidade de vida no bairro: a segregação socioespacial.  

 Esse processo, no bairro ocorre atrelado a exclusão e/ou participação extremamente 

desigual e contraditória desse espaço na reprodução capitalista. A segregação espacial advém 

de vários fatores, entre eles: a falta de políticas públicas; a falta de investimentos e a carência 

de serviços básicos como saúde, educação, moradia e segurança, dentre outros, fazendo com 

que o acúmulo de problemas urbanos leve a degradação do meio, tornando-o uma área de 

repulsão populacional. Por perder elementos de inserção na dinâmica capitalista, sobressaem-

se no bairro as desigualdades típicas dos conflitos de interesses dentro do espaço urbano, 

como discutido em capítulos anteriores.  

 A tabela abaixo representa os principais problemas do bairro indicados pelos 

pesquisados. 
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Tabela 5 – Principais problemas urbanos do bairro Centro 

Principais problemas do bairro Centro 

pela ordem de importância e intensidade 

conforme o percentual 

  

Falta de segurança  40% 

Iluminação pública 25% 

Limpeza pública 20% 

Manutenção das vias 

(calçamento e 

pavimentação) 

15% 

    Fonte: Pesquisa de campo, 2010.  

 

 Assim, a “tranquilidade” que deveria predominar no bairro Centro por ele ter deixado 

de ser comercial é ameaçada pela impossibilidade da população usufruir dos espaços públicos, 

devido a realidade problemática presente no bairro. Portanto, a segregação socioespacial 

presente no bairro caracteriza-se pela disparidade existente entre o bairro e as outras áreas da 

cidade, a partir da concentração de tais problemas aí existentes. 

 A segregação socioespacial vincula-se principalmente as condições de habitação das 

classes sociais, existindo, dessa maneira, uma diferenciação espacial na localização das 

residências em termos de conforto e qualidade, sendo que “esta diferença reflete, em primeiro 

lugar, um diferencial do valor da terra, que varia em função da acessibilidade e amenidades” 

(CORRÊA, 2005, p. 133). Portanto, esse processo de segregação não pode ser interpretado 

fora da dinâmica de reprodução das classes sociais dentro da sociedade capitalista. 

 No bairro Centro passou-se a oferecer condições distintas de interação social, bastante 

díspares das condições constatadas antes da perda da então função comercial. O conjunto 

desses impactos, além de incorporar novas condições de reprodução social inseriu o bairro em 

um período de estagnação, de inércia. 

 Esse período de estagnação no bairro tem se configurado como principal 

representatividade das transformações desencadeadas a partir da transferência da feira e 

consequente deslocamento do centro comercial da cidade. Entretanto, no São Sebastião, os 

processos oriundos da chegada da feira promoveram transformações que permanecem até dias 

atuais no bairro e que redefiniram sua importância para a cidade.  
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4.5 Transformações socioespaciais no bairro São Sebastião provenientes da 

transferência da feira 

 

A chegada da feira no bairro São Sebastião marcou o início de um novo período de 

expansão urbana da cidade. Até então, a cidade havia presenciado dois momentos distintos e 

específicos de crescimento urbano. O primeiro foi lento e gradual, se estabelecendo desde o 

processo de ocupação da cidade e continuando com os sucessivos progressos econômicos 

advindos da agropecuária, do algodão e da atividade comercial. O segundo foi acelerado, 

resultante da crise agropecuária e algodoeira que promoveu um intenso êxodo rural nas 

últimas décadas do século passado. 

O bairro São Sebastião, a partir da realocação da feira, começou a desenvolver 

algumas características até então verificáveis somente no Centro. Por isso, muitas das 

características que estavam sendo modificadas no bairro Centro, ao mesmo tempo, estavam se 

consolidando no São Sebastião, porém, em um novo contexto de crescimento econômico da 

cidade. 

Devido aos aspectos físicos do território novacruzense, a cidade sempre possuiu uma 

tendência de crescimento em direção a área onde atualmente é o bairro São Sebastião. 

Durante muitas décadas essa área foi o entorno agrícola de Nova Cruz, tendo algumas 

propriedades e somente a partir dos anos de 1950 é que a quantidade de moradias começa ser 

intensificada, vinculada principalmente a produção algodoeira, pecuária e de cultivos diversos 

como feijão, milho e macaxeira, em parte para a comercialização e, também para subsistência. 

Nas décadas seguintes – 1960, 1970 e 1980 – o processo de estabelecimento de 

moradia nessa área vai formando um núcleo habitacional periférico ao centro da cidade. Com 

isso, o bairro São Sebastião se forma como extensão do adensamento presente no Centro. 

Normalmente, o pequeno agricultor ou a população de baixa renda da cidade – e os 

que chegavam para nela se estabelecer – iam compondo a população do São Sebastião, devido 

a sua baixa densidade demográfica e a facilidade de se adquirir aquelas terras, em 

contrapartida a valorização da moradia no bairro Centro. 

Azevedo (2005) ao abordar em sua pesquisa a história e o passado da cidade de Nova 

Cruz apresenta o relato do senhor Baltazar (91) morador da cidade desde 1915, que descreve 

que na sua infância Nova Cruz só tinha a rua Pedro Velho, a rua ao lado da igreja e a rua do 

fogo, e que o resto era “mato” e, ainda, que as primeiras moradias do bairro São Sebastião 

surgem aproximadamente em 1937. A autora também afirma que até a década de 1950, 

ocorriam festas de vaquejada onde hoje é bairro São Sebastião. 
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Embora o São Sebastião não fosse o principal bairro da cidade, por volta do final da 

década de 1980 ele já se tornava mais populoso do que o bairro Centro. Caracterizava-se, 

desse modo, como um bairro de moradia popular, que comportava grande parte dos 

trabalhadores do centro comercial. Por isso ele possuía uma importância fundamental: de ser 

o maior bairro da cidade e abrigar uma grade massa populacional. O senhor Antonio Matias 

(74), morador da cidade desde 1959 e morador do bairro desde 1988, em seu relato descreve 

como era o bairro São Sebastião antes da chegada da feira: 

 

Aqui era conhecido como o bairro da massa, deixava a igreja cheia, tinha 

muitos trabalhadores rurais, das usinas e a maior parte era assalariados. Os 

grandes fazendeiros e comerciantes não moravam aqui, aqui era o “povão”, a 
população trabalhadora. 

 

 O bairro São Sebastião possuía muitas precariedades em infraestrutura urbana (ruas 

sem calçamento, falta de drenagem para a água servida e pluvial), caracterizado pela 

consonância entre a pequena produção agrícola/criação de animais e o trabalho urbano, 

realizado no Centro da cidade. 

 Por ser um importante bairro da cidade, por concentrar grande parte da população e 

pela disponibilidade de espaço físico, o bairro São Sebastião apresenta diversos elementos 

atrativos para comportar a tradicional feira da cidade. Contudo a precariedade de 

infraestrutura era um obstáculo para a dinâmica que estava por ser instalada no bairro, como 

descreve o senhor Antonio Matias (74): 

 

O bairro era de muitas casinhas de taipa né, de madeira e bairro, e depois o 

povo foi adquirindo terreno para construir. Os fazendeiros davam madeira, 
material pro povo construir, eram filas pra ganhar material, todo mundo 

queria sua casinha. Não tinha muita coisa do que tem hoje não... era tudo no 

barro. O bairro ia até a rua da usina e só. Não tinha a José da Penha, a rua 13 
de maio, 18 de abril. As últimas casas iam até o “azulão”, aquele prédio na 

Georgino Avelino. Lá era famoso porque tinha uma corrente, lá. Esse 

comércio aqui, “Comercial Cruz”, foi a primeira casa da Assis 
Chateaubriand. Os outros diziam “isso é um louco, vai construir no mato”. 

Isso aqui ao lado era tudo lavoura, tinha muita lavoura, e assim a rua 

começou. 

 

 Diante disso, as primeiras transformações, vinculadas a transferência da feira, que o 

bairro sofre diz respeito a infraestrutura e ao surgimento de novos bairros
16

. O mercado 

                                                
16 Apesar da falta de regulamentação na definição dos bairros da cidade, por meio da pesquisa documental, 

sobretudo na Câmara de Vereadores foi possível atestar a criação de alguns desses bairros. Agrupamos, desse 

modo os nomes de bairros, conjuntos e loteamentos existentes na cidade, de acordo com dados da população 
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público era a grade obra de infraestrutura, símbolo das perspectivas que se vislumbravam para 

o novo centro comercial da cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Foto: Bruno Luiz, 2010 

       Figura 6 – Centro Comercial Antônio Alves Flôr (Mercado Público) 

 

Além do mercado público (que se instalara onde fora a antiga usina algodoeira de José 

de Brito e Cia.) o poder público municipal iniciou a abertura de ruas e expandiu as obras de 

calçamento e pavimentação com asfalto. Assim se estruturaram as primeiras ruas 

especificamente de interligação entre os bairros Centro e São Sebastião: a rua 1º de maio 

(asfaltada), a Assis Chateaubriand, a Capitão José da penha, a 13 de maio e a 18 de abril; 

como descreve o senhor Targino Pereira (73): 

 

A primeira coisa que eu fiz, quando cheguei a prefeitura de Nova Cruz, foi 

que eu vi que tinha que ter área de expansão, aí eu comprei aquela fazenda 
onde hoje é o CAIC, o bairro Frei Daminhão, pertencia a Marluce Tomaz, 

eram 16 hectares de terra. Com três meses de administração eu comprei 

aquela fazenda, só era matagal e criação de carneiro. Aí eu fui abrindo ruas, 

veio o terreno do CAIC, o povo foi construindo casas. [...] comecei a fazer 
asfalto na cidade. Aquela rua 1º de maio era um riacho tão grande que no 

inverno nem gente a pé passava. [...] Quando eu fiz o mercado eu tinha que 

facilitar os acessos ao mercado, aí eu asfaltei a 13 de maio, asfaltei a 1º de 
maio. [...] Asfaltei também a José da Penha, a 18 de abril para melhorar e 

facilitar o trânsito. 

 

                                                                                                                                                   
local e dados da Câmara de Vereadores, sendo eles: bairro Alto de Santa Luzia, Alto das Flores, Antônio Peixoto 

Mariano, Bela Vista, Cidade do Sol, Centro Conjunto COHAB, Conjunto IPE, Frei Damião, São Sebastião, São 

Judas Tadeu, Santa Maria Gorete. Loteamentos Cidade Nova, Nova Esperança e Planalto. Bairro Salgado, 

Coréia, Catolé Conjunto Residencial Maria Moreira de Morais (Lica Moreira), Conjunto Habitacional Nova 

Vida e São Pedro. 
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 O bairro São Sebastião teve muitas de suas ruas carroçais transformadas pela 

implantação da pavimentação. Além de proporcionar melhor acessibilidade ao bairro, as 

novas ruas possibilitaram a construção de novas moradias, e assim, o surgimento de outros 

bairros na cidade. 

 O mapa seguinte contém a localização dos bairros São Sebastião e Centro além de 

identificar outros bairros e loteamentos oriundos do crescimento da cidade e do 

estabelecimento do São Sebastião como centro comercial. 

O relato abaixo demonstra que as transformações iniciadas no São Sebastião 

provocaram maior dinamização na produção do espaço urbano, além de reproduzi-lo 

atribuindo o caráter comercial para o bairro. 

 

Antes da feira vir pra cá já tinha o bairro Salgado, mais depois veio o Santa 

Maria Gorete, a Cidade do Sol que ainda não tinha, o Alto das Flores que 
surgiu depois, o grande Frei Damião e começou o crescimento. A partir da 

chegada da feira esse bairro teve uma evolução inesperada. Porque ninguém 

pensou que o bairro fosse chegar ao ponto que chegou em termos de 

desenvolvimento. Houve um entusiasmo muito grande. Lá do Centro teve 
gente que ficou revoltado e demorou a vir à feira. Mas os feirantes 

aumentaram, o comércio estabelecido cresceu, tudo ficou diferente. 

 

Antonio Matias (74) aposentado 

 

 Associado a abertura de novas ruas veio a iluminação, a instalação de órgãos públicos 

como a Câmara de vereadores da cidade e a ampliação do Hospital Monsenhor Pedro Moura. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Foto: Bruno Luiz, 2010 

     Figura 7 – Rua 1º de maio e rua Assis Chateaubriand 
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Mapa 2 – Hierarquia viária e identificação de bairros de Nova Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 Fonte: Plano Diretor de Nova Cruz, 2006. 

 Nota: Mapa trabalhado por Bruno Luiz, 2010. 

 

      Antigos bairros da cidade 

       Novos bairros e loteamentos surgidos depois da chegada da feira no São Sebastião 

      Direção do processo de expansão urbana vinculada a transferência da feira 

      Direção do processo de expansão urbana vinculada ao ordenamento do plano diretor 
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 Outro processo importante desencadeado a partir da chegada da feira no São Sebastião 

foi o crescimento populacional do bairro motivado pela atratividade populacional que a 

atividade comercial desempenhou. 

 

Antes da feira vir pra cá a procura por imóveis era muito pouca. Aqui e acolá 

vinha gente pra alugar, mas era diferente. Quando a feira chega aí o pessoal 

se animou, muita gente reformou a casa, muita gente quis comprar casa e o 
povo recebeu muito terreno da prefeitura, começou-se a lotear. O pessoal 

construía e com pouco tempo vendia. Veio muita gente do sítio, moradores 

que foram colocados pra fora das fazendas. 

 

Antonio Matias (74) aposentado 

 

 

Nesta descrição acima, se constata que além das transformações espaciais, a dinâmica 

social do bairro foi se redefinindo. De início o bairro traduzia o status de novo centro 

comercial da cidade e foi gradativamente adquirindo um re-significado para sua população: 

deixava de ser bairro da “massa populacional” e começava a ser a área de prosperidade 

econômica da cidade. E assim o bairro passava a representar bem-estar, mediante a nova 

dinâmica que estava se estabelecendo.  

 

Tabela 6 – Representatividade da dinâmica populacional no São Sebastião a partir da chegada da feira, 

segundo os entrevistados 

Nos primeiros anos de chegada da feira, a população do bairro São Sebastião: 

 Muitos(%) Poucos(%) Quase nenhum(%) 

Permaneceu 100% - - 

Mudou de endereço - 5% 95% 

Vieram novos moradores 90% 10% - 

       Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

 

A infraestrutura urbana, a construção de casas, o crescimento da feira e a ampliação da 

atividade comercial sinalizavam o surgimento da centralidade do bairro São Sebastião. Dessa 

maneira, o bairro passou a comportar os eventos sociais, culturais e políticos que, em tempos 

pretéritos se davam somente no bairro Centro. De acordo com o senhor Antonio Matias (74): 

  

Os eventos maiores como festas de São João, São Pedro, Carnaval 

começaram a acontecer aqui e por ser o centro comercial o bairro tornou-se o 

mais importante da cidade. Existem outros bairros grandes por aí, o próprio 
Centro, o São Judas Tadeu, o Planalto, mas o São Sebastião passou a ser o 

mais importante da cidade pois a cidade começou a viver em função dele. As 

oportunidades eram aqui. 
 

Antes da chegada da feira, a atividade comercial no bairro São Sebastião se resumia a 

algumas “bodegas” (pequenos estabelecimentos de venda a varejo) que vendiam alimentos e 
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utensílios domésticos, e a um ou outro estabelecimento responsável pela demanda local 

(farmácia, padaria e etc.). Entretanto, a expansão comercial foi um dos principais processos 

produtores do espaço urbano do bairro. 

O comércio se estabeleceu, de início, nos arredores do mercado público. 

Posteriormente, por toda a rua da feira (rua Industrial José de Brito) os estabelecimentos 

comerciais se espalharam. Nos dias atuais, não só as ruas de ocorrência da feira, mas as ruas 

que cruzam a feira desenvolvem em menor ou maior grau a atividade comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Foto: Bruno Luiz, 2010 

        Figura 8 – Concentração comercial atrás do mercado público 
 

A conversão de residências em comércio foi outro processo comum ocorrido em meio 

a estabilização do centro comercial no São Sebastião. Isso provocou, nos anos seguintes, a 

saída de muitos moradores antigos do bairro para outros bairros próximos. Atualmente muitas 

casas são transformadas em prédios comerciais para serem alugados. Tal funcionalidade do 

espaço urbano do São Sebastião promoveu uma surpreendente valorização imobiliária 

verificável sobre dois modos diferentes: primeiro a valorização da localização para a atividade 

comercial; segundo a valorização para o estabelecimento de residência próximo a oferta de 

bens e serviços do centro comercial da cidade, além da busca pelas ruas de maior fluxo de 

pessoas e melhor infraestrutura urbana (asfalto, esgoto e etc.). 

O senhor Pedro Alexandre (42), comerciante, proprietário de supermercado, 

exemplifica essa valorização dos imóveis dizendo que “hoje é comum você ver casas que 

antes da feira ser aqui no bairro eram comercializadas por R$ 10 mil, e, hoje, chegam a serem 

compradas por R$ 100 mil. Então, quem tiver uma casa aqui no São Sebastião, tem um bem 

muito valorizado”. Essa valorização repentina e ainda crescente se estendeu do bairro São 



 

126 

 

Sebastião para suas áreas periféricas através do surgimento de novas áreas de ocupação como 

os loteamentos Terra Verde, Cidade Nova e alguns mais recentes como o Planalto e o Campo 

Novo. 

Quando a feira ocorria no bairro Centro, o dia de realização da feira imprimia um 

volume de negociações e de comercialização único se comparado aos outros dias da semana, 

apesar do bairro, naquela época ser o centro comercial.  No São Sebastião, o dia da feira 

também é marcado por intensas modificações na dinâmica socioespacial do bairro, contudo, a 

concentração de comércios e serviços possibilita uma atividade contínua de negociações, 

compra e consumo durante toda a semana. Um ponto essencial para que isso ocorra é a 

presença do mercado público, que se mantém em atividade diariamente, além dos dias de 

feira. 

A partir de sua ocorrência no bairro São Sebastião, a feira da segunda-feira continuou 

seu crescimento e os estabelecimentos comerciais, de início, foram se instalando ao longo das 

ruas que a feira passava a atingir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Foto: Bruno Luiz, 2010 
Figura 9 – Feira da segunda-feira no São Sebastião 

 

Com a concentração cada vez maior dos estabelecimentos comerciais nas ruas de 

ocorrência da feira, outras ruas além destas começaram a se tornar tipicamente comerciais, 

principalmente devido a possibilidade de carga e descarga de mercadorias, de disponibilidade 

de estacionamento e de maior comodidade de mobilidade e acessibilidade. 

Na primeira década de estabilização da feira no São Sebastião a expansão comercial na 

cidade se deu por meio da ocupação das novas áreas comerciais no bairro, envolvendo 

principalmente os comerciantes e empresários locais. Um processo também atrelado ao 
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crescimento da atividade comercial na cidade foi a expansão e desenvolvimento do comércio 

atacadista e a atração de investidores, concretizada pela vinda de redes de lojas para a cidade.  

Entre os anos de 2004 e 2009, se estabeleceram na cidade a rede de lojas Maré 

Mansa
17

 (bairro Centro), a rede de lojas Unilar
18

 (bairro Centro), a rede de supermercado 

RedeMais (bairro São Sebastião), a rede de supermercado Supercop (bairro São Sebastião), a 

rede  de óticas Diniz e a concessionária BR-Moto Honda (bairro Centro). Para Ricardo Sobral 

(diretor de Marketing da RedeMais), a cidade de Nova Cruz tem um grande potencial para 

receber uma loja desse porte, pois a cidade tem se desenvolvido economicamente bem 

(REVISTA RedeMais Nova Cruz, 2008). 

A intensificação de fluxos (pessoas, mercadorias e informação) torna-se um processo 

crescente no São Sebastião, passa a interferir diretamente na escolha da localização dos 

empreendimentos comerciais, do fornecimento de serviços, dos prédios públicos e dos locais 

de moradia. A rua Assis Chateaubriand e a rua industrial José de Brito são ruas bem 

representativas deste processo. A primeira possui residências valorizadas pela centralidade, 

pelos fluxos e pela acessibilidade da mesma, comportando empreendimentos nas 

proximidades do centro comercial. A segunda, de fronte ao mercado público, é a principal rua 

comercial da cidade, exercendo a função comercial que outrora era exercida pelas ruas 15 de 

novembro e Pedro Velho, ambas no bairro Centro. 

Contudo, a crescente dinâmica comercial do São Sebastião, trouxe junto com o 

crescimento econômico, a acentuação de alguns problemas urbanos, pois o uso do solo do 

bairro, por vezes promove a degradação das condições de vida de sua população. 

A tabela abaixo reúne os principais problemas do bairro elencados pelos pesquisados: 

 

Tabela 7 – Principais problemas urbanos do bairro São Sebastião 

Principais problemas do bairro São 

Sebastião pela ordem de importância e 

intensidade conforme o percentual 

  

Poluição sonora  40% 

Limpeza pública  35% 

Falta de segurança 15% 

Iluminação pública 8% 

Pouca sinalização de 
trânsito 

2% 

    Fonte: Pesquisa de campo, 2010.  

                                                
17 Maré Mansa: rede de lojas de móveis que atuam nos segmentos de confecções e calçados, presentes em 17 

cidades no estado do Rio Grande do Norte e da Paraíba. 
18 Unilar: rede de lojas de móveis com 18 lojas ao total estabelecidas nas cidades do Rio Grande do Norte. 
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 Fonte: Plano Diretor de Nova Cruz, sem escala, 2006. Mapa adaptado e trabalhado por Bruno Luiz, 2010. 

 Figura 10 – Barro São Sebastião: áreas de concentração comercial e de realização da feira
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Esses problemas urbanos agravados pelo contingente populacional do bairro, pela 

intensa circulação de pessoas e veículos, pela concentração da atividade comercial e pela 

degradação da infraestrutura urbana do mesmo, tem sido fatores a serem considerados para a 

fixação de novas moradias e novos empreendimentos. 

Muitos desses problemas caracterizam a perda de conforto e comodidade do centro 

comercial da cidade, desencadeando a procura por outros bairros onde o custo-benefício do 

estabelecimento de moradia ou de um empreendimento seja melhor. 

Dessa forma, o bairro São Sebastião tornou-se o novo centro comercial da cidade, com 

diversas vantagens locacionais e, entretanto, alguns graves problemas urbanos. Porém, nessa 

última década além do São Sebastião apresentar transformações importantes para toda a 

cidade, o bairro Centro passou por processos que novamente voltaram a interferir nesse 

contexto de expansão da cidade associada ao crescimento da atividade comercial, como 

veremos a seguir. 

 

4.6 O processo de revitalização do bairro Centro  

 

 Nessa última década ocorreu no bairro Centro um processo de revitalização tendo em 

vista sua importância para a cidade, tanto no que diz respeito à história da cidade, quanto à 

função administrativa que ele sempre desempenhou. Esse processo se deu por meio de obras 

públicas de urbanização (restauração de espaços públicos, calçamento de ruas, iluminação, 

arborização, entre outros) e da construção de espaços públicos de lazer (praças). 

 Essa revitalização foi a alternativa do poder público municipal para a minimização dos 

impactos ocorridos no bairro Centro a partir da saída da feira e consequente fragilização 

comercial. Embora grande parte da população do Centro acreditasse no retorno da dinâmica 

econômica de outrora no bairro, o que ficou evidenciado foi a concretização do São Sebastião 

como centro comercial e a crescente degradação do bairro Centro . 

 Esse processo de recuperação das qualidades ou funções que estariam sendo perdidas 

nos centros antigos é conhecido como gentrificação. Esse processo tanto pode incluir 

intervenções para a revitalização do patrimônio, quanto propostas mais complexas de 

transformações das funções, do uso e do valor do solo (SILVA apud BIDOU-

ZACHARIASEN, 2006). Uma das principais consequências que caracterizam esse processo 

de intervenções de requalificação é a gradativa substituição das famílias mais pobres por 

outras de classe média superior. Assim, pode-se perceber que de um lado existe uma demanda 

da população de classe média em ocupar tais áreas recuperadas e, de outro lado existe a oferta 
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dos produtores de espaço como os governos e o setor privado, dotando os centros de 

características atrativas para a moradia, ou para o consumo e o lazer. 

 Um apontamento importante a ser feito sobre esse quadro de mudanças espaciais no 

bairro Centro foi a permanência de diversos órgãos públicos, instituições e empreendimentos 

privados que ainda garantiram a manutenção de fluxo populacional no bairro. Por isso, além 

da função comercial que era exercida pelo centro, existia a função administrativa, 

representada pelos bancos, pelas repartições públicas, pela Prefeitura Municipal, dentre 

outros.  

 A presença dessas sedes administrativas adquiriu assim mais importância para o bairro 

Centro e possibilitaram uma minimização das perdas decorrentes da migração do centro 

comercial da cidade. Como disse o senhor Severino do Ramo (39), “lá embaixo a feira era 

mais forte devido os órgãos públicos. Lá em cima ela é boa, agora não tem esses órgãos 

públicos que tem aqui né: banco, caixa, prefeitura, cartório, posto de gasolina, todos os 

órgãos”. 

 Uma das dificuldades enfrentadas pelos moradores do Centro, com a saída da feira, foi 

a distância. Para quem não possuía meios de melhor locomoção tornou-se muito oneroso se 

deslocar para o São Sebastião para ir até a feira ou ao comércio. Isso fez com que alguns 

estabelecimentos comerciais “sobrevivessem” no Centro, sobretudo devido a população do 

bairro e as pessoas que vinham para os órgãos públicos e outras instituições. 

 Dentre os principais órgãos e instituições que mantiveram o Centro com fluxo 

populacional e algum volume de negócios estão: o Banco do Brasil, a Caixa Econômica 

Federal, o Fórum Municipal Djalma Marinho, a agência dos Correios, a Igreja Matriz, o 1º 

cartório, o posto de gasolina e mais recentemente a central do cidadão, a Casa de Cultura 

Popular (no prédio da antiga Estação Ferroviária) e o Restaurante Popular. 

 Aliado a presença de tais órgãos, instituições e estabelecimentos, as obras de 

revitalização realizadas pelo poder público municipal surtiram resultados positivos para o 

bairro. Uma das mais importantes foi urbanização em frente a Igreja Matriz, antigo cenário de 

realização da tradicional feira da cidade. Dentre as ações desta obra estão: a construção de 

uma praça em frente a Igreja Matriz, a construção de um calçadão com bancos e iluminação 

específica ao longo da rua Pedro Velho e o ordenamento do trânsito, com área para 

estacionamento e alargamento da rua. 
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       Foto: Cedida por Cid Arruda Câmara, 2002 
       Figura 11 – Urbanização em frente à Igreja Matriz 

 

 Seguindo os trilhos da desativada via férrea foi construída uma praça ao lado do 

Fórum Municipal denominada Praça de Eventos Mauro da Cunha Pessoa no ano de 2002, 

designada a comportar eventos diversos, composta por concha acústica, arquibancada e área 

aberta. 

Outro marco importante para o avivamento da dinâmica social no bairro foi a criação 

do Palácio da Cultura Lauro Arruda Câmara (Casa de Cultura) no ano de 2003, no prédio da 

antiga Estação Ferroviária. Além de vir acompanhada de infraestrutura ao seu redor, a Casa 

de Cultura concentrou diversas atividades culturais, sendo um centro de apoio e 

desenvolvimento das artes e da cultura. Ao lado da Casa de Cultura foi feito um talude com o 

nome da cidade, área aberta, área verde e escadarias de acesso. 

 Os arredores da prefeitura receberam infraestrutura com área verde, rampas e 

escadarias de acesso à pedestres sobre os trilhos da antiga via férrea, além da restauração da 

praça Dix-Sept Rosado e de calçadas com acessibilidade para pessoas com necessidades 

especiais.  
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               Foto: Cedida por Cid Arruda Câmara, 2002 

      Figura 12 – Palácio da Cultura Lauro Arruda Câmara (Casa de Cultura) e talude público 
 

Todas essas intervenções do poder público municipal desencadearam uma 

revalorização ao bairro, por meio da nova infraestrutura de lazer, atraindo fluxo populacional 

e recuperando o valor do solo no bairro. 

Além dessas obras ainda tiveram a construção da praça do Marco Zero no ano de 2005 

(um ponto historicamente importante para a cidade, onde fora estabelecido o cruzeiro da 

cidade em homenagem aos cem anos da Independência do Brasil e que simbolizaria, para a 

população local, uma representatividade do nome da cidade: Nova Cruz) e o Mirante Paulo 

Agostinho de Meireles em 2008. 

Sendo assim, a partir das primeiras obras de revitalização alguns comércios se 

estabeleceram no bairro, principalmente dos segmentos de confecções e móveis. O bairro 

Centro começou a esboçar uma reativação da atividade comercial, sobretudo por meio da 

chegada das redes de lojas da região.  

 “A cidade de Nova Cruz chamou a atenção dos investidores pelo crescimento que 

estava apresentando e pela ausência de concorrentes do segmento com as estratégias e 

facilitações de venda oferecidas por nossa empresa” afirmou Ana Cléa (25), gerente da loja 

Maré Mansa em Nova Cruz, inaugurada no ano de 2005. A entrevistada explicou que a 

escolha da localização do empreendimento no Centro deveu-se a presença das agencias 

bancárias e a existência de terrenos com área apropriada, e, destacou ainda que uma das 

únicas vantagens que teriam, caso se estabelecessem no São Sebastião, seria a ocorrência da 

feira, mas isso não foi suficiente para escolherem o bairro. 

 Conforme o gerente da concessionária BR-Moto Honda (inaugurada na cidade no ano 

de 2009), Silvandreison de F. Silva (34)  

 
a escolha de abrir uma concessionária na cidade foi devido a localização e 

representatividade estratégica da cidade para essa região (Agreste Potiguar), 

assim nós podemos atender a muitas cidades da região, sem ser necessário o 
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cliente ter que se deslocar até Parnamirim, que era a concessionária mais 

próxima até então. Sobre estarmos no bairro Centro, foi devido a ele ser a 

principal porta de entrada da cidade e ter espaço físico disponível, então a 
loja fica bem referenciada e segue uma estratégia de localização presente em 

praticamente todas as outras concessionárias Honda (grifo nosso). 

 

 A abertura de empreendimentos no bairro Centro além de estar vinculada ao retorno 

do fluxo populacional esteve associada diretamente a qualidade e a manutenção da 

infraestrutura urbana, como salientou o senhor Paulo Marques (48), proprietário da padaria 

Nossa Senhora da Conceição: 

 

A minha padaria era em Passa e Fica, mais aí eu sempre passava em Nova 

Cruz, de viagem, vi que essa parte da cidade (Centro) estava ficando bonita, 

reformada e achei que aqui eram um lugar diferenciado na cidade e como o 
meu ramo é de alimentação, padaria, isso era importante. Então abri aqui ao 

lado da igreja e minhas expectativas foram superadas. Mas hoje, aqui está 

ficando esquecido, antes a estrutura era melhor. A padaria está bem nas 

vendas, mas a estrutura do local era bem melhor. 
 

 Como consta no relato acima, a infraestrutura urbana foi um elemento decisivo na 

escolha da localização do estabelecimento comercial. Isso se dá devido as qualidades que o 

lugar pode apresentar: como acessibilidade, espaços públicos de lazer, infraestrutura em 

iluminação, áreas verdes, entre outros. 
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Fonte: Plano Diretor de Nova Cruz, sem escala, 2006. Mapa adaptado e trabalhado por Bruno Luiz, 2010. 

 Figura 13 – Órgãos e instituições públicas e privadas e obras de revitalização no Centro
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 Entretanto, nos últimos anos dessa década, iniciou-se uma rotatividade e uma 

instabilidade muito intensa dos empreendimentos que se instalam no bairro Centro, associada 

principalmente a queda no volume dos negócios, como relatou Érica Moreira (29), gerente da 

loja Unilar de Nova Cruz:  

 

a loja foi aberta na perspectiva de que Nova Cruz era uma cidade comercial, 
embora hoje em dia não se demonstre tão dinâmica, economicamente 

falando. Minha vinda para essa loja foi devido ao movimento que estava 

praticamente parado, muito diferente de quando começamos,   e a melhora 
está sendo lenta. 

 

Além da baixa no volume de negócios no bairro Centro, a periodicidade de 

funcionamento de muitos estabelecimentos está cada vez mais reduzida. Fatos estes ligados a 

falta de manutenção da infraestrutura urbana do bairro, como conta a senhora Diacui Augusto 

(47) empresária do setor de confecções, proprietária da loja ECOSS, estabelecida no bairro 

desde 2004: 

 

Os dois grandes motivos que fizeram eu abrir minha loja no Centro foi a 

facilidade de aquisição do terreno e a recuperação das ruas com as obras que 
estavam sendo feitas. Quando eu abri, umas oito lojas do mesmo ramo 

abriram também. Todos vendíamos muito, mas hoje, só restaram eu e mais 

alguns, muitos já fecharam porque aqui parou de “crescer” de novo (grifo 
nosso). 

 

 A entrevistada ressaltou a facilitação de aquisição de terreno após a saída da feira. Ela 

relatou que os terrenos custavam em média 5 mil e 8 mil reais e somente alguns muito 

grandes é que chegavam a 15 mil reais. Rememorou também que a maior parte das lojas de 

confecções que se instalaram no Centro na época, inclusive a loja dela, seguiram uma 

estrutura predial moderna e planejada com portas de vidro, móveis personalizados, ar 

condicionado, com sistema de cartão de crédito, informatizadas, etc. A entrevistada ainda 

enfatizou que a presença dos bancos no Centro e a grande concentração comercial no São 

Sebastião, além do crescimento da atividade comercial que o Centro vinha apresentado foram 

fundamentais para sua escolha pelo bairro. 
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                   Foto: Bruno Luiz, 2010. 

          Figura 14 – Comércio moderno no Centro (confecções e calçados) 
 

Muitas lojas e comércios se estabeleceram no bairro Centro afugentados pela agitação 

e pelo alto valor do solo no São Sebastião. Com isso o Centro começou a comportar um 

conjunto de comércios de artigos mais requintados, luxuosos, para uma clientela específica, 

de maior poder aquisitivo, em sua maioria no segmento de confecções. Entretanto, esta 

seletividade de consumo enfrentou algumas dificuldades, como o reinício da degradação do 

bairro. 

A senhora Vera Avelino (50) proprietária de lojas de confecções, com uma filial em 

Natal, tradicional comerciante do Centro, relatou: 

 

Quando a feira era realizada aqui (no Centro) eu não tinha tempo nem de 

almoçar devido ao movimento no dia de feira. Quando a feira foi embora 

toda a clientela associada a feira desapareceu. Os prédios perderam 70% do 
valor, muita gente fechou, foi quase todo mundo embora. Então eu comprei 

um prédio lá no alto e continuei a loja, mas a gestão pública deu uma 

reviravolta no Centro, então reformei meu comércio e voltei para onde 

comecei e deu certo. Lá no alto estava muito incômodo e aqui embaixo 
coloquei mais qualidade no meu estabelecimento. Hoje, poderia estar 

melhor, mas como tenho uma clientela estabelecida, então, pra mim, está 

melhor continuar aqui. 

 

Nesse relato, fica demonstrado que apesar do São Sebastião ser o Centro comercial 

alguns fatores negativos – oriundos do intenso fluxo de venda e consumo – fizeram com que 

alguns estabelecimentos se localizassem no Centro. Contudo o bairro Centro apresentou, 

novamente, fragilidades e deficiências para a dinamização da atividade comercial. O processo 

de revitalização, portanto, ensaiou uma recuperação da tradicional economia comercial no 

bairro, mas, essa retomada foi afetada pelos processos de deterioração do espaço que 

ressurgiram nesses últimos anos. 
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Entretanto, como já discutido, é perceptível a presença de antigos comércios, de 

prédios abandonados e de alguns estabelecimentos mais modernos que se instalaram no bairro 

principalmente a partir das obras de revitalização do mesmo, além da existência de alguns 

serviços como escritórios de advocacia, clínica oftalmológica, empresas de fornecimento de 

crédito e estabelecimentos de consertos de relógios, sapatos, etc. 

O bairro reúne, dessa forma, um elenco de empreendimentos, obras públicas, 

residências, entre outros, que possibilitam a constituição de uma paisagem onde diversos 

tempos se conjuntam e transparecem a heterogeneidade das relações socioespaciais ali 

promovidas desde seu exercício de centro comercial da cidade até o seu contexto presente. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As discussões realizadas no presente trabalho objetivaram alcançar o entendimento das 

transformações socioespaciais ocorridas no espaço urbano de Nova Cruz a partir da 

transferência da principal feira da cidade, fato ocorrido no ano de 1991. Esse processo 

envolveu diretamente os bairros Centro e São Sebastião, sendo estes, os dois maiores bairros 

da cidade na época, contudo, trouxe repercussões para toda a área urbana da cidade, tendo em 

vista o intenso processo de produção e reprodução do espaço que foi desencadeado e a 

perduração, até os dias atuais, de usos do solo urbano incitados pelas mudanças oriundas da 

realocação da feira. 

 As transformações que se deram provocaram, além da expansão urbana, a redefinição 

das práticas socioespaciais, sobretudo nos referidos bairros, exigindo-nos uma abordagem 

capaz de analisar como essas consequências da (re)produção do espaço urbano da cidade 

passaram a interferir na vida da sociedade. Por isso que consideramos imprescindível tratar o 

espaço urbano como espaço de apropriação capitalista, condicionante e condicionado à 

reprodução do capital. O espaço é, portanto, resultante da dinâmica social que nele se 

estabelece promovendo diversos usos por meio de sua apropriação. 

 A compreensão do espaço urbano passa pelo entendimento das ações e interesses dos 

agentes produtores de espaço, agindo cada qual de modo a alcançar suas pretensões e ter suas 

necessidades atendidas, podendo atuar em momentos diferentes e com intensidades diferentes 

dentro da cidade. Na medida em que os agentes produtores de espaço atuam, as práticas 

socioespaciais são redefinidas, tomam novos significados e caracterizam a reprodução social. 

Isso torna as relações sociais de fundamental importância na análise do processo de produção 

e reprodução do espaço, pois elas são o conteúdo dos processos espaciais, elas contêm a 

realidade presente em cada arranjo, organização e configuração espaciais. 

 O espaço urbano de Nova Cruz é resultado das práticas socioespaciais que se dão nele. 

É reflexo dos conflitos de classes e se estruturou em meio aos usos do solo nele efetivados. 

 Para muitas cidades do Agreste Potiguar e do estado da Paraíba, o espaço urbano de 

Nova Cruz foi sendo constituído como concentrador de funções e importante centro comercial 

e de prestação de serviços. Essa centralidade exercida pela cidade estabeleceu uma destacada 

representatividade econômica através de duas economias principais: a produção do algodão e 

o comércio. Embora a atividade algodoeira tenha promovido substancial crescimento 

econômico para a cidade, após sua decadência e falência – também em nível estadual – no 

final da década de 1970, a atividade comercial novacruzense se sobressaiu como alternativa 
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econômica para a população migrante do campo e para a crescente massa populacional da 

cidade, tendo a feira como importante mercado periódico dinamizador das relações 

econômicas e sociais. 

 Devido o contexto de crise agropecuária a cidade vivenciou um relevante período de 

crescimento populacional nas décadas posteriores a falência da economia algodoeira. Dessa 

forma a atividade comercial adquiriu mais pujança, comportando esse contingente de mão-de-

obra e consolidando a importância do centro da cidade. Assim se estabeleceu o bairro Centro, 

como primeira área de ocupação da cidade e como centro comercial. 

 Em fins da década de 1980 o Centro encontrava-se tão adensado de moradias e 

estabelecimentos comerciais que a realização da feira em suas ruas provocava cada vez mais 

transtornos, principalmente no tocante a mobilidade das pessoas e dos veículos, e, do 

transporte de mercadorias. Como medida para sanar esses problemas e permitir o crescimento 

da feira e respectivamente da atividade comercial, o poder público municipal transferiu a 

tradicional feira da cidade do bairro Centro para o São Sebastião. Este último se constituiu 

como bairro periférico ao Centro, sendo de caráter residencial e possuindo típicas atividades 

rurais como criação de animais e cultivos diversos. 

 A partir da transferência da tradicional feira, no ano de 1991, iniciaram-se uma série 

de transformações que caracterizaram um novo e intenso momento de (re)produção do espaço 

urbano novacruzense. Essas transformações podem ser agrupadas em dois processos 

principais que promoveram arraigadas mudanças na dinâmica socioespacial dos bairros 

envolvidos: crescimento econômico no São Sebastião e degradação socioespacial no Centro. 

 No bairro São Sebastião foram feitas importantes obras de infraestrutura como a 

construção do mercado público, obras de esgotamento sanitário e o melhoramento e a abertura 

de ruas como a rua 1º de maio, a Capitão José da Penha, a 13 de maio, a 18 de abril e a Assis 

Chateaubriand, promovendo aumento populacional do bairro. Com isso foi desencadeado um 

processo de surgimento de novos bairros e o crescimento da área urbana de Nova Cruz. 

Gradativamente o bairro São Sebastião foi se tornando o novo centro econômico da cidade, 

concentrando a atividade comercial e passando a comportar mais fluxos de pessoas, 

mercadorias e de circulação de capital. 

 Em contrapartida, no bairro Centro sua principal atividade econômica, o comércio, 

entrou em decadência. Aliado ao fechamento de praticamente todos os estabelecimentos 

comerciais o bairro deixou de ser o principal palco de eventos sociais, políticos e culturais da 

cidade, e passou a perder população. Associado a perda de sua função comercial ocorreu uma 

brusca desvalorização imobiliária que desencadeou um processo crescente de degradação 
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física e segregação socioespacial no bairro. Além desses problemas urbanos somaram-se 

ainda, a falta de segurança e a escassez de manutenção da estrutura física das ruas e dos 

espaços públicos. A decadência econômica que se estendeu à estrutura física do bairro se 

estendeu também às práticas socioespaciais, resultando em muitos prejuízos para sua 

população. 

 Esse período de estagnação foi atenuado nessa última década por meio de um processo 

de revitalização do bairro realizado pelo poder público municipal, consistindo em políticas de 

infraestrutura urbana através da construção de espaços públicos destinados ao lazer e a 

valorização das atividades culturais, e da restauração e manutenção de ruas (iluminação e 

restauração de espaços públicos). 

 Entretanto, nesses últimos anos, as precariedades da infraestrutura urbana e a 

deficiente atividade comercial do bairro indicam que a estagnação e a decadência 

socioeconômica iniciadas a partir da perda de sua função comercial ainda não foram 

revertidas, mas pelo contrário, estão exaurindo as possibilidades de recuperação de melhores 

práticas socioespaciais no bairro.  

Somando-se a isso, nesses últimos anos o bairro São Sebastião passou a apresentar, de 

modo cada vez mais crescente, alguns problemas urbanos principais como: insuficiência nos 

serviços de limpeza e iluminação pública e poluição sonora. Tais problemas são oriundos das 

demandas de manutenção de infraestrutura urbana e de adequado trabalho de segurança 

pública exigidos pela intensa atividade comercial no bairro e pelo aumento das atividades 

sociais realizadas pela população em seu solo. 

 Dessa forma a transferência da feira livre da cidade além de atinar para a resolução da 

insuficiência do espaço físico no antigo centro comercial da cidade, promoveu repercussões 

socioespaciais que redefiniram o processo de crescimento da cidade de Nova Cruz. Com a 

migração do centro comercial para o São Sebastião a cidade praticamente duplicou de 

tamanho direcionando seu crescimento para uma área desprovida de barreiras geográficas (ao 

contrário da limitação do Centro que se localiza às margens do rio Curimataú). 

 Entretanto, apesar da necessidade de realocação da feira e dos positivos resultados de 

expansão da cidade e crescimento da atividade comercial, o principal entrave ocorrido nesse 

processo foram os comprometimentos no bairro Centro por meio dos danos a ele causados. 

Diante disso o principal bairro histórico da cidade passou de “coração econômico” para área 

de segregação socioespacial. 

 Embora o poder público tenha conseguido, por meio da transferência da feira, 

impulsionar e acelerar o aumento de infraestrutura urbana no São Sebastião, deixou o Centro 
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desprovido de alternativas que substituíssem a dinâmica econômica, política e sociocultural, 

agora não mais existente. Tal realidade se mantém até os dias atuais, pois embora se tenha 

ensaiado uma revitalização urbana de sua área, a estagnação econômica e a deterioração de 

sua estrutura física tem sido graves problemas que degradam a realização de práticas 

socioespaciais no bairro, ficando demonstrado o quanto o Centro ainda é dependente de ações 

por parte do poder público e que a ausência de intervenções em tal sentido tem protelado sua 

reestruturação como bairro de atratividade na cidade. 

 O crescimento econômico apresentado por Nova Cruz, nas últimas décadas, se deu de 

modo espacialmente desigual, concentrando investimentos e circulação de capital no bairro 

São Sebastião. Isso revela que a importância econômica que promoveu a cidade como 

centralidade local vem adquirindo novos significados. Portanto, apesar de Nova Cruz 

representar importância para muitas cidades do Agreste Potiguar e da Paraíba, esta 

importância não obedece mais antigas demandas como as demandas da produção algodoeira, 

da agropecuária ou da magnitude de sua feira. 

 O acentuado processo de urbanização e a expansão urbana da cidade favoreceram o 

fortalecimento das atividades comercial e do fornecimento de serviços, atraindo, nessa última 

década, redes de empresas, de lojas e de supermercados, promovendo um redimensionamento 

do volume de negócios e capitais inseridos no território da cidade. Apesar disso, a carência de 

políticas públicas direcionadas para o incentivo e a manutenção desse crescimento econômico 

tem exposto sinais de retração na economia da cidade, fato verificado pelo desolamento do 

bairro Centro e pelos crescentes problemas apresentados no São Sebastião. 

 O crescimento econômico oriundo da formação do novo centro comercial no São 

Sebastião passa a solicitar demandas de melhorias e atrativos visando novos investimentos 

para a cidade e, com isso, a retomada de avanço econômico, desta vez, melhor distribuído 

pelo território da cidade para fins de promoção de boas condições sociais na vida da 

população local. Nesses termos, a atividade comercial tem se apresentado como uma 

importante alternativa econômica, geradora de renda e dinamizadora dos espaços da cidade, 

necessitando de mais subsídios por parte do poder público e também da iniciativa privada 

para que seus benefícios alcancem cada vez mais um número maior da população. 

 As possibilidades que se abrem para a cidade de Nova Cruz suscitam um 

desencadeamento de ações que devem prioritariamente contemplar a manutenção da prática 

comercial da cidade por meio de investimentos no setor terciário, uma inserção ativa dos 

espaços da cidade na cadeia de relações econômicas e o comprometimento com o atendimento 
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das necessidades básicas da população, para que o progresso urbano tenha como principal 

representação um leque de perspectivas para melhores práticas socioespaciais. 
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APÊNDICE A 

 

Questionário de pesquisa de campo 
 
 [Moradores do bairro CENTRO e FEIRANTES] 

Data da entrevista ___.___._____ 
Nome: _____________________________________________  Sexo (  )M   (  )F  Idade: ____     (   ) Morador  (   ) Feirante  
End.: ____________________________________________________   Tempo em que mora no bairro ____________ 

 
1. O BAIRRO CENTRO ANTES DA TRANSFERÊNCIA DA FEIRA 

 

1.1) O Bairro Centro era importante para a cidade? 
(   ) sim (   ) não 
Que importância o bairro Centro tinha para a cidade nessa época? 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Que importância o bairro Centro tem para a cidade nos dias atuais? 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
1.2) Quem eram os moradores desse bairro? 

(   ) fazendeiros (   ) comerciantes (   ) funcionários públicos (   )outros _________________________ 
 
Classes sociais predominantes: (   ) alta (   ) média (   ) baixa     [Especificações]__________________ 

Após a transferência da feira modificou-se esse padrão social? (   ) sim (   ) não 

Que modificações no padrão de vida dessa população ocorreram? Por quê? _____________________________________ 
 
1.3) Que tipos de comércio havia naquela época? E hoje? ________________________________________________ 
1.4) Que atividades/usos/eventos aconteciam no bairro naquela época? E que atividades/eventos acontecem hoje? 

[   ] Festas: (   ) antigamente     [Tipo] ________________________________________________ 
(   ) atualmente       [Tipo] ________________________________________________ 

[   ] Movimentos sociais:  (   ) antigamente   [Tipo] _________________________________________ 
            (   ) atualmente     [Tipo] _________________________________________ 

[   ] Eventos políticos: (   ) antigamente   [Tipo] _________________________________________ 
            (   ) atualmente     [Tipo] _________________________________________ 

[   ] Atividades econômicas: (   ) antigamente   [Tipo] _________________________________________ 
            (   ) atualmente     [Tipo] _________________________________________ 

[   ] Atividades culturais: (   ) antigamente   [Tipo] _____________________________________________ 
          (   ) atualmente     [Tipo] _____________________________________________ 

[   ] Atividades diversas: (   ) antigamente   [Tipo] _____________________________________________ 
        (   ) atualmente     [Tipo] _____________________________________________ 

1.5) Existia uma valorização econômica das casas e terrenos do bairro Centro por este ser o bairro em que se 
realizava a feira e se localizava a maior parte do comércio da cidade? 

(   ) sim (   ) não       Por exemplo ________________________________________________________________________ 

A partir da transferência da feira essa valorização foi afetada? 
(   ) sim (   ) não       De que maneira?_____________________________________________________________________ 

1.6) Quando a feira de Nova Cruz acontecia no bairro Centro vinham feirantes e compradores de quais cidades para 
a feira? E hoje?_____________________________________________________________________________________ 
1.7) Que diferenças existiam no bairro entre um dia em que ocorria a feira e um dia em que ela não ocorria? 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

2. IMPACTOS SOCIOESPACIAIS PROVOCADOS NO BAIRRO CENTRO COM A TRANSFERÊNCIA DA FEIRA 
 

2.1) Classifique conforme o grau de intensidade:  
Com a transferência da feira, os comércios  
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[   ] Permaneceram:  (   ) muitos (   ) poucos (   ) quase nenhum 
[   ] Fecharam:  (   ) muitos (   ) poucos (   ) quase nenhum 
[   ] Mudaram de endereço: (   ) muitos (   ) poucos (   ) quase nenhum 

Por quê? __________________________________________________________________________________________ 
Com a transferência da feira, os moradores 

[   ] Permaneceram:  (   ) muitos (   ) poucos (   ) quase nenhum 
[   ] Mudaram de endereço: (   ) muitos (   ) poucos (   ) quase nenhum 
[   ] Vieram novos moradores: (   ) muitos (   ) poucos (   ) quase nenhum 

Por quê? __________________________________________________________________________________________ 
Nesses últimos anos os investimentos públicos têm contribuído para a valorização dos imóveis do bairro? 

(   ) muito (   ) pouco (   ) não têm contribuído 
Por 
quê?______________________________________________________________________________________________ 

 
3. A AÇÃO DO PODER PÚBLICO NO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DA FEIRA  

 

3.1) Você achou correta a decisão do poder público da cidade de transferir a feira do bairro Centro para o São 
Sebastião? 
(   ) sim (   ) não 

Por quê? ________________________________________________________________________________________ 

Quais as vantagens da realização da feira no bairro São Sebastião? _________________________________________ 

3.2) Qual a justificativa apontada para se retirar a feira do bairro Centro para o São Sebastião? 
_________________________________________________________________________________________________ 

3.3) *Ocorreu alguma campanha de conscientização ou acompanhamento aos feirantes durante o processo de 
transferência da feira? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
4. PERFIL SOCIOECONOMICO DOS MORADORES DOS BAIRROS PESQUISADOS 

 

4.1) Por que você mora atualmente nesse bairro? 
________________________________________________________________________________________________ 

4.1) No bairro em que mora, assinale os serviços aos quais você tem acesso: 
(   )escola (   )hospital (   )polícia (   )farmácia (   )padaria (   )restaurante  
(   )transporte [tipo]___________ (   )vestuário (   )diversão/lazer  
Outros _______________, _________________, ___________________, ________________, ________________. 
 

4.2) Quais os principais problemas existentes no bairro Centro? 
_________________________________________________________________________________________________ 

4.3) Que medidas podem ser feitas para a melhoria do bairro? 
_________________________________________________________________________________________________ 

4.4) Assinale a caracterização socioeconômica abaixo: 

4.4.1) Tipo de moradia - (   ) Casa própria (   ) Casa alugada 

4.4.2) Possui imóveis além de sua casa própria?  (   ) sim (   ) não 

4.4.3) Faixa salarial 
(   ) menos de 1 salário mínimo  (   ) de 1 a 2 salários mínimos  (   ) mais de 3 salários mínimos 

4.4.4) Possui automóvel?     (   ) sim (   ) não 
4.4.5) Possui filhos matriculados na rede privada de ensino?  (   ) sim (   ) não 
4.4.6) Paga algum plano de saúde?     (   ) sim (   ) não 

4.4.7) Bens domiciliares que possui (   ) Geladeira (   ) Fogão (   ) Microondas (   ) Máquina de lavar (   ) Televisor  
 
 

Observações complementares 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

 

Questionário de pesquisa de campo 
 
[Moradores do bairro SÃO SEBASTIÃO]    

Data da entrevista ___.___._____ 

Nome: ________________________________________________ Sexo (  )M   (  )F      Idade: ______  
End.: ____________________________________________________   Tempo em que mora no bairro ____________ 

 
1. O BAIRRO SÃO SEBASTIÃO ANTES DA TRANSFERÊNCIA DA FEIRA 

 
4.1) O Bairro São Sebastião era importante para a cidade? 

(   ) sim (   ) não 

Que importância o bairro São Sebastião tinha para a cidade nessa época? 
___________________________________________________________________________________________________ 
Que importância o bairro São Sebastião tem para a cidade nos dias atuais? 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
4.2) Quem eram os moradores desse bairro? 

(   ) fazendeiros (   ) comerciantes (   )funcionários públicos (   )outros ________________________ 
 

Classes sociais predominantes: (   ) alta (   ) média (   ) baixa     [Especificações]__________________ 
 

Após a chegada da feira modificou-se esse padrão social? (   ) sim (   ) não 
 

Que modificações no padrão de vida dessa população ocorreram? Por quê? ______________________________________   
 

4.3) Quais tipos de comércio existiam no bairro antes da implantação da feira? 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
4.4) Que atividades/usos/eventos aconteciam no bairro naquela época? E que atividades/eventos acontecem hoje? 
[   ] Festas:  (   ) antigamente     [Tipo] ________________________________________________ 

(   ) atualmente       [Tipo] ________________________________________________ 

[   ] Movimentos sociais:   (   ) antigamente   [Tipo] _________________________________________________ 
            (   ) atualmente     [Tipo] _________________________________________________ 

[   ] Eventos políticos: (   ) antigamente   [Tipo] _________________________________________________ 
            (   ) atualmente     [Tipo] _________________________________________________ 

[   ] Atividades econômicas: (   ) antigamente   [Tipo] _________________________________________________ 
            (   ) atualmente     [Tipo] _________________________________________________ 

[   ] Atividades culturais:  (   ) antigamente   [Tipo] _________________________________________________ 
            (   ) atualmente     [Tipo] _________________________________________________ 

[   ] Atividades diversas:  (   ) antigamente   [Tipo] _________________________________________________ 
            (   ) atualmente     [Tipo] _________________________________________________ 

4.5) Existia uma valorização econômica das casas e terrenos do bairro São Sebastião antes da chegada da feira? 
(   ) sim (   ) não       Por exemplo 
 ____________________________________________________________________________________ 
A partir da transferência da feira essa valorização modificou-se? 
(   ) sim (   ) não       De que maneira? 
____________________________________________________________________________________ 
 
Quais locais e ruas eram habitadas antes da chegada da feira?  
___________________________________________________________________________________________ 
E nos dias atuais que novas áreas surgiram?  
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___________________________________________________________________________________________________
Quais os serviços públicos existentes no período que antecedeu a implantação da feira no bairro?  
(   ) água encanada (   ) energia elétrica (   ) iluminação pública (   ) Ruas pavimentadas[calçamento] (   ) asfalto 

Especificações 
_____________________________________________________________________________________________ 

5. MUDANÇAS OCORRIDAS NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO A PARTIR DA CHEGADA DA FEIRA 
 

5.1) Classifique conforme o grau de intensidade:  
Com a chegada da feira, os moradores 

[   ] Permaneceram:  (   ) muitos (   ) poucos (   ) quase nenhum 
[   ] Mudaram de endereço: (   ) muitos (   ) poucos (   ) quase nenhum  
[   ] Vieram novos moradores: (   ) muitos (   ) poucos (   ) quase nenhum  

Por quê?  
_________________________________________________________________________________________________ 
 
5.2) Nesses últimos anos os investimentos públicos têm contribuído para a valorização dos imóveis do bairro? 

 (   ) sim (   ) não     Justifique  
_______________________________________________________________________________________________ 
 

5.3) Que importância o bairro São Sebastião passou a ter para a cidade após a transferência da feira? 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
6. A AÇÃO DO PODER PÚBLICO NO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DA FEIRA  

6.1) Você achou correta a decisão do poder público da cidade de transferir a feira do bairro Centro para o São 
Sebastião? 

(   ) sim (   ) não    Por quê?  
_________________________________________________________________________________________________ 

6.2) Qual a justificativa apontada para se retirar a feira do bairro Centro para o São Sebastião? 
___________________________________________________________________________________________________ 

7. PERFIL SOCIOECONOMICO DOS MORADORES DOS BAIRROS PESQUISADOS 
 
4.1) Por que você mora atualmente nesse bairro? 
___________________________________________________________________________________________________ 

 4.1) No bairro em que mora, assinale os serviços aos quais você tem acesso: 
(   )escola (   )hospital (   )polícia (   )farmácia (   )padaria (   )restaurante  
(   )transporte [tipo]__________ (   )vestuário (   )diversão/lazer  
Outros _______________, _________________, _________________, ___________________, __________________. 

4.2) Quais os principais problemas existentes no bairro São Sebastião? 
___________________________________________________________________________________________________ 

4.3) Que medidas podem ser feitas para a melhoria do bairro? 
___________________________________________________________________________________________________ 

4.4) Assinale a caracterização socioeconômica abaixo: 

4.4.1) Tipo de moradia - (   ) Casa própria (   ) Casa alugada 

4.4.2) Possui imóveis além de sua casa própria?  (   ) sim (   ) não 

4.4.3) Faixa salarial 
(   ) menos de 1 salário mínimo  (   ) de 1 a 2 salários mínimos  (   ) mais de 3 salários mínimos 

4.4.4) Possui automóvel?      (   ) sim (   ) não 
4.4.5) Possui filhos matriculados na rede privada de ensino?  (   ) sim (   ) não 
4.4.6) Paga algum plano de saúde?     (   ) sim (   ) não 

4.4.7) Bens domiciliares que possui 
(   ) Geladeira (   ) Fogão (   ) Microondas (   ) Máquina de lavar (   ) Televisor  

Observações complementares 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C 
 
 
 
 

Nome Idade Ocupação (caracterização) Rua 

Bairro (localização) 
1
 residência 

2 
apenas do comércio 

3
 residência e comércio 

Morador do 

bairro desde: 

Alzair Vasconcelos de Souza 63 Funcionário Público 15 de novembro Centro
3
 Aprox. 1970 

Ana Cléa Marques 25 Gerente (Lojas Maré Mansa) 15 de novembro Centro2 - 

Antonio Alves do Vale (toinho da 13) 69 Comerciante aposentado Oscar Firmino São Sebastião1 1960 

Antonio Matias 74 Aposentado (ex-vice prefeito) Assis Chateaubriand São Sebastião1 1988 

Cid Arruda Câmara 60 Ex-prefeito de Nova Cruz (2001-2008) - - - 

Clóvis Bezerra de Lima (seu Clóvis) 76 Aposentado 15 de novembro Centro1 1967 

Dezilda Cortês Bezerra (esp. de Zezito) 82 Aposentada Dr. Pedro Velho Centro1 - 

Diacui Augusto de Oliveira Martins 47 Comerciante Dr. Pedro Velho Centro2 - 

Érica Moreira de Oliveira 29 Gerente (Rede Unilar) 15 de Novembro Centro2 - 

Izemar Batista da Silva 73 Comerciante Coronel José Abdon Centro3 - 

José Bezerra dos Anjos (seu Zezito) 84 Servidor público aposentado Dr. Pedro Velho Centro1 Aprox. 1941 

José Heribaldo  69 Comerciante Dr. Pedro Velho Centro2 - 

Manoel Pedro Gomes (seu Manoel) 74 Comerciante 15 de novembro Centro3 1953 

Maria Dalva Torres de Macêdo Barbosa 57 Comerciante  15 de novembro Centro2 - 

Maria Ferreira de Oliveira (Glorinha) 80 Professora 15 de novembro Centro1 1930 

Marluce Dantas Lima de Souza 45 Comerciante/feirante 15 de novembro Centro3 Aprox. 1970 

Paulo Marques de oliveira 48 Comerciante Dr. Pedro velho Centro2 - 

Pedro Marinho da Silva (prof. Pedrinho) 60 Professor (pesquisador) - - 1983 

Pedro Alexandre Silva (Pedrinho) 42 Comerciante Alberto Maranhão São Sebastião1 1979 

Severino do Ramo Gomes da Silva 39 Comerciante Assis Chateaubriand Centro1 1987 

Silvandreison de F. Silva 34 Gerente (Honda BR-Moto) Assis Chateaubriand Centro1 - 

Targino Pereira da Costa Neto 73 Ex-prefeito de Nova Cruz (1989-1992) - - - 

Vera Avelino 50 Comerciante 15 de novembro Centro3 - 

Maria Anilda Gomes de Souza 49 Comerciante 1º de maio São Sebastião3 1994 

Luiz Antonio Gouveia de Lima 51 Ex-comerciante / funcionário público Assis Chateaubriand São Sebastião1 1998 
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ANEXO A - Projetos de lei para nomeação de ruas, criação de obras de revitalização, 

inauguração da Casa da Cultura, criação da feira de quinta feira e de inauguração do 

Mercado Público 
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