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Eu te desconhecia, até o dia em que me lancei em 

teu íntimo, indo do fluxo lento das ruas as 

sinuosidades dos becos, até as profundidades dos 

tempos longos. Os resíduos em intensas vibrações 

saltavam-me como silhuetas diante dos olhos, 

tomavam-me todos os sentidos. Os fins de tarde na 

conversação, o passar dos dias em comunhão. E 

agora tudo implode por uma dominação, que fora 

para dentro corroí o tempo, a banalidade, ainda 

resiliente sobre um prumo resistente. 
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Eu volto da cidade vendo a lua me assistir 

Eu sei o meu terminal 
O barro da rua 

A lama do bairro 

Sento na calçada, e vejo a vida passar 

Penso num passado e já posso afirmar 

Casa Caiada, não sou mais quem fui 

Sinto perigo em qualquer lugar 

Mombojó 
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RESUMO 

 

 
Nas últimas décadas, o fenômeno urbano na cidade de Juazeiro do Norte, localizado no 

interior do Ceará, no nordeste brasileiro, reproduziu-se de forma tão acelerada em direção as 

cidades limítrofes, Barbalha e Crato, subordinando-as, de tal modo que atingiu no fim do 

século passado seu ponto crítico em face de uma metamorfose urbana que se processa 

impactando as formas, funções e estrutura do espaço urbano. Em razão disso, o espaço 

tornou-se uma das novas raridades, ora subsumido como valor de troca pelo mercado 

imobiliário como também pelos empreendimentos comerciais, ora sendo reivindicado como 

valor de uso pelos sujeitos subalternizados. Essa encruzilha inaugura um novo momento em 

que a vida cotidiana é atravessada por novos referenciais, sendo colonizada por uma ordem 

distante, que ganha materialidade nos espaços economicamente mais dinâmicos da cidade. 

Nesse sentido, o bairro, enquanto lugar cotidianamente vivido, não só reflete as 

transformações decorrentes dessa metamorfose urbana como dialeticamente a condiciona, seja 

como um resíduo, seja porque se torna potencialmente alvo dos interesses dos agentes 

hegemônicos que regem a produção do espaço urbano nesse momento atual. Para 

compreender essas transformações e conflitos que se desencadeiam no seio do cotidiano, 

emergentes nesse momento atual da cidade, elege-se o bairro João Cabral, um espaço popular 

originalmente periférico cuja formação se deu no último quartel do século passado. Esse 

recorte espacial específico está relacionado a dois aspectos pelos os quais esse bairro em 

questão revela-se um fio condutor da metamorfose urbana da cidade, analisada sob a ótica da 

vida cotidiana: a) sua localização atual privilegiada, contígua aos espaços que se configuraram 

como áreas que exercem centralidade ou são subcentros, concorrendo com o centro principal; 

b) a emergência de uma nova condição espacial cujo conteúdo pode ser apreendido por meio 

das práticas socioespacias dos moradores. Assim, esse estudo busca dar cabo da seguinte 

questão: Quais contradições e conflitos têm se manifestado no bairro João Cabral no contexto 

contemporâneo em que se processa uma metamorfose urbana na cidade de Juazeiro do Norte, 

considerando o plano do cotidiano? Para tanto, recorremos à teoria urbana crítica, bem como 

ao método progressivo-regressivo lefebvriano. 

 

Palavras-chaves: Metamorfose urbana, cotidiano, ponto crítico, Juazeiro do Norte, João 

Cabral. 



 

ABSTRACT 
 
 
 

In the last decades, the urban phenomenon in the city of Juazeiro do Norte, located in the interior of 

Ceará, in northeastern Brazil, reproduced itself so fast towards the neighboring cities, Barbalha and 

Crato, subordinating them, in such a way that it reached at the end of the last century its critical point 

in the face of an urban metamorphosis that takes place impacting the forms, functions and structure of 

the urban space. Because of this, space has become one of the new rarities, now subsumed as 

exchange value by the real estate market as well as commercial ventures, now being claimed as use 

value by subalternized individuals. This crossroads inaugurates a new moment in which daily life is 

crossed by new references, being colonized by a distant order that gains materiality in the most 

economically dynamic spaces of the city. In this sense, the neighborhood, as a place lived daily, not 

only reflects the transformations arising from this urban metamorphosis, as a conditional condition, 

either as a residue, or because it becomes potentially a target of the interests of the hegemonic agents 

that govern the production of urban space at that moment current. In order to understand these 

transformations and conflicts that are unleashed within the daily life, emerging at this current moment 

of the city, the neighborhood is chosen João Cabral, an originally peripheral popular space whose 

formation occurred in the last quarter of the last century. This specific spatial clipping is related to two 

aspects by which this neighborhood in question proves to be a guiding thread of the urban 

metamorphosis of the city, analyzed from the point of view of everyday life: a) its present privileged 

location, contiguous to the spaces that have been configured as areas that exercise centrality or are 

subcenters, competing with the main center; b) the emergence of a new spatial condition whose 

content can be apprehended through the socio-spatial practices of the residents. Thus, this study seeks 

to answer the following question: What contradictions and conflicts have been manifested in the 

neighborhood of João Cabral in the contemporary context in which an urban metamorphosis in the city 

of Juazeiro do Norte takes place, considering the daily plan? For this, we resort to critical urban 

theory, as well as Lefebvre's progressive-regressive method. 

 

 

 

Keywords: Urban metamorphosis, daily, critical point, Juazeiro do Norte, João Cabral. 
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1. PREÂMBULO: MEMÓRIAS DE UM MENINO-PESQUISADOR 
 

Eu não sabia se era o lugar que transmitia abandono às pessoas Ou 

se eram elas que transmitiam o abandono ao lugar. 

Manoel de Barros 

 
 Imagine uma família de trabalhadores sem condições de permanecerem residindo num 

bairro mais centralizado e que, por isso, passam a reunir todas as economias que possuem, 

esvaziando a já miúda poupança, até finalmente conseguirem financiar uma casa por meio de 

um programa institucional para viabilizar a construção de um conjunto habitacional 

financiado pela Caixa Econômica Federal. Mais tarde, os dois filhos são informados que vão 

se mudar para um lugar mais distante, porém, - asseguravam os pais como alento aos 

pequenos - a casa proporcionaria conforto e seria ampla o bastante para os quatro,  ao 

contrário da residência anterior, diminuta por demais. 

 Apesar da resistência dos pequenos, com a virada do milênio, a família já se encontra 

na casa nova, embora ainda inacabada, assim como as demais dali, denunciando assim um 

bairro  ainda  em  conformação.  Ali,  nos  arredores,  as  duas  crianças  brincavam  em  ruas 

desprovidas de pavimentação, sob uma iluminação - quando havia - muito precária. Muitos 

dos terrenos, os quais contrastavam com aquele conjunto recém-surgido, serviam para prática 

agropecuária, outros simplesmente aguardavam, ociosos, o galope da especulação imobiliária. 

 Rapidamente, a família já estava integrada na sociabilidade do conjunto. Os vizinhos 

ajudavam  uns  aos  outros  e,  para  garantir  a  segurança,  chegaram  mesmo  a  criar  uma 

Associação de moradores. Nas tardes de domingo, as crianças brincavam num terreno extenso 

cujo nome atribuíram-lhe em virtude da  rede elétrica existente ali:  ―chamavam-no  alta 

tensão‖. Naquela mesma área onde brincavam, anos depois, um grupo de pessoas organizadas 

começaram a fincar estacas e delimitar lotes devidamente cercados. Aos olhos do filho caçula 

da família aquilo não era nem um pouco inteligível. Ele, sem nada entender, presenciou 

tratores chegarem ao local, ameaçando demolir alguns casebres que rapidamente haviam 

surgido. Por outro lado, viu também aquelas pessoas resistindo das mais diversas formas, 

inclusive, obstruindo o trajeto das máquinas usando o próprio corpo como barreira. 

 No outro extremo do bairro, exatamente na porção ao sul, atravessar uma simples rua 

significava ter acesso à outra dimensão em que a vida se esvaziava. Nela não haviam casas, 

mas chácaras enormes. O filho caçula ao vê-las costumava imaginar quantas casas do 

tamanho da sua caberiam dentro daqueles muros. Enquanto na dimensão da qual saiam às ruas 

eram repletas de vida, ali naquela dimensão eram vazias, embora estivessem constantemente 
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sob forte vigilância. 

 Mas ali onde morava muita coisa faltava, menos gente. Com frequência, se via nas 

esquinas grupos de jovens, as calçadas cheias de vida nos fins de tarde, momento de encontro 

para colocar os papos em dias, as pipas no céu, os piões a rodopiaram no chão. No início do 

ano, o reisado tomava conta das ruas e o pequeno espantava-se com as caretas, as encenações, 

as teatralidades. Em junho, era a vez das fogueiras convidarem a todos para a noite de São 

João. E, no final do ano, as casas ficavam cheias, pois os vizinhos e parentes eram convidados 

para celebrarem aquilo que se convencionou chamar de renovação sob os cânticos dos 

benditos, uma prática de cunho religioso preconizada pelo Padre Cícero e difundida por todo 

nordeste brasileiro. 

 Contudo, à medida que o bairro se expandia, tanto mais se modificavam as formas, a 

sociabilidade, bem como a vida cotidiana ao mesmo tempo em que o filho caçula também se 

transformava e descobria-se adolescente. Já percebia, com certa curiosidade, que nos 

noticiários locais não havia espaço para o bairro senão nas matérias policiais, segundo as 

quais as autoridades competentes deveriam fortalecer a segurança ali – leia-se repressão, 

coerção -, pois, afinal de contas, pobreza, precariedade infraestrutural, ocupações, era acima 

de tudo caso de polícia, algo que aprendera desde cedo, de modo que a segurança sempre 

esteve associada à repressão. 

 Mas, enfim, este filho caçula cresceu, juntamente com aquele lugar onde grande parte 

de sua vida transcorreu, desde a tenra infância, de maneira tal que a história até aqui do 

menino se confunde com a história do lugar onde viveu. Nesse momento, na condição 

professor-pesquisador, ele resgata suas inquietações de menino, alçando-as em problemáticas, 

para tornar finalmente inteligível as transformações pelas quais passou seu lugar. E assim 

procedendo, com intuito de traduzi-lo, estará ao mesmo tempo traduzindo-se, como diria certa 

vez Ferreira Gullar. 
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2. APROXIMAÇÕES INICIAIS 

 
 A presente pesquisa se propõe a analisar as contradições, tensões e conflitos inerentes 

à dinâmica contemporânea da cidade de Juazeiro do Norte, localizada no sul do estado do 

Ceará, tendo em vista a emergência do que consideramos ser o ponto crítico desta urbe 

atingido na última década do século passado em consonância com um processo de 

reestruturação urbana e as repercussões dessa metamorfose na sua forma-conteúdo no 

cotidiano local. Dada à complexidade do tecido socioespacial desta cidade, elegemos um 

recorte espacial representativo tanto da dinâmica urbana quanto do cotidiano, a saber: o bairro 

João Cabral. Este será interpretado à luz da categoria de lugar considerando-se a relação com 

o global no contexto urbano contemporâneo da cidade em questão por meio uma abordagem 

multiescalar e multidimensional. 

 A cidade de Juazeiro do Norte, nas últimas décadas, tem sido submetida a uma série 

de transformações urbanas que se reproduzem na escala do cotidiano. Tais transformações se 

revelam enquanto ruptura na forma como seu espaço urbano vinha se estruturando até pelo 

menos a segunda metade do século passado, pois daí em diante vem à tona uma metamorfose 

urbana mediante a qual essa urbe tem ganhado novos contornos em suas formas, funções e 

estrutura. 

 Na escala global, tal fenômeno coincide com a crise do capitalismo monopolista sob o 

modelo de acumulação fordista em consonância com a decadência do Welfare State, ao passo 

em que no decurso da reestruturação econômica a que se assiste converge para o modelo de 

acumulação flexível, amparado político e ideologicamente pelo Estado neoliberal
1
. 

Como observou Pereira (2012), os ajustes espaciais dos quais nos fala Harvey (2005) 

outrora associados à expansão imperialista, doravante se voltam para a  (re)produção  do 

espaço urbano, fazendo deste condição, meio e produto da reprodução do capital (CARLOS, 

2011). Em várias escalas, com todas suas repercussões na rede urbana (a exemplo da 

descentralização industrial na escala nacional), nos processos de renovação e reestruturação 

urbana, consuma-se enfim a transição de espaços de consumo para o consumo do espaço 

propriamente dito (CARLOS, 2002). Isto é, de suporte necessário às forças produtivas o 

espaço entra no circuito da produção como mercadoria intercambiável como qualquer outra. 

Smith (2007) prefere apostar na ideia da fronteira econômica em expansão no contexto 

urbano, permitindo a reprodução do excedente de capital, correlacionando à ideia de fronteira 

 
 

 

1 
Ver Harvey (2008, 2013b).
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com a marcha para oeste durante o século XIX no EUA. De todo modo, de uma forma ou de 

outra, o que há de substancial nesse raciocínio é que o urbano torna-se lócus da reprodução 

das fronteiras do capital em favor dos interesses dos grandes agentes hegemônicos, os quais, 

de conluio com o Estado, sentenciam a dominação da cidade como negócio, intercambiável e 

fragmentada sob a égide do valor de troca. 

 Nesse contexto, incidindo na escala intraurbana de Juazeiro do Norte mais 

especificamente, observa-se uma reestruturação urbana cujo advento de novas áreas centrais é 

apenas uma de suas expressões mais nítidas. Pois paralelamente a isso se enreda um 

movimento de implosão-explosão do tecido urbano, haja vista que urbanização torna-se mais 

fragmentada e dispersa, ultrapassando radicalmente os limites do centro e espraiando-se para 

as áreas periféricas a partir de 1980 (CEARÁ, 1980). É o período da expansão periférica cujos 

efeitos resultam no surgimento, de um lado, de conjuntos habitacionais e ocupações de terras 

e, do outro, nas chácaras e residências de alto padrão para abrigar a elite local interessada nas 

amenidades urbanas. Nesse processo, tanto o Estado, por meio de uma política de 

financiamento de habitações populares, impondo um ordenamento do espaço urbano, bem 

como o mercado imobiliário valorizando as franjas urbanas em expansão, assumem assim a 

dianteira da expansão periférica voltada tanto para a população de baixa renda como para 

aquele segmento de maior poder aquisitivo. 

 Nesse sentido, durante a década de 1970, pela primeira vez a elite político-econômica 

abandona o centro como espaço residencial, surgindo como consequência desse processo uma 

nova forma urbana para recepcioná-la, a saber: o espaço residencial que corresponde 

atualmente a Lagoa Seca, cujas características se assemelhavam de início ao que se define por 

subúrbio nos termos colocados por Martins (1992), sendo marcada pelo isolamento com o 

espaço público. Posteriormente, nas décadas seguintes, multiplicam-se os bairros populares 

para os quais se encaminham, reivindicando moradia, os sujeitos subalternizados 

despossuídos. Este é o caso do bairro Frei Damião e João Cabral, ambos com  participação  de 

movimentos sociais em prol da moradia, constituindo-se de maneira mais coletiva e 

colaborativa
2
. 

 Nas décadas que se seguem, de 1970 em diante, o processo de reestruturação 

prossegue induzindo ainda mais uma lógica de urbanização dispersa a partir do binômio 

homogeneização-fragmentação do espaço urbano, desconcentrando as atividades econômicas 

 
 

 

2 
Várias moradias de ambos os bairros foram construídas sob o regime de mutirão. Aliás, em vez de Frei 

Damião, este bairro é popularmente conhecido na cidade como mutirão em razão da maneira como boa parte de 

suas moradias foram construídas no fim do século passando. 
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e a densidade populacional do centro da cidade, impondo um ordenamento cuja marca tende a 

ser a aproximação do mercado imobiliário com o Estado. Em outras palavras, os espaços 

urbanos à medida que se expandiam, fragmentando-se em pedaços subsumidos pelo valor de 

troca, ao mesmo tempo reproduziam-se a partir da homogeneidade sob a égide tecnocrática do 

Estado, negando as diferenças
3
. Notoriamente, observando-se a paisagem urbana da cidade, 

atualmente é possível perceber os traços dessa metamorfose urbana quando se identifica, por 

exemplo, espaços urbanos fragmentados nos quais a atuação do mercado  imobiliário  se 

amplia de sobremaneira, consubstanciados com espaços residenciais populares  viabilizados 

mediante políticas de financiamento do Estado, os quais se contrastam ainda com os redutos 

de uma cidade com fortes traços residuais sertanejos
4
, mais notadamente no Frei Damião e 

João Cabral. 

 Na década de 1990 percebe-se que a cidade atinge seu ponto crítico tal qual aponta 

Ribeiro (2014). Isso se reflete, por exemplo, no momento em que 95,2% da população da 

cidade  torna-se  urbana,  subsumindo  o  campo,  mas  também  revelando-se  na  progressiva 

dispersão do tecido urbano e na configuração de novas áreas centrais. A urbe, como nunca 

antes, sob a influência da ordem distante
5 

global, vai 

[...] do centro velho para novas centralidades, ela se impõe e ordena os 

fluxos e fixos, a base material se estabelece nas grandes avenidas, 

concessionárias, hipermercados, grandes lojas para artigos de construção, 

bancos, hospitais, universidades e uma nova catedral (shopping)... 

(RIBEIRO, 2014, p.225) 
 

 Em função disso, o urbano ganha um novo conteúdo mais significativo. São elementos 

constitutivos deste: o processo de verticalização (embora pontual); a conurbação em curso 

entre as três principais cidades do Cariri Cearense (Crato, Barbalha e Juazeiro do Norte); o 

surgimento de condomínios fechados verticais e horizontais intensificando, de um lado, o 

autoisolamento e, do outro, a segregação; a instalação de equipamentos públicos de ordem 

superior
6
; a construção de um shopping Center - posteriormente duplicado -; e a chegada de 

superfícies comerciais de grupos multinacionais como Carrefuur e Walmart, por exemplo. 

 
 

3 
É curioso perceber com relação a isso que as religiões de matrizes africanas se manifestam justamente nos 

bairros periféricos, tanto quanto as expressões da cultura popular nordestina, afirmando-se predominantemente 

em bairros como Frei Damião e João Cabral. 
4 

Muitos dos sujeitos residentes nos bairros em questão são migrantes nordestinos ou descentes destes, tendo sido 

atraídos pela religiosidade da cidade de Juazeiro do Norte, simbolizada na figura do Padre Cícero. Por isso é 

comum à coexistência de práticas socioespaciais urbanas com as rurais, tema que será diluído na reflexão da 
terceira parte desse estudo. 
5 

―A ordem distante se institui neste nível ―superior‖, isto é, neste nível dotado de poderes. Ela se impõe. 

Abstrata, formal, supra-sensível e transcendente na aparência, não é concebida fora das ideologias (religiosas, 

políticas)‖. (LEFEBVRE, 2001, p.46) 
6 

Referimo-nos ao Hospital Regional do Cariri, cuja inauguração ocorreu em abril de 2011, além do centro de 

Centro de Convenções do Cariri em funcionamento desde 2014, a Ceasa Cariri (Central de abastecimento do 
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Como argumenta Carlos (1996), mundialmente, tal momento crítico 

(...) se estabelece quando a concorrência na escala mundial e o jogo do 

espontâneo do valor de troca não asseguram mais o aumento da mais-valia e 

das forças produtivas assim como o progresso econômico. Nesse momento a 

intervenção do Estado passa a assegurar o crescimento, conduzindo a uma 

nova divisão internacional do trabalho sob a pressão das empresas 

multinacionais (a partir dos anos 1970). (CARLOS, 1996, p.125) 
 

 Diante disso, nos interessa mesmo saber como a reprodução do urbano a partir desses 

novos elementos intrínsecos a divisão internacional do trabalho sob a égide da globalização 

repercute na vida cotidiana, isto é, na ordem próxima, fazendo emergir transformações e 

permanências que se vislumbram nas práticas socioespaciais dos sujeitos no seio do vivido. 

Elegemos o bairro João Cabral no contexto urbano em questão por considerarmos que dada 

sua localização privilegiada tem sido mais impactado frente à metamorfose do espaço urbano 

da cidade, apresentando-se ora como alvo, ora como entrave nas incursões dos principais 

agentes da produção do espaço urbano. Nesses termos, o João Cabral é condição, meio e 

produto da reprodução de uma cidade como negócio, ao passo em que também transparece os 

resíduos de uma cidade que permanece na forma e no conteúdo da vida urbana enquanto 

longa duração, assentada na religiosidade popular, na cultura sertaneja e, claro, na influência 

que teve o Padre Cícero Romão Batista
7
. 

 Posterior ao ponto crítico, propomos, enquanto hipótese a ser verificada em estudo 

ulterior, a tendência de um processo que coloca em tela um fenômeno cuja dinâmica, para 

nós, corresponde ao que Lencioni (2006, 2013) tem propalado como metropolização do 

espaço. Não obstante, não se trata de sugerir o caráter metropolitano da cidade de Juazeiro do 

Norte enquanto metrópole constituída, isso implicaria na superação completa do urbano 

enquanto virtualidade. Nossa hipótese, no limite, é de que há um processo de metropolização 

de espaços da cidade cuja produção cabe, sobretudo, aos agentes econômicos globais, mas que 

foram concebidos pelo Estado a partir de estratégias de desconcentração espacial de 

investimentos e de incentivos ficais, na medida em que ambos, agentes globais e Estado, 

identificam no fenômeno da metropolização, acima de tudo, um negócio (SOUZA, 2008). 

 A propósito disso tudo, em 2009, a Região Metropolitana do Cariri é então 

institucionalizada, selecionando-se para tanto o CRAJUBAR
8  

como centralidade   tendo  em 

 

 
 

Cariri) instalado na cidade de Barbalha em 2012, a construção de uma nova sede do Detran, entre outros 

equipamentos voltados para a atenda demanda a nível regional. 
7 

No capítulo dois, a figura do Pe. Cícero como agente produtor da cidade cuja história, num primeiro momento, 

confunde com a sua, será aprofundada. 
8    

Vocábulo  que  designa  a  aglomeração  urbana  em  processo  de  conurbação  devido  uma  relação  de 

complementariedade econômica entre as três principais cidades do Cariri Cearense, a saber, respectivamente: 
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vista sua polarização em relação a centros urbanos situados até em outros estados - PI, PE, 

BA, RN – conforme aponta Queiroz (2013, 2014). Este evento não apenas reconhece a 

dinâmica interurbana em termos de complementariedade econômica que já ocorria desde 

década de 1980 na área limítrofe das três principais cidades do Cariri Cearense (Crato, 

Juazeiro do Norte, Barbalha), mas claramente representa um divisor de águas pelo fato de se 

tornar um dispositivo institucional para consolidar ações do Estado ali, o que atrai agentes 

econômicos que integram redes de fluxos de capital e informação que articulam os centros de 

decisões aos espaços do fazer (SANTOS, 2008). 

 Dessa forma, o CRAJUBAR vem sendo concebido funcionalmente enquanto principal 

centralidade do Cariri Cearense, recepcionando empresas de envergadura global, sendo 

dotado de infraestrutura suficientemente capaz de permitir um fluxo intenso e atingindo 

considerável grau de especialização ao incorporar, inclusive, códigos metropolitanos (alto 

padrão de consumo e modo de vida, verticalização, equipamentos de ordem superior). Para 

tanto, o Estado tem sido um agente basilar, reivindicando o estatuto metropolitano daquele 

espaço, como tentaremos demonstrar em estudo futuro de maior fôlego. 

 

3. O CARIRI CEARENSE, A REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRI E O 

CRAJUBAR: DISTINÇÕES PERTINENTES. 

 
 Para fins de contextualização é importante frisar que o objeto de estudo da presente 

pesquisa é um bairro - João Cabral - originalmente periférico localizado na cidade de Juazeiro 

do Norte-CE, um dos municípios que integram a Região do Cariri Cearense, situada no sul 

desse estado. O termo Cariri, de acordo com Pinheiro (1950), remonta o vocábulo atribuído 

aos povos indígenas que habitavam a região9. Já o último termo (cearense) empregado à 

região do Cariri visa distingui-la do Cariri Paraibano, cujas características (inclusive, naturais) 

e o processo de povoamento a diferem completamente da sua homônima cearense. 

 O Cariri Cearense engloba do ponto de vista institucional 27 municípios ao todo, cujo 

processo de formação territorial foi caracterizado pelo extermínio dos povos nativos, o papel 

das missões religiosas, a incursão produtiva canavieira e algodoeira e, principalmente, a 

atração de contingentes populacionais de todo semiárido nordestino em função das 

características naturais privilegiadas da região em questão (GONÇALVES, 2006). Acontece 

que a presença da Chapada do Araripe, as fontes d‗água existentes graças à composição 
 

 

Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha. No próximo tópico, porém, o CRAJUBAR será objeto de nossa reflexão 

para que possa ser melhor situado no contexto da pesquisa. 
9  

Trata-se dos índios Kariris, tribo indígena que habitava territórios que hoje compreendem vários estados 

nordestinos, a exemplo da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. 
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geológica predominantemente sedimentar, o tipo de solo dotado de fertilidade, entre outras, 

foram singularidades que permitiram tratar a região por muitos10 como um oásis em meio ao 

sertão. Aliado a isso, destaca-se ainda o papel da religiosidade, notadamente o catolicismo 

popular, sintetizado na figura do Padre Cícero Romão Batista, cuja influência na região foi 

marcante, chegando a atrair inúmeros nordestinos que buscavam ―auxílio espiritual‖ e a 

sobrevivência junto ao padre. 

 No decurso do processo de formação territorial da região três cidades ganharam mais 

expressividade econômica, embora sob contextos históricos e por condições diferentes, a 

saber: Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha. As três mantêm desde a década de 1970, mais 

precisamente, uma relação de complementariedade econômica
11

, o que veio a propiciar a 

constituição, por conseguinte, entre os limites fronteiriços dessas urbes, uma aglomeração 

urbana cuja influência tornou-se regional em nível de nordeste e cuja  conformação  revelou-a 

como uma centralidade urbana – o CRAJUBAR. Essa complementaridade econômica 

destacada significava dizer que 

em relação às demandas por bens e serviços mais especializados, não restava 

outra opção senão de se abastecerem em Juazeiro do Norte, instruírem-se 

em Crato e se tratarem em Barbalha - a diversão estaria garantida em Crato 

ou Barbalha. (QUEIROZ, 2014, p.98) 

 

 Conforme Queiroz (2014), em razão dessa especialização, atrelada à lógica de 

complementariedade econômica, surge essa aglomeração urbana em formato triangular (Mapa 

01) entre as três urbes que é designada e abreviada com o vocábulo CRAJUBAR, uma 

associação silábica das iniciais ordenadas a começar por Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, 

sequência esta que em nada diz respeito à hierarquia urbana entre elas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 
A exemplo disso, ver Loureço Filho (2002) e Della Cava (2014). 

11 
Ressaltemos, não obstante, que a relação de complementariedade e especialização econômica entre as três 

principais cidades do Cariri Cearense não mais se sustenta, pois há uma clara tendência, após a década de 1990, 

de centralização das atividades econômicas terciárias (englobando o segmento educacional e saúde, inclusive) 

em Juazeiro do Norte. 
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Foto 01 – Vista panorâmica do triângulo CRAJUBAR 

Fonte: SOUZA, Vicente 2017. Disponível em 

<https://www.facebook.com/chapadadoararipe/photos/a.1610636395838498.107 

3741916.1438177153084424/1719847334917403/?type=3&theater>. Acesso 

em 27 de junho de 2017. 
 

Nesse sentido, sob o argumento de que essa centralidade tem polarizado os demais 

municípios do Cariri cearense contemporaneamente, exercendo um papel econômico 

preponderante em âmbito regional, cria-se então a Região Metropolitana do Cariri. Esta, por 

sua vez, foi institucionalizada no ano de 2009 mediante lei complementar do ente estadual 

sem necessariamente existir, contudo, uma metrópole clássica constituída na região do Cariri 

Cearense, mas tão somente a aglomeração urbana supracitada entre os limites fronteiriços das 

três principais cidades dessa mesma região. Como veremos no capítulo 2, porém, é preciso 

considerar que o processo de conurbação que veio a constituir o aglomerado CRAJUBAR, em 

larga medida, se deu em razão da dispersão do tecido urbano de Juazeiro do Norte, resultante 

do fenômeno de implosão-explosão, indo em direção ao Crato e Barbalha e não o contrário. 

http://www.facebook.com/chapadadoararipe/photos/a.1610636395838498.107
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Mapa 01 – Localização da Região Metropolitana do Cariri e do Crajubar. 

Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), 2010. 
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 De qualquer forma, diferentemente do Cariri Cearense, consolidada como região e 

balizada por uma formação territorial e discursos no imaginário popular nordestino, a RMC12 

ao contrário é uma criação fundamentalmente institucional, concebida pelo Estado, composta 

por nove municípios sem contar com uma continuidade expressiva no tecido urbano13, a saber: 

Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Jardim, Missão Velha, Caririaçu, Farias Brito, Nova 

Olinda e Santana do Cariri14. 

 Dessa forma, a luz da historicidade deve-se falar, em vez do Cariri como um todo 

homogêneo, dos múltiplos Cariris sobrepostos. Ocorre que o Cariri Cearense como região 

sofreu várias mutações no bojo de sua formação e cuja origem nos remete ao Kariri dos 

índios, o Cariri dos Coronéis, da Igreja e o Cariri capturado pelo Estado, os quais se 

justapõem. Este último, o Cariri do Estado, ganha existência institucional precisamente no 

final da década de 1990 do século XX quando o Governo do Estado do Ceará reconhece o 

Cariri como uma das suas 8 macroregiões de planejamento, identificando suas potencialidades 

naturais e humanas. Do ponto de vista desse percurso institucional, porém, só em 2009 dentro 

desse mesmo Cariri estatal15, do qual fazem parte 28 municípios, dá-se então a criação da 

RMC. 

 Criada praticamente sem resistência entre os parlamentares como constatou Queiroz 

(2014), por meio da lei complementar Estadual16 datada de 29 de junho de 2009, a RMC 

revelou-se uma estratégia do Estado visando a um só tempo a desconcentração de 

investimentos na Região Metropolitana de Fortaleza bem como a criação de novos vetores de 

dinamismo econômico no interior mediante uma política econômica de atração de capital. 

Optou-se, naquela altura, por eleger o CRAJUBAR como aglomerado  urbano de  caráter 

 
 

 

12 
Doravante, abreviaremos em definitivo a Região Metropolita do Cariri apenas com a sigla RMC. 

13 
Entre um município e outro que compõe a RMC são muitas as áreas rurais, imóveis ociosos e até uma Floresta 

de grande porte, como é o caso da Floresta Nacional do Araripe. 
14 

Se faz importante notar que a maioria dos municípios do Cariri Cearense não foram contemplados na criação 

RMC, algo que levou ao questionamento dos critérios utilizados por pesquisadores como Castro e Holanda 

(2015), cujos argumentos assemelham-se à de outros pesquisadores que estudam a temática. De acordo com 

as autoras: ―Sob a constituição federal foram institucionalizadas 62 RMs, dentre elas 51 entre os anos de 

2005-2015 (Observatório das Metrópoles, 2015). Esses números apontam certa fragilidade e deficiência 

institucional, posto que, os elementos socioespacias em alguns casos, são desprezados em prol de interesses 

políticos. Assim, a discussão da institucionalidade de RMs no Brasil é atribuída e relacionada a uma perspectiva 

de desenvolvimento regional e não ao quadro metropolitano clássico, isto é, o processo politico-institucional é 

priorizado em detrimento do socioespacial e sua definição vem sendo conferida por força de uma lei.‖ (CASTRO 

E HOLANDA, 2015, p.8) 
15 

A despeito do Cariri Cearense nas últimas décadas ter sido alvo das investidas na agenda das políticas públicas 

do Estado isso não anula a existência dos outros que Cariris que se mantém enquanto resíduo, como, por 

exemplo, o Kariri dos índios. O instituto Casa Grande tem se prestado a tarefa de preservar e estimular a 

memória dessa última acepção da região, assegurando a existência do museu Homem Kariri em funcionamento 

na cidade de Nova Olinda desde a década de 1992 do século passado. 
16 

DOE, (03/07/2009). 
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metropolitano, polarizando as demais cidades da RMC, apesar da imprecisão de critérios 

adotados para isso17. Mas para Queiroz (2014) foi a partir dessa institucionalização que 

efetivamente a RMC, notadamente o CRAJUBAR18, inseriu-se na agenda das políticas 

públicas do Estado, tanto quanto, a nosso juízo, no arranjo da rede econômica global. 

 Segundo o último censo realizado pelo IBGE, em 2010, a população residente nessa 

RM era 564.478 habitantes, fato que a torna importante zona de estratégia política-eleitoral, 

visto que concentra um número expressivo de eleitores, como observou Queiroz (2014). 

 Inclusive, esse dado evidencia, senão por completo, ao menos parcialmente a atenção 

que o governo do Estado vem reservando a região nas últimas décadas com política 

públicas que consistem basicamente na alocação de recursos para construção de fixos 

(infraestruturas), os quais têm contemplado, em grande medida, os espaços mais dinâmicos e 

centralizados, atribuindo-os maior porosidade (ARROYO, 2015), a exemplo do próprio 

CRAJUBAR, em detrimento dos demais municípios que compõe a RMC. 

 Argumenta-se que a institucionalização da RMC veio a corroborar a dinâmica do 

arranjo urbano-regional do CRAJUBAR que se cristalizou a partir da especialização e 

complementariedade econômica, contribuindo paralelamente para o processo de conurbação 

presidido pela expansão urbana de Juazeiro do Norte no sentido sul. Entretanto, embora 

concordemos parcialmente com a tese de Queiroz (2013), nos contrapomos ao argumento 

central de que o CRAJUBAR é um arranjo urbano-regional que pode ser interpretado como 

metrópole sertaneja, ainda que reservada a proporcionalidade no que tange a comparação de 

escala com outras metrópoles já constituídas. 

 Em síntese, quanto ao CRAJUBAR, o que defendemos é a ideia de que, orquestrando 

seu poder, o Estado ―uma vez que reconheça a importância de promover e capturar a dinâmica 

regional como fonte de seu próprio poder, ele pode procurar influenciar essa dinâmica por 

meio de suas política e ações‖ (HARVEY 2013, p.91), voltadas, acrescentemos, para atração de 

forças econômicas multinacionais de maneira a induzir o processo de conurbação ali, e quiçá – 

como procuraremos analisar noutro estudo – o processo de metropolização do espaço. 

De fato, a captura pelo Estado da dinâmica regional de parte do Cariri Cearense, com 

destaque para o CRAJUBAR, consolidando o caráter de centralidade desse aglomerado sob a 

égide da institucionalização da RMC, em 2009, teve profundas implicações socioespaciais 

(Ver QUEIROZ, 2014). Resta-nos saber em que medida esse a consolidação do Crajubar 

como principal centralidade do Cariri Cearense se reflete  no cotidiano   do  bairro  João Cabral, 

 
 

17 
Ver Castro e Holanda (2015). 

18 
Vale ressaltar, uma vez mais, que a aglomeração urbana em si mesma precede a institucionalização da RMC, 

mas foi somente a partir desta, principalmente, que se tornou alvo de ações da esfera pública e privada, 

fomentando reflexões e pesquisas nas mais diversas áreas das ciências humanas. 
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localizado a menos de 2km da área, o que será abordado no terceiro capítulo. 

 
4. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DO OBJETO 

 
 O bairro João Cabral, segundo dados do IBGE do censo de 2010, é o mais populoso da 

cidade, com aproximadamente 17.859 habitantes. Desse total, de acordo com dados da 

Secretaria de Assistência Social do Município, 6589 foram
19 

assistidos com programa social 

do governo federal Bolsa família, o que indica que mais 30% dos moradores vivem em 

situação de pobreza ou extrema pobreza. Embora não sejam dados totalmente confiáveis, pois 

confrontamos com as observações in loco, nem sempre constatando compatibilidade, ainda 

segundo os mesmos constam 38 casas construídas com madeira aproveitada e cerca de 2 de 

taipa não revestida e 1681 de taipa revestida. De fato, além de diminutas, a tipologia de 

muitas moradias do bairro permite-nos entrever a precariedade de materiais e o inacabamento. 

Com exceção de um conjunto residencial (conjunto José Carvalho) cujos imóveis foram 

adquiridos por meio de financiamento para uma categoria específica de trabalhadores 

(feirantes), as demais residências são estreitas (entre 3 a 4 metros em média de largura), 

algumas inacabadas, sobretudo em um segmento onde houve apropriação por parte dos 

sujeitos subalternizados - submetido à espoliação urbana - de uma área antes restrita à alta 

tensão elétrica. 

 Os moradores desse bairro não desfrutavam de equipamentos públicos suficientes, 

tampouco em boas condições, nem físicas, nem instrumentais. Existem apenas dois postos de 

saúde para atender toda demanda da população local, mesmo assim em condições estruturais 

precárias. Há em todo bairro apenas uma praça pública, cuja manutenção costuma ser feita 

pelos próprios moradores. As ruas, a maioria das quais pavimentadas recentemente, possuem 

revestimento asfáltico de péssima qualidade, sobre o qual escorre o esgoto a céu aberto, 

denunciando a precariedade e até inexistência do saneamento básico. Como se trata de um 

bairro que surgiu na periferia há pouco mais de quatro décadas, suas condições infraestruturais 

e serviços públicos são deficitários, de tal modo que os moradores encontram- se numa 

condição espacial à margem da vida urbana, impedidos de desfrutar do direito à cidade.  

 Embora possua um centro de referência de assistência social (CRAS), este tem 

promovido projetos e atividades (esportivas, educativas, culturais) de inclusão social e 

conscientização  quanto  à   saúde  pública, mas com pífia participação  popular,  

estabelecendo, inclusive, vínculo  (contratual) com lideranças locais do âmbito cultural. 

 

 

 
 

19 
Os dados são do segundo semestre de 2018. 
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 Alguns moradores, consultados nas entrevistas, desconhecem a existência desse 

equipamento. É visível, portanto, a dificuldade do CRAS-João Cabral em se integrar e se 

engajar no cotidiano do bairro juntos aos moradores.  

 

 

Foto 02 – Campanha realizada pelo CRAS-João Cabral. 
Fonte: CRAS, 2017. Disponível em <http://pt-br.facebook.com/crasjoaocabral.joaocabral>. 

Acesso em 15 de junho de 2017 

 

 Aliás, a presença do Estado no bairro está mais associada, pelos próprios moradores, a 

ação policial. Esta se retroalimenta cotidianamente nos estigmas atrelados a periferia que 

pesam sobre o lugar: desordem, ignorância, violência, os quais contribuem, mesmo que 

indiretamente, para a permanência dos elevados índices de criminalidade - em especial o 

tráfico de drogas e os homicídios
20

. Trata-se de representações estáveis do bairro, produzidas 

de fora para dentro, mas com o poder de colonizar o representado de tal modo a subordinar o 

vivido ao concebido, fazendo prevalecer em grande medida às representações (ideológicas) do 

espaço sobre os espaços de representação
21

. 

 

 
 

 

20 
Dedicamos um tópico específico para essa reflexão no capítulo 3 desse estudo. 

21 
Queremos enfatizar que a aparente ausência do Estado quando não prover os serviços públicos e a 

infraestrutura necessária ao bairro, se configura ao contrário como uma presença, pois ―a manutenção de parte da 

população em condições de precariedade, criminalizada socialmente e guetizada urbanisticamente, permite 

alimentar facilmente  aos cidadãos ‗normatizados‘ com  medo e  insegurança; estes  sentimentos,  por sua vez, 

http://pt-br.facebook.com/crasjoaocabral.joaocabral
http://pt-br.facebook.com/crasjoaocabral.joaocabral
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 Foi em face disso que o bairro foi inserido muito mais na agenda da segurança pública 

do que em qualquer outra, já que para o Estado a área é considerada zona crítica em matéria 

de violência urbana; razão pela qual o policiamento aí se faça presente de forma seletiva em 

relação às áreas circunvizinhas, sobretudo no que tange às medidas coercitivas ali 

empregadas, deixando-nos entrever uma cotidianidade marcada, ainda que variável 

temporalmente e espacialmente, pela militarização
22 

(SOUZA, 2008). 

 A despeito da ausência-presença do Estado, o João Cabral por outro lado é marcado 

por uma pluralidade de vivências e expressões socioculturais
23

, além de um amplo histórico 

de reivindicações na esfera política. Apesar de pouco valorizado à escala da cidade, o João 

Cabral se constitui num polo aglutinador de tradições e costumes múltiplos dos quais 

participam os sujeitos locais. O símbolo máximo da expressão cultural do lugar foi, 

provavelmente, a reconhecida companhia itinerante Carroça de Mamulengos
24

, que teve uma 

atuação passageira, mas extremamente significativa no bairro na primeira década desse 

século. A título de exemplo, ainda podemos citar entre o rico acervo de manifestações culturais 

o reisado
25

, maneiro pau
26

, lapinha
27

, dança do coco
28

, renovações
29

, expressões da cultura 

popular regional. 

 Quanto à renda, conforme o gráfico 01, alguns dados nos permitem inferir o perfil 

socioeconômico dos moradores do bairro. De um total de 14.297 pessoas acima dos 10 anos, 

12.915 possuía uma renda mensal de até 1 salário mínimo (510 no ano de 2010), isto é, mais 

de 90% da população residente no bairro. Vale ressaltar ainda desse total de 12.915, 6.132 

declararam não possuir nenhuma renda, o que corresponde a aproximadamente 42% das 

pessoas acima dos 10 anos, coincidindo com os dados supracitados da Secretaria de 

Assistência Social do Município relativos ao percentual de moradores em situação de pobreza 

ou pobreza extrema. 

  
constituem  valiosos  recursos  econômicos  e  políticos  para  a  produção  da  gestação,  respectivamente,  da 

segurança.‖ (ROBIRA, 2005, p.18) 
22  

Pretendemos nos debruçar sobre esse cotidiano marcado pelo terrorismo e a violência urbana mais adiante, 

especificamente no capítulo 3. 
23  

Tomaremos o termo cultura não sob a perspectiva meramente antropológica, mas enquanto conjunto de 

expressões ―(..) em que há sempre uma troca entre o escrito e o oral, o dominante e o subordinado, a aldeia e a 

metrópole; uma arena de elementos conflitivos...‖ (THOMPSON, 1998, p.14) 
24 

Conforme eles mesmos se definem: trata-se de uma Companhia Carroça de Mamulengos formada por uma 

família de brincantes, atores, músicos, bonequeiros, contadores de histórias e palhaços que há 35 anos viaja o 

Brasil apresentando a sua arte. Atualmente, seguem mantendo relação com o bairro, continuam fazendo 

espetáculos, oficinas, brincadeiras, mas seus membros fragmentaram-se pela região do Cariri embora fazem 

parte da mesma família. 
25 

Festa popular que se realiza na véspera e no dia de Reis, introduzida durante o período colonial. 
26 

É uma dança típica brasileira na qual se simula o combate por meio de bastões. 
27 

Dança de tradição religiosa característica do nordeste brasileiro que remonta as festa natalinas. 
28 

Dança de roda tradicional do Nordeste brasileiro. 
29 

Celebração ligada ao catolicismo popular cujo idealizador, segundo relatos orais, foi o Padre Cícero Romão 

Batista e que até hoje é mantida como tradição no nordeste brasileiro. 



36  
 

 
 

 
 

Gráfico 01 – Renda mensal dos moradores do João Cabral 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

 Ademais, por se tratar de um bairro originalmente segregado, pois durante décadas 

esteve deslocado do tecido urbano da cidade, acrescido de sua composição social composta 

majoritariamente por trabalhadores, muitos dos quais ligados à informalidade, também se 

destacou pelo ativismo de bairro, sobretudo nas últimas décadas do século anterior. Seus 

moradores organizavam-se, inicialmente, para problematizar a segurança pública, a qualidade 

dos  serviços  ofertados,  ao  mesmo  tempo  em  que  expunham  suas  demandas  em  termos 

infraestrutura urbana no interior de organizações políticas como as Associações
30

. 

 É parte da sociabilidade do bairro, principalmente no fim de tarde
31

, as calçadas e as 

esquinas virarem pontos de encontro, enquanto as ruas costumam ser tomadas pelas crianças 

em suas mais diversas brincadeiras, cada vez mais difusas. Os laços de solidariedade entre 

vizinhos se manifestam de diversas formas, desde a realização de festas coletivas (as festas 

juninas é apena um dos exemplos ilustrativos), no empréstimo de pertences uns dos outros, 

até na ajuda mútua em algum conserto ou reforma que precisa ser feita. Os laços de 

vizinhança, em vias de desaparecimento à medida que um novo segmento social se insere no 

bairro, mantém-se presente das mais diversas maneiras. Chamou-nos a atenção nas 

entrevistas, por exemplo, a disposição de uma das moradoras que assume os cuidados das 

filhas de duas vizinhas enquanto estas estão trabalhando.   Ela problematizou, com     razão,  

 
 

30 
Referimo-nos a associações como a Associação Produtiva do Romeirão, que apesar da denominação, 

também dava conta das demandas do João Cabral, aquela época conhecido apenas como grotas, bem como a 

Associação dos Artistas da Terra da Mãe de Deus, entre outras.  
31 

Nesse momento quase que simultaneamente as pessoas ocupam as calçadas, as crianças as ruas, enquanto os 

trabalhadores chegam enfadados do trabalho. Em cada esquina, formam-se grupos a compartilhar trajetórias de 

vida, tragédias cotidianas ou tão simplesmente para dar algumas boas gargalhadas. 
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por que o bairro mais populoso do município não tem uma creche que possa dar 

assistência aos pais que precisam trabalhar e não podem contar com ninguém para cuidar 

dos seus filhos. 

 Finalmente, para além dessa breve caracterização, o interesse investigativo da pesquisa 

pelo bairro como objeto de estudo é que, de um lado, na escala intraurbana há em curso um 

processo de metamorfose urbana de Juazeiro do Norte, do outro, supomos que esse mesmo 

processo tem contribuído para redimensionar/recolocar/reposicionar a relação do bairro 

João Cabral com seu entorno imediato e vice versa, isto é, com o entorno da área territorial 

do bairro, onde se situam áreas que se destacam nas atividades econômicas terciárias, 

como o Pirajá, o Triângulo e a Lagoa Seca: 
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Mapa 02 – Localização do bairro João Cabral na cidade Juazeiro do Norte-CE. 
Fonte: IBGE, 2018. 
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 Destaca-se, nesse sentido, a influência das centralidades adjacentes cujos raios de 

influência espraiam-se cada vez mais para o seu entorno, onde se situa a localidade em 

questão. 

 De qualquer forma, a percepção de um novo cenário instiga a curiosidade e a 

necessidade de análise das transformações que atingem ou que se confrontam com os espaços 

e o cotidiano do bairro João Cabral. 

 Dessa forma, lançamo-nos a responder a seguinte questão: Quais contradições e 

resistências têm se manifestado no bairro João Cabral no contexto contemporâneo da 

metamorfose urbana da cidade de Juazeiro do Norte, considerando o plano do cotidiano? Eis 

aí o problema que legitima a necessidade e relevância deste estudo geográfico não apenas do 

bairro, mas também do contexto urbano contemporâneo da cidade de Juazeiro do Norte, 

diante do qual nos colocamos para solver, apontando tendências futuras. 

 

5. O PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO 
 

 Discorrer acerca do alicerce teórico-metodológico desse estudo não é mero exercício 

retórico, como talvez pudesse supor o leitor. Ao contrário disso, faz-se necessário para 

pavimentar o caminho percorrido ao longo da pesquisa sobre bases conceituais e teóricas 

fundantes, bem como para iluminar os recortes que fomos obrigamos a fazer, quer sejam esses 

espaciais, quer sejam temporais. Ademais, a maneira como o texto o foi estruturado também 

se deve a uma escolha de método. 

 

5.1 Dos procedimentos 

 

 Para apreender o bairro enquanto dimensão do vivido antes é preciso compreender os 

elementos da totalidade na qual estamos a nos referenciar, para assim compor a correlação das 

partes com o todo numa perspectiva dialética. Na escala em questão, isso se refere à cidade de 

Juazeiro do Norte dentro do seu contexto urbano contemporâneo, sem desconsiderar, porém, 

sua relação com outras escalas. 

 Para tanto, a priori, coube fazer o levantamento bibliográfico dos estudos cujos temas 

como a reestruturação urbana, conformação de novas centralidades, expansão urbana, 

concernentes a essa urbe, tem sido analisados, especialmente no âmbito da Geografia Urbana. 

A análise bibliográfica contemplou, sobretudo, à dinâmica urbana contemporânea tanto da 

cidade de Juazeiro do Norte quanto da RMC – Região Metropolitana do Cariri - em diálogo 

com o plano do vivido, particularizado no bairro em questão (João Cabral). 
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 Em arremate, a dimensão do vivido, em síntese, reuniu efetivamente as condições 

necessárias para uma reflexão em que se possa concatenar, ao mesmo tempo, o concebido e o 

percebido. Com efeito, o cotidiano tornou-se uma instância central para abarcar a dialética 

entre o próximo e distante (LEFEBVRE, 1983, 1987, 2006). 

Frente à importância do cotidiano como dimensão da reprodução social na pesquisa, 

procedimentos metodológicos de natureza qualitativa como entrevistas semiestruturadas e 

observação participativa foram de enorme valia porque julgamos ser através da perspectiva do 

sujeito que é possível observar, além das relações sociais de produção, também as táticas de 

resistência nas situações cotidianas em meio à dinâmica do lugar. De acordo com Lindón 

(2008): 

Por ello es que, para la Geografía Humana, las metodologías cualitativas 

constituyen una ventana para aproximarse a los significados que los sujetos 

le otorgan a los lugares, a las prácticas espacializadas, a los significados del 

hacer espacial del sujeto, a la experiencia espacial de manera integral. 

(LINDÓN, 2008, p.255) 
 

 Nesse sentido, a experiência vivida e percebida pelo sujeito no seu lugar enquanto 

práxis social historicamente forjada tornou-se então o vetor das nossas investidas na relação 

participativa com os moradores do bairro na busca por entender como se 

organizavam/organizam politicamente, realizando ocupações, reivindicando políticas 

públicas, na luta pela justiça espacial. Essas entrevistas, nas quais os entrevistados são 

especialmente os moradores mais antigos do bairro, vão ao encontro de narrativas 

sedimentadas mediante as vivências, tendo como foco as transformações socioespaciais pelas 

as quais o bairro vem passando, abarcando as práticas socioespaciais cotidianas. 

 Durante a participação nas atividades e ações realizadas pelos sujeitos do lugar 

buscamos fazer uso de um diário para registrar e descrever nossas observações e 

considerações a fim de que estas possam auxiliar no processo investigativo e na 

sistematização das ideias. 

 Recorreu-se ainda aos questionários para entender as práticas socioespaciais dos 

moradores correlacionadas com as centralidades adjacentes, isto é, o Pirajá (subcentro) e o 

CRAJUBAR, tanto para a referência do consumo de bens e serviços como para as 

relações de trabalho. Por isso, o foco da aplicação desses questionários foram os sujeitos 

inseridos na população economicamente ativa (PEA). 

 Ao mesmo tempo, por meio de outro questionário aplicado nos quatro segmentos 

(norte, sul, leste, oeste) do bairro ensejou-se inferir a acessibilidade dos moradores as 

atividades lazer, educação e trabalho na cidade. Os resultados, acreditamos, tornaram-se 
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fundamentais para elaboração de gráficos e mapas que evidenciaram a relação dialética 

estabelecida entre bairro e a cidade no contexto contemporâneo, contemplando a 

reciprocidade entre a parte e o todo. Nesse caso, optamos pelos questionários porque 

acreditamos que eles permitem a coleta de dados a partir de uma amostra mais significativa do 

bairro, utilizando o quantitativo para subsidiar a ênfase na abordagem qualitativa empregada. 

 Visando efetuar a análise documental fomos ao encontro das instituições públicas 

(secretarias, câmara municipal, prefeitura) no sentido de compreender o poder público 

enquanto também agente produtor do lugar. No que tange a isso, documentos como o Plano 

Diretor da cidade foram materiais mediante os quais foi possível entender e interpretar a nível 

institucional relação do Estado com o bairro. Especialmente o CRAS - Centro de Referência 

de Assistência Social - enquanto representatividade institucional do Estado no bairro também 

foi objeto de consultas da pesquisa para possibilitar a interpretação da relação entre 

Estado/moradores. Foram de grande valia, igualmente, o acesso ao acervo pessoal das 

lideranças locais, sobretudo do acervo de Francisco José de Oliveira (Dedé dos discos), cuja 

participação no bairro se deu por meio da Associação Produtiva do Romeirão. 

 

5.2 A perspectiva dos sujeitos subalternizados 
 

 A concepção de sujeito com o qual se pretende dialogar aqui não se confunde com a 

noção de indivíduo atomizado, trata-se do sujeito inserido num todo social, constituído no 

processo histórico numa condição de subalternidade, pois objetificado enquanto valor de troca 

por meio do seu próprio trabalho e, estando alienado e privado da riqueza socialmente 

produzida na cidade, foi e continua a ser subjugado por instituições sociais instrumentalizadas 

ideologicamente pela classe dominante, mas também pelas forças produtivas do capital. Para 

além das relações de produção, tendo em vista o contexto contemporâneo, é preciso ainda 

agregar a essa noção de sujeito, em vez de uma noção de proletariado tanto homogênea 

quanto anacrônica, o conjunto de grupos oprimidos cuja condição social de desigualdade e 

exclusão é o meio catalisador que os une na luta política por emancipação em movimentos 

anticapitalistas e por espaços de esperança
32 

nos quais possamos criar alternativas ante o 

capitalismo neoliberal (HARVEY, 2008, 2013). 

 
 

 

32 
―Projetos referentes ao que desejamos que sejam nossas cidades são em consequência projetos referentes a 

possibilidades humanas, a quem queremos ou, o que talvez seja mais pertinente, a que não queremos vir a ser. 

(...) A maneira como nossa imaginação individual e coletiva funciona é portanto crucial para definir o trabalho 

da urbanização. A reflexão crítica sobre nosso imaginário envolve toda tanto enfrentar o utopismo oculto como 

ressuscitá-lo a fim de reagir como arquitetos de nosso próprio destino em vez de ―impotentes marionetes‖ dos 

mundos institucionais e imaginativos que habitamos.‖ (HARVEY, 2009b, p.210-211) 
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 Dessa forma, este sujeito subalterno não pode ser tido como totalmente determinado 

pelas condições e circunstâncias às quais está (relativamente) subordinado. Como afirma 

Thopmson (1979) 

Os homens e mulheres também retornam como sujeitos, dentro deste termo, 

não como sujeitos autônomos, ―indivíduos livres‖, mas como pessoas que 

experimentam suas situações e relações produtivas determinadas como 

necessidades e interesses e como antagonismos, e em seguida ―tratam‖ essa 

experiência em sua consciência e sua cultura (...) das mais complexas 

maneiras (...) e em seguida [...] agem, por sua vez, sobre sua situação 

determinada. (THOPMSON, 1979, p.182) 

 

 De fato, não se trata de um sujeito essencialmente subalterno, mas sim de um sujeito 

que foi subalternizado mediante processos de expropriação e espoliação em favor dos 

capitalistas, ensejando assim conflitos que não se limitam às relações capital/trabalho. Um 

simples retrospecto histórico poderia nos revelar diversas táticas de insubordinação e 

resistência desses mesmos sujeitos frente aos mecanismos de dominação perpetrados pelo 

Estado como também no interior das relações sociais de produção. 

 No entanto, não convém remontar tais táticas, interessa-nos sublinhar como premissa 

basilar que do ponto de vista político a resistência dos grupos oprimidos sinaliza exatamente 

para uma busca pela superação da alienação, um ímpeto pela realização do homem total 

(LEFEBVRE, 1999). Benjamin (1996) considera que estes sujeitos são aqueles vencidos da 

história oficial, os quais, ainda que com limitações, aludindo Scott (2011), forjam no 

cotidiano vivido sua própria história das mais diversas maneiras
33

. Apesar disso, suas formas 

de resistência cotidianas acabaram por serem relegadas em nome de um economicismo que se 

incrustou até mesmo no seio da teoria crítica, reduzindo o sujeito a um homo economicus
34

. 

 Por outro lado, a Filosofia também contribuiu para essa marginalização das resistências 

cotidianas desses sujeitos na medida em que reduziu a vida cotidiana ao reino da banalidade e 

do senso comum (LEFEBVRE, 1991), nos distanciando dessas formas de resistências mais 

prosaicas (SCOTT, 2011). Aliás, concordamos com o argumento de Lima (2007) com relação 

à maneira como figura o sujeito nos estudos geográficos; argumento segundo o qual 

 

No afã de se desvincular de um espaço inerte e inanimado o geógrafo dotou 

os objetos de vida própria, perdendo assim de vista o sujeito, como se o 

espaço prescindisse de sua intervenção. Reproduzimos assim o preceito 

cartesiano de um sujeito isolado do extenso e o princípio kantiano de um 
 

 

33 
―Em algumas ocasiões, essa resistência tornou-se ativa, mesmo violenta. Mais frequentemente, contudo, ela 

assume a forma do descumprimento passivo, da sutil sabotagem, da evasão e do engano‖. (SCOTT, 2011, p.219) 
34 

―O homo economicus é o homem como parte do sistema, como elemento funcional do sistema e, como tal, 

deve ser provido das características fundamentais indispensáveis ao funcionamento do sistema‖ (KOSIK, 1979, 

p.93). 
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espaço a priori independente da sensibilidade e do entendimento. (LIMA, 

2007, p.58) 
 

 Dito isso, é preciso sublinhar que essa acepção de sujeito da qual temos nos 

apropriado, no contexto urbano ao menos, parafraseando Queiroz (2015), são aqueles 

inseridos perversamente no processo de urbanização desigual e contraditório que acompanha 

o modo capitalista de produção; sujeitos que produzem uma espécie de cidade na qual o valor 

de uso de algum modo prevalece sobre o valor de troca. Enquanto tal, esse sujeito responde à 

sua maneira pela produção do espaço urbano, muitas vezes, com práticas socioespaciais 

insurgentes
35

. Apesar de não ser nada inovador, reconhecer a ação desses sujeitos na 

produção do espaço implica em rejeitar o fetichismo do espaço que o autonomiza à revelia 

da produção social do espaço de cujos sujeitos subalternizados, insistimos, também são 

participes, embora sob condições diferenciadas. 

 Por isso, contempla-se durante a pesquisa esta ―produção que, em seu sentido amplo, 

ultrapassa o economicismo e reencontra o econômico em relação concreta com outras 

dimensões do espaço vivido‖ (SANTANA, 2013, p.30), trazendo à tona as práticas 

socioespaciais dos sujeitos e suas resistências cotidianas frente à dominação, apontando para 

superação do homo economicus em favor do homem total. Isso porque ―este predomínio do 

econômico é justamente o inumano, a essência do homem destinado a uma coisa, o dinheiro, 

o fetiche
36

.‖ (LEFEVBRE, 1999, p.116) 

 Ainda assim, como advertência, Galastri (2014) numa leitura gramsciana dos grupos 

oprimidos aponta para o fato de que 

Dado que a presença das classes e grupos subalternos é parte da própria 

existência, funcionalidade, produção e reprodução do capital, torna-se 

paradoxal considerar os subalternos como um contingente ―excluído‖, 

apartado numa dimensão estanque da vida social e sem potencialidade 
objetiva de intervenção na sua própria condição de subalternidade. 

(GALASTRI, 2014, p.48) 
 

 É tendo em vista seu papel ativo que, enquanto conceito, ao invés de sujeitos 

subalternos, tem-se preferido ao longo do estudo ideia de sujeitos subalternizados, exatamente 

por denotar uma condição imposta historicamente, mas que é confrontada cotidianamente nas 

práticas socioespaciais, bem como ao nível da consciência, apontando para possibilidade de 

superação da alienação (SCOTT, 2011). 

 

 
 

35 
Consideradas como aquelas práticas que tem por objetivo a ação social politicamente orientada para 

transformação da realidade (SOUZA, 2013, p.250). 
36 

Tradução livre do original: ―Este predominio de lo económico es justamente lo inhumano, la esencia del 

hombre librada a una cosa, al dinero, al fetiche.‖ (LEFEVBRE, 1999, p.116) 
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 Por essa razão, as experiências vividas pelos sujeitos subalternizados, suas expressões 

culturais, práticas socioespaciais, táticas de resistência cotidianas, devem ser objetos de 

análise à luz da realidade urbana. Pois, no limite, espera-se que tal abordagem na perspectiva 

desses sujeitos subalternizados, ao expressarem suas táticas de resistência cotidianas em seu 

espaço vivido, possa ainda que virtualmente apontar para o horizonte político da luta pelo 

direito à cidade, na perspectiva da afirmação da diferença e da busca pela autogestão. Isso 

significa, necessariamente, transcender a produção social do espaço verticalmente (de cima 

para baixo) para tencionar possibilidade da produção de forma horizontalizada. 

 Portanto, sob uma perspectiva histórica-espacial, consideramos crucial apostarmos 

numa abordagem cujos protagonistas sejam os ―de baixo‖ opondo-nos diametralmente aquela 

visão de um homo economicus passivamente dominado, reificado, na qual se baseiam em 

nome da dicotomia sujeito-objeto alguns estudos de cunho estruturalista
37

. Temos em mente 

que a chave para empreender um salto (qualitativo) para além dessa perspectiva reside no 

cotidiano, dimensão na qual insurgem estes sujeitos, enfatizando, com isso, a pretensão de 

levar as últimas consequências o argumento de Berman (2001, p.190) segundo o qual ―ler o 

capital não vai nos ajudar se não soubermos também ler os sinais das ruas.‖ 

 

 

5.3 Acerca do método progressivo-regressivo 
 

 No seu livro, entre outras reflexões, Massey (2008) argumenta que o espaço como 

representação esteve associado à fixação, estabilização, enquanto o tempo, por excelência, era 

o portador do movimento. Sobretudo na abordagem estruturalista, para ela, o espaço foi 

mesmo suposto como a ―absoluta negação do tempo‖, enquanto uma estrutura imóvel. Tal 

concepção, em grande medida herdada da Filosofia moderna, sobrepôs o caráter vivido do 

espaço em favor de uma racionalidade euclidiana-cartesiana. 

 Com efeito, essa imobilidade atribuída ao espaço afastou, por muito tempo, a 

possibilidade de se pensar espaço-tempo como categorias que se retroalimentam, tendo em 

vista que, a luz do tempo, o espaço torna-se um produto histórico com suas continuidades e 

descontinuidades, interagindo com temporalidades por vezes conflitantes. Mesmo 

considerando-se o tempo como intrínseco ao espaço para o desenvolvimento dessa pesquisa, o 

problema persiste se levarmos em conta a existência de várias acepções de história, para qual 

o tempo pode ser evolutivo, linear, ou contraditoriamente permeado por sincronias e 

diacronias, exigindo assim uma precisão conceitual. 

 
 

37 
Ver Thompson (1979). 
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A perspectiva histórica na qual nos propomos a nos fundamentar deve prescindir, 

fundamentalmente, da concepção linear e evolutiva assentada sobre a ideia de progresso. Não 

se trata, pois, de reconstruir o passado cronologicamente até a chegada do presente instante de 

maneira cumulativa, tal como na abordagem historicista. 

É Benjamin (1996), nesse contexto, quem empreende um salto significativo no 

interior do materialismo histórico ao seguir na contramão desse historicismo, pois vai ―contra a 

visão evolucionista da história como acumulação de ‗conquistas‘, como ‗progresso‘ para cada 

vez mais liberdade, racionalidade ou civilização, ele percebe ‗de baixo‘, do lado dos 

vencidos, como uma série de vitórias de classes reinantes.‖ (LÖWY, 2005, p.60) 

Nesse caso, os sujeitos subalternizados tornam-se protagonistas da sua própria história, embora 

muitas vezes sobre certas determinações que lhe são alheias. De todo modo, em vez da visão 

evolucionista conveniente as classes dominantes, enfatiza-se ao contrário a dimensão 

conflituosa do processo histórico, isto é, ―a luta a até a morte entre opressores e oprimidos, 

exploradores e explorados, dominantes e dominados.‖ (LÖWY,2005, p. 59). Para Benjamin 

(1996) 

A luta de classes, que um historiador educado por Marx jamais perde de 

vista, é uma luta pelas coisas brutas e materiais, sem as quais não existem as 

refinadas e espirituais. Mas na luta de classes essas coisas espirituais não 

podem ser representadas como despojos atribuídos ao vencedor. 

(BENJAMIN, 1996, p.200) 
 

 O mesmo vale para o geógrafo norteado pelo materialismo histórico dialético: não se 

pode perder de vista, para além das contradições no espaço, às contradições do espaço, cujo 

conteúdo é histórico e social. Isto é, o geógrafo deve ultrapassar o plano do espaço abstrato, 

instrumentalizado por forças hegemônicas (capital, Estado), para alcançar a história dos 

vencidos no bojo do vivido. Não obstante, isso não significa uma inversão ou substituição de 

uma ênfase por outra tão somente, pois a investida no vivido implica o confronto com outras 

dimensões pelas quais se pode compor a totalidade aberta. 

Voltemos a Benjamin. Este opõe duas concepções de história antagônicas com sérias 

repercussões do ponto de vista da historicidade do espaço: a) a doutrina ―progressista‖, no 

sentido de progresso, para a qual o processo histórico é a norma instituída; e b) aquela 

situada no ponto de vista dos oprimidos, para qual a norma é a opressão e a barbárie. 

Entretanto, esta última só é iluminada pela lógica dialética, cujo movimento permite mediante 

a práxis dos oprimidos como negatividade
38 

ao que está posto, a ―apreensão das transições, do 

desenvolvimento, do enlace interno e necessário das partes no todo.‖ (LEFEBVRE, 1987, p.26) 
 

38 
No ser e no pensamento a negatividade é criadora, raiz do movimento, pulsação da vida (LEFEBVRE, 1999, 

p.24).
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 No âmbito da sociologia, esse movimento nos remete a uma complexidade horizontal, 

um grupo humano e sua relação com uma estrutura social, bem como com uma 

complexidade vertical, histórica, cuja ausência deve ser resgatada em sua genealogia. No 

que tange ao espaço, porém, podemos considerar a ordem próxima, o vivido que anima o 

lugar, imbricada com/numa ordem distante, no sentido de uma mundialidade que se 

impõe e tenta homogeneizar as diferenças, mas sem evitar as resistências que não advém do 

próximo ou do distante, mas exatamente do confronto de ambos. Nas palavras de Lefebvre 

(2006) quanto à relação espaço-tempo: 

Com efeito, o histórico e suas consequências, o diacrônico, a etimologia dos 

lugares, isto é, o que neles se passa modificando as localidades e locais, tudo 

isso vem se inscrever no espaço. O passado deixou seus traços, suas 

inscrições, escrita no tempo. Mas esse espaço é sempre, hoje como outrora, 

um espaço presente, dado como um todo atual, com suas ligações e conexões 

em ato. De modo que a produção e o produto se apresentam como dois lados 

inseparáveis e não como duas representações separáveis. (LEFEBVRE, 

2006, p.64) 
 

 A produção do espaço - longe de ser reduzido ao economicismo - implica em 

reconhecer a lógica dialética da presença (imediato) e ausência (virtualidades), reunindo ao 

nível da totalidade aberta as contradições que sinalizam para possibilidades no processo 

histórico, até alcançar o atual. Isso porque ―o anterior, no espaço, permanece o suporte do que 

segue.‖ (LEFEBVRE, 2006, p.181) É preciso se ter em mente que diferente de outras 

abordagens de cunho historicista ―o pensamento de Henri Lefebvre não se limita ao refluxo 

das coisas, ao terminado, ao real como fato realizado e acabado. Significa, portanto, uma 

análise voltada para as tendências como movimento dinâmico orientado para o possível.‖ 

(CARLOS, 1996, p.121) 

 Contudo, para fins de análise (decomposição), persiste um problema central de 

natureza metodológica, a saber: qual o ponto de partida para apreensão dessa totalidade no 

espaço-tempo contemplando, no nosso caso, o cotidiano dos oprimidos e suas respectivas 

práticas socioespaciais? 

 É o próprio Lefebvre quem nos propõe um método, desenvolvido no seu estudo no 

âmbito da sociologia rural, cuja aplicabilidade se estendeu para outras áreas do conhecimento, 

sendo reconhecido pela originalidade, inclusive, por uma figura como Sartre (1987). O 

método regressivo-progressivo parte do presente pressupondo determinações históricas que 

atuam sobre ele, revelando, ao final, as virtualidades que se vislumbram a partir das 

contradições abertas no devir. Nas palavras de Martins (2011), 
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o método regressivo-progressivo está referido à premissa da totalidade 

aberta, inconclusa, em que as superações propõem novas contradições e 

novas tensões, a sociedade movendo-se e transformando-se todo o tempo. 

(MARTINS, 2011, p.4) 
 

 É a partir do próprio Marx que Lefebvre desenvolve seu método. O momento 

analítico-regressivo se justifica porque embora subjacente ―o atual sai do passado; nasce dele, 

segundo um processo que se desdobra ante o pensamento em gênese (formação) e genealogia 

(lugares de nascimento, filiações e parentescos).‖
39

 (LEFEBVRE, 1983, p.154) 

O roteiro é explicitado por Martins (2011) da seguinte maneira: 

o descritivo, da descrição teoricamente informada pela diversidade das 

disciplinas especiais e pela observação participante no trabalho de campo, o 

mapeamento do presente aparentemente atemporal; o analítico-regressivo, o 

da análise e datação histórica da realidade descrita; o histórico-genético, o da 

análise das modificações das estruturas datadas e da sua subordinação ao 

todo, classificação genética das formações e estruturas, definição de seu 

tempo social e histórico, e retorno ao atual, compreendido e explicado. 

(MARTINS, 2011, p.4-5) 
 

 Em outras palavras, a luz da lógica dialética, o esforço inicial volta-se para uma 

descrição ―fenomenológica‖ do objeto iluminada por uma teoria. Em seguida, o objeto é 

situado historicamente dentro da totalidade com a qual interage-interagiu, indo do particular 

ao todo, para depois a partir das conexões se estabelecer um movimento conjunto em suas 

transições e temporalidades. A (re)totalização, por fim, se dá no movimento progressivo- 

sintético em que as contradições e tendências ganham conteúdos históricos no presente, 

demonstrando as virtualidades como possíveis do ponto de vista da reprodução. ―Qualquer 

que seja o momento no tempo, esse momento contém as virtualidades que permitem a 

continuação.
40

‖ (LEFEBVRE, 1983, p.154) 

 Assim, podemos estabelecer alguns princípios pelos quais reivindicamos o método em 

questão para o desenvolvimento desta pesquisa: o movimento decorrente da práxis (ação 

como condição do conhecimento e vice-versa); a articulação do imediato com as suas 

mediações imanentes; o movimento do particular para o todo e inversamente até alcançar uma 

totalidade aberta; do fenômeno à essência; da contradição a não contradição (identidade). 

Lefebvre, por fim, nos chama a atenção para o fato de que  

essa démarche permite estudos locais a diversas escalas, inserindo-os na 

análise geral, na teoria global. As implicações  e    imbricações    lógicas se    

compreendem  como tais,  mas sabendo  que essa não exclui (ao contrário) os 

conflitos, as lutas, as contradições. (LEFEBVRE, 2006, p.7) 
 

 

39 
Tradução livre do original: ―lo actual sale de lo pasado; nace de él, según un proceso que se desdobla ante el 

pensamiento en génesis (formación) y genealogía (lugares de nacimiento, filiaciones y parentescos).‖ 

(LEFEBVRE, 1983, p.154) 
40  

Tradução livre do original: ―Cualquiera que sea el momento en el tiempo, ese momento  contiene las 

virtualidades que permitieron la continuación.‖ (LEFEBVRE, 1983, p.154) 
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5.4 A tridimensionalidade do espaço: concebido, percebido e vivido 
 

 Na Geografia moderna, a pulverização dos estudos às vezes atende a própria 

fragmentação espacial e, no lugar do exercício da crítica, constata-se uma legitimação da 

realidade posta, ainda que indiretamente. Os estudos que contemplam o urbano, em especial, 

ora enfatizam a economia política, ora enveredam-se pelo viés imaterial tão somente, a 

depender dos paradigmas metodológicos, das teorias nas quais se fundamentam, entre outras 

variáveis e condicionantes. De todo modo, o corolário é de que o espaço segue aprisionado ao 

social, físico ou mental, reduzido ora a uma, ora a outra dessas dimensões. Lefebvre (2006) 

afirma que 

a tendência ideologicamente dominante reparte, segundo a divisão social do 

trabalho social, as partes e parcelas do espaço. Ela representa as forças que o 

ocupam, considerando-o como receptáculo passivo. No lugar de revelar as 

relações sociais implicadas nos espaços (aí incluída as relações de classe), no 

lugar de se voltar para a produção do espaço e para as relações sociais 

inerentes a essa produção (que introduzem nela contradições específicas, 

retomando a contradição entre a propriedade privada dos meios de produção 

e o caráter social das forças produtivas), cai-se na armadilha do espaço ―em 

si‖ e como tal: da espacialidade, do fetichismo do espaço. (LEFEBVRE, 

2006, p.78) 
 

 A fragmentação espacial, bem como a homogeneidade, por vezes encontra reflexo nas 

pesquisas desenvolvidas, as quais costumam reivindicar o espaço disso ou daquilo, 

encontrando coesão e simetrias em vez de contradições e tensões. Assim, em nome da razão 

(instrumental), o espaço perde seu elo com a práxis social. Em que pese o caráter 

metodológico, traçam-se recortes que – tanto mais estanques - perdem de vista a perspectiva 

da totalidade. Assim, imprime-se, por exemplo, ao conceito de lugar, transformado em 

categoria analítica enquanto local, uma coerência e unidade arbitrárias, trazendo a tona uma 

concepção reacionária e essencialista dele (MASSEY, 2000). 

 Na contramão dessa abordagem, porém, ensejamos contemplar a produção do espaço 

urbano identificando seus agentes e processos, mas à luz de uma perspectiva teórica 

tridimensional do espaço. Tomando emprestadas as palavras de Lefebvre (2006, p.17), 

digamos que "(...) a pesquisa concerne ao espaço lógico-epistemológico – o espaço da prática 

social – aquele que os fenômenos sensíveis ocupam, sem excluir o imaginário, os projetos e 

projeções, os símbolos, as utopias.‖ 

 Para tanto, recorrer-se-á a tríade lefebvriana do espaço cujas dimensões envolvem o 

concebido (representações do espaço), o percebido (prática espacial) e o vivido (espaços de 

representação). 
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 A tríade, porém, não corresponde à soma de três espaços específicos, por assim 

dize - isso seria persistir na fragmentação. Trata-se de três dimensões imbricadas, 

interdependentes, sem as quais a produção do espaço perde-se ora no fetichismo, ora no 

empirismo abstrato. 

 De maneira alegórica, Lefebvre (2006) interpreta o corpo como o espaço para 

explicitar essa tridimensionalidade: 

Em alusão ao corpo, o percebido corresponderia aos membros e seus usos, as 

mãos, órgãos, gestos. As representações do espaço, seria todo o oriundo da 

aquisição científica difundida com a mistura de ideologias: o anatômico, o 

fisiológico, as doenças e os remédios, as relações do corpo com seu meio, 

enfim. Já o vivido corporal, alcança alto grau de complexidade estranheza, 

pois aí intervém a cultura, os simbolismos. Sob o peso moral, o corpo vivido 

não tem órgãos, é castrado. (LEFEBVRE, 2006, p.36) 
 

 Do ponto de vista da análise e transpondo para a categoria de lugar isso significa o 

emprego de uma abordagem cujo alcance transcenda qualquer visão empiricista, até porque 

―sem os sentidos e as imagens que se produzem e reproduzem na comunicação e nos 

discursos, o que resta é o substrato material, não o lugar‖ (SOUZA, 2013, p.118) 

Nesse sentido, o movimento multiescalar e multidimensional nessa pesquisa consiste, pois, 

na incorporação de uma abordagem em que o lugar não esteja aprisionado aos sentidos que 

os sujeitos atribuem a ele, muito menos que esteja desconectado de outras escalas de 

análise
41

. 

 Ocorre que, em vez de dualismos, Lefebvre (2006) opta pela dialética tridiática para 

pensar o espaço. Ele traz à tona as representações do espaço, cuja técnica, ideologia e razão 

instrumental são responsáveis por conceber mediante o usufruto do poder, as práticas 

espaciais no sentido de produção e reprodução das relações sociais no espaço, e, finalmente, 

os espaços de representação a partir dos quais a apropriação do espaço se dá através de 

simbolismo, do corpo e da festa pelos sujeitos. Nas palavras de Lefebvre (2006): 

a) A prática espacial de uma sociedade secreta seu espaço; ela o põe e o 

supõe, numa interação dialética: ela o produz lenta e seguramente, 

dominando-o e dele se apropriando. Para a análise, a prática espacial de uma 

sociedade se descobre decifrando seu espaço. O que é a prática espacial no 

neo-capitalismo? Ela associa estreitamente, no espaço percebido, a 

realidade cotidiana (o emprego do tempo) e a realidade urbana (os percursos 

e redes ligando os lugares do trabalho, da vida  ―privada‖, dos lazeres). 
b) As representações do espaço, ou seja, o espaço concebido, aquele dos 

cientistas, dos planificadores, dos urbanistas, dos tecnocratas ―retalhadores‖ 

e ―agenciadores‖, de certos artistas 
 

 

41 
Apesar dessa abordagem ser transversal ao estudo, discorremos mais detidamente sobre essas dimensões 

mais adiante, no tópico ―O contexto multiescalar e trimensional do espaço na pesquisa.‖
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próximos da cientificidade, identificando o vivido e o percebido ao 

concebido. 

(c) Os espaços de representação, ou seja, o espaço vivido através das 

imagens e símbolos que o acompanham, portanto, espaço dos ―habitantes‖, 

dos ―usuários‖, mas também de certos artistas e talvez dos que descrevem e 

acreditam somente descrever: os escritores, os filósofos. Trata-se do espaço 

dominado, portanto, suportado, que a imaginação tenta modificar e 

apropriar. (LEFEBVRE, 2006, p.34) 

 

 Para Lefebvre (2006), o espaço concebido ao ser materializado é aquele não vivido 

plenamente, tendendo, progressivamente, ao processo de homogeneização, fragmentação, 

hierarquização, porque nega as diferenciações. Em síntese, trata-se de um espaço que é um 

abstrato-concreto, já que ainda que ganhe concretude é abstrato porque deveria do plano das 

representações, invariavelmente ideológicas. 

 Esse espaço concebido, herança do idealismo, reúne às representações do espaço 

imbuídas no discurso, na ideologia, na razão instrumentalizada a serviço do Estado. ―Ele 

contém representações derivadas da ordem estabelecida: estatutos e normas, hierarquias 

localizadas e lugares hierarquizados, papéis e valores ligados aos lugares.‖ (LEFEBVRE, 

2006, p.103) Isso consiste em pensar num processo cujo representado encontra-se 

subordinado ao representante - embora não absolutamente -, fazendo o mental saltar 

violentamente para o social, de tal forma que a representação transfigurada em ideologia 

tende a suplantar o vivido, colonizando-o. (RAULIN, 2012) 

Assim, à revelia da historicidade e do conteúdo social, este espaço é tomado como 

abstrato concreto, tal qual a forma dinheiro, porque se materializa a partir da segregação, 

fragmentação, homogeneização, impondo-se com violência ao mesmo tempo em que tenta 

mascarar as contradições, notadamente pela via estratégica do ordenamento. Trata-se de um 

espaço que é meio, condição e produto tanto do poder político quanto do econômico; ora é 

lócus de estratégias estadistas, ora dos agentes econômicos. Em outras palavras, politicamente 

é o espaço que serve a hegemonia de classe, enquanto que do ponto de vista econômico é 

meio pelo qual o capital se reproduz. 

 A periferia, espaço vivido essencialmente, se vê mediada por essas representações do 

espaço sob as quais ela, já capturada, limita-se e é dominada. Nesse sentido, os espaços de 

representação da periferia, dos quais emanam simbolismos e resistências cotidianas, 

fundamentalmente assentado no valor de uso, é substituído pelas representações do espaço na 

medida em que estas orientam práticas socioespaciais de dominação, as quais, por sua vez, 

induzem a segregação, repressão, ordenamento em favor da reprodução do capital no contexto 

da produção do espaço urbano. Segundo Cardoso (2006): 
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As favelas, através do concebido, são verdadeiros espaços dentro da cidade, 

marcados pelo medo, pela violência, pelas ausências, sendo expressão do 

caos urbanístico (não formal, sem regras de construção). No entanto, para 

quem as vivencia, apesar de conhecer de perto todos os problemas 

enfrentados, como a violência e as ausências concretas, as favelas são 

verdadeiros lugares, no qual estão cristalizadas relações de pessoais e 

sociais, marcadas principalmente por laços afetivos e pela experiência. 

(CARDOSO, 2006, p.16) 
 

 Resguardada algumas diferenças, a observação de Cardoso (2006) pode perfeitamente 

se aplicar a periferia. Notoriamente, os estereótipos que povoam o imaginário urbano acerca 

da favela e da periferia são expressões sintomáticas do poder de colonização das 

representações do espaço em detrimento do vivido. Não à toa, a periferia, a favela, são 

historicamente espaços vividos submetidos à segregação e seu cotidiano constantemente é 

alvo da repressão e da racionalidade tecnocrática do Estado. Como a representação é capaz de 

suscitar a prática, em meio a isso, as práticas socioespaciais dos sujeitos subalternizados que 

vivem nesses espaços são redefinidas em termos que lhe são alheios, ou seja, são 

determinadas por uma ordem distante. 

 Historicamente, ―os produtores do espaço sempre agiram segundo uma representação 

do espaço, ao passo em que os usuários suportam o que se lhes é imposto, mais ou menos 

inserido ou justificado em seu espaço de representação.‖ (LEFEBVRE, 2006, p.73) Mas, em 

contrapartida, esta última acepção de espaço de representação, o vivido, é também dotado de 

representações por meio das quais os sujeitos subalternizados se expressam, agem, se 

manifestam, mas são representações antes vividas, forjadas e integradas no representado. Eis 

então o desafio já anunciado por Lefebvre (2006): confrontar dialeticamente os espaços de 

representação com as representações do espaço, levando-se em conta que ambos coexistem, 

afetam-se mutuamente e referenciam as práticas socioespaciais. 

 Dessas práticas socioespaciais podemos desdobrar conceitos operacionais visando à 

compreensão das contradições que advém do confronto entre o concebido e vivido, tendo em 

vista que o primeiro tende a subsumir o segundo, desencadeando assim conflitos e resistências 

que se vislumbram no lugar. Do que se tratam esses conceitos? 

Ocorre que no vivido, sobretudo, há uma apropriação da natureza pelo sujeito para fins 

sociais, como o habitar, por exemplo. Mas não apenas para atender uma necessidade 

meramente material, porque inclui também uma dimensão imaterial-abstrata, isto é, 

representações que se expressam também no âmbito dos simbolismos, da cultura, dos laços 

identitários. Nas palavras de Dias (2015): 

Logo, a apropriação pode ser definida como uma prática sócio-espacial, 

inscrita no tempo, na qual os grupos sociais não só modificam a natureza e o 
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lugar, como dados prático sensíveis, mas também os empregam para suas 

atividades diversas, especializadas ou não, produzindo tanto um espaço 

concreto e material como também produzindo fenômenos sensíveis, 

símbolos, projetos, projeções, imaginário, utopias. (DIAS, 2015, p.4) 

 

 A apropriação se dá, pois, na medida em que o sujeito busca no espaço, considerando- 

se as limitações, a sua realização enquanto ser social. A limitação decisiva para atingir esse 

propósito se deve ao fato do espaço, ao mesmo tempo, ser dominado pelos agentes 

hegemônicos, a exemplo do Estado, os quais veem no espaço um receptáculo onde a 

reprodução de relações sociais hierarquizadas, desiguais, encontra eco na racionalidade 

tecnocrática, bem como na reprodução do capital. Ou seja, o salto do mental (concebido) para 

o social no espaço-tempo revela um processo diametralmente antagônico à apropriação, a 

saber: a dominação. Por isso 

(...) nas representações do espaço e nos espaços de representação estão 

presentes tanto o aspecto mental quanto o simbólico, todavia, a diferença 

entre os dois precisa-se no modo em que o conceito do primeiro refere-se, 

primordialmente, ao espaço produzido pelas relações dominantes – aquelas 

de produção e sua imposição de ―ordem‖, utilizando o conhecimento 

elaborado intelectualmente –, enquanto o conceito do segundo é oriundo do 

espaço produzido pelas relações dominadas – aquelas dos habitantes e dos 

usuários que buscam modificar e apropriar-se do espaço dominante através 

da imaginação, ligado ao clandestino da vida social e que utiliza 

simbolismos complexos, tendendo para sistemas de signos não-verbais. 

(DIAS, 2015, p.6) 

 

 Em síntese, se a apropriação se encontra inserida no vivido, à dominação provém do 

saldo do mental (concebido) para o espaço-tempo. E entre ambos, o concebido e o vivido, 

situam-se as práticas socioespaciais realizadas pelos agentes da produção do espaço, incluindo 

aí os sujeitos subalternizados. 

 

5.5 O lugar: entre a ordem próxima e a ordem distante 
 

 Lindón (2004) argumenta que o cotidiano em Lefebvre só pode ser apreendido, antes 

de tudo, a partir de uma perspectiva dialética da realidade mediante seu caráter essencialmente 

contraditório. Em Lefebvre (1991), o cotidiano nos remete ao repetitivo, ao reino da 

banalidade, porque se encontra colonizado
42

, mas ao mesmo tempo evoca a eventualidade, 

dado que é um produto social e histórico com suas continuidades e descontinuidades. 

 
 

42 
―mesmo que a colonização sob sua forma imperialista tenha desaparecido, a globalização generalizou a 

colonização da vida cotidiana, difundido seus padrões alimentares, vestimentas, de comunicação, até mesmo 

suas adequações emocionais, as exportando dos centros para as periferias.‖ (tradução livre) (RAULIN, 2012, 

p.29) 
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 O cotidiano, por isso, escapa ao ordenamento. Ele é fugidio e residual, mesmo que se 

apresente tendencialmente como cíclico e homogêneo no plano fenomênico. Sob o peso da 

análise, esta dimensão do cotidiano permite entrever suas próprias descontinuidades 

imanentes, às quais se manifestam nas práticas socioespaciais enquanto resistência política, 

atividade criadora, festas, simbolismos na esteira duma contra racionalidade, isto é, uma 

negatividade em relação à dominação por parte do capital. Em suma, o cotidiano pressupõe: 

O repetitivo. A sobrevivência da penúria e o prolongamento da escassez: o 

domínio da economia, da abstinência, da privação, da repressão dos desejos, 

da mesquinha avareza. Segundo quadro: grandeza do cotidiano, com sua 

continuidade. A vida que se perpetua, estabelecida sobre o solo. A prática 

incompreendida: a apropriação do corpo, do espaço e do tempo, do desejo. A 

moradia, a casa. O drama, que não se pode reduzir ao número. (LEFEBVRE, 

1991, p.24) 
 

 É razoável, então, pensarmos que a dialética ilumina o conceito de cotidiano na obra 

lefebvriana de maneira a ampliar aquela concepção clássica que o reduz ao senso-comum, o 

impuro, ocupando grau inferior no de ato da reflexão, enfim, tomado enquanto não filosófico 

(LEFEBVRE, 1991). É com base nessa leitura da vida cotidiana efetuada por Lefebvre 

(1991), tecendo a crítica necessária e sem ignorar suas potencialidades, que queremos nos 

apoiar. 

Damiani (2001) nos ajuda a avançar nessa reflexão ao dizer que a totalidade se 

expressa na vida cotidiana na medida em que produz e se reproduz a partir das determinações 

que se impõem ao mundo nas mais diversas dimensões e níveis escalares. 

Nesse sentido, podemos considerar que a sociedade urbana é uma determinante do mundo 

moderno capitalista que se reproduz enquanto processo totalizante tanto materialmente como 

no âmbito das relações sociais cotidianas, extrapolando, inclusive, os limites da cidade 

(CARLOS, 2005). 

 Carlos (2007) interpreta o cotidiano à luz do conceito de lugar no campo da Geografia. 

Para a autora, o cotidiano está intimamente associado à categoria de lugar, pois ambos se 

retroalimentam, já que a vida cotidiana objetivamente anima o lugar enquanto condição da 

reprodução social, pois ―na medida em que a vida cotidiana mostra como as pessoas vivem, 

articula ao mesmo tempo uma insatisfação contra as estratégias a partir das quais todos os dias 

surgem é revelada a arbitrariedade da ordem dominante
43

‖. (RONNEBERGER, 2008, p.134) 

 Dessa forma, o lugar é tido como esfera do cotidiano onde se entrelaçam os encontros, 

os confrontos, as práticas socioespaciais dos sujeitos, mas que, à medida que o global se 

projeta  nele,  tende  a  sofrer  profundas   transformações.  Esta   abordagem,  consistindo  num 
 

 

43 
Traduzido do original: ―Insofar as the critique of everyday life shows how people live, it articulates at the same 

time an indictment against the strategies from which the everyday emerges and reveals the arbitrariness of the 

dominant order.‖ (RONNEBERGER, 2008,134) 
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fundamento do sentido global do lugar, evidentemente se afasta da concepção conservadora 

de lugar reduzido puramente à ideia de refúgio e comunidade bairrista (MASSEY, 2000). 

 Para dar conta do vivido, julgamos necessário incorporar, articulando cotidiano, lugar 

e sujeitos subalternizados a dialética entre ordem e desordem, entre o valor de uso e o valor de 

troca, apropriação e dominação, ordem próxima e ordem distante (LEFEBVRE, 2006). Tais 

conflitos cristalizam-se nas contradições do espaço, frente às quais se colocam, de um lado, os 

agentes hegemônicos na produção do espaço na condição de mercadoria, enquanto, do outro, 

se contrapõem os sujeitos subalternizados que não reivindicam o espaço para si nesses termos, 

mas senão como realização da própria vida. 

 Enquanto agente da produção do espaço urbano, perpassando a escala do lugar, sabe- 

se que a atuação do Estado se dá, entre outras estratégias, por meio de políticas públicas 

voltadas para ―qualificação seletiva dos espaços‖, eivado contemporaneamente na lógica 

neoliberal, pois na medida que atende aos imperativos do capital tende também a reduzir a 

potência do lugar porque o coloca funcionalmente sob a racionalidade do mercado. De fato, 

―a participação do Estado na realização dos processos hegemônicos globais, capturando 

lugares, atinge o cotidiano dos sujeitos.‖ (PIDNER, 2012, p.8) 

 No contexto da reestruturação urbana, quanto mais se a altera a relação e a posição do 

lugar com/na cidade como um todo sob uma lógica de urbanização homogeneizadora, 

fragmentada, além de hierarquizada, na passagem de uma monocentralidade para uma 

multipolicentralidade, tanto mais a sociabilidade se vê redefinida, o que anuncia a tessitura de 

um cotidiano programado, adensando a alienação dos sujeitos subalternizados. Sob esta 

cotidianidade que se anuncia, 

neste novo momento, a vida cotidiana se torna um modo de viver sem estilo. 

É o tempo do homem sem qualidade, mergulhado numa historicidade que se 

torna produto de seu produto, transfigurado de sujeito em objeto, em 

contradição com as características próprias da vida privada, que é 

determinada pelo tempo do sujeito. Momento em que aquilo que faz não é 

necessariamente aquilo que pensa estar fazendo. (MARTINS, 2008, p.103) 
 

 Com isso, o lugar tende a perder seu caráter de uso ao passo em que se torna alvo das 

incursões dos agentes econômicos com vistas para ampliação das forças produtivas.  Do 

mesmo modo, a experiência do sujeito subalternizado no lugar, por sua vez, acaba sendo 

condicionada pela ação de agentes (hegemônicos) e processos que à medida que o redefinem 

também o despersonificam. Logo, mediante a reprodução do capital via aparato estatal, ―a 

vida cotidiana, assim, envolveria lógicas institucionais atuantes‖ (DAMIANI, 2001a, p. 166) 

Desta forma, o bairro popular, elevado à categoria de lugar, não se define como 
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unidade espacial isolada e desconexa da realidade urbana da qual necessariamente faz parte. 

 Em essência, consiste num fragmento de uma totalidade concreta. A um só tempo, o 

bairro enquanto fragmento espacial torna-se inteligível na mediação com o todo da realidade 

urbana da cidade, ao passo em que esta só é racionalmente apreendida pelas partes. Este 

movimento recíproco e mútuo, cuja força motriz deve mobilizar esta pesquisa, propicia a 

compreensão dialética da realidade objetiva, nesse caso, do lugar. (KOSIK, 1979) 

 Assim, na via da dialética do próximo e o distante, ―pela mediação do cotidiano no 

lugar, somos levados dos fatos particulares à sociedade global.‖ (DAMINI, 2001a, p.164) Em 

termos gerais, é possível pensar que se os lugares sob a lógica do capital neste período da 

globalização se articulam em redes numa relação assimétrica, dado a desigualdade que a 

sustenta, contraditoriamente, cada vez mais se diferenciam uns dos outros. 

Conforme Carlos (1996, 2007), o lugar apresenta ao mesmo tempo uma tendência à 

homogeneização e diferenciação. Nesse processo, o caráter de uso entra em choque com as 

estratégias de racionalização do Estado e do capital na produção do espaço cujos efeitos se 

manifestam na escala do lugar. 

 Em síntese, a desigualdade imanente à estrutura social e espacial revela a diferença 

expressa, sobretudo, no lugar (CARLOS, 2007). Isso porque ao lado da mundialização e da 

fragmentação o lugar ganha outra dimensão: a da manifestação da diferença, pois nele 

revelam-se as singularidades, a multiplicidade (MASSEY, 2008). 

As diferenças, nesta perspectiva geográfica, imprimem singularidades que cada lugar gesta 

frente ao desenvolvimento geográfico desigual, cuja dinâmica se faz de maneira dialética, 

deixando rastros históricos, induzindo confrontos, suscitando concomitantemente uma 

contradição entre homogeneização e as diferenciações. Isso se deve, no fundo, aos 

―resíduos  e  resistências  nos  subterrâneos  que  fogem  ao  processo  homogeneizador  e 

terrificante do capital.‖ (CARLOS, 2005, p.91) 

 Em termos de análise, por tudo isso, é preciso ainda levar em conta a superposição de 

escalas que se articulam com o lugar, o que exige de nós a articulação da ordem distante com 

a ordem próxima, afinal, ―o lugar se produz na articulação contraditória entre o mundial que 

se anuncia e a especificidade histórica do particular.‖ (CARLOS, 2007, p.21) E quanto à vida 

cotidiana, qual a acepção na qual nos referenciamos aqui? 

 Carvalho (2007), na obra ―Cotidiano: conhecimento e crítica‖, faz um exercício de 

interpretação dialética no sentido de compreender a instância social na qual a vida humana se 

reproduz a partir de gestos e atividades rotineiras, relações alienadas, mediocridade, 

insatisfações,   sonhos   e   desejos,   imbuídas   nas   contradições   entre   abstrato/concreto, 
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heterogêneo/homogêneo, fragmentário/hierárquico, trabalho/moradia, sendo esta aí uma 

dimensão sobre a qual incide a programação e o controle. Apesar de ser encarada como 

dimensão da reprodução social, o cotidiano nessa concepção também é tido como lócus de 

resistências, transformações, transgressões, até porque o acaso, as eventualidades, são 

inerentes à vida cotidiana. 

 Seguindo linha de raciocínio da obra supracitada, Estado e capital, cada um a sua 

maneira, por vezes numa convergência de interesses, colonizam e interferem no cotidiano, 

instaurando uma cotidianidade homogênea, programada. Para Lefebvre (1999), por sua vez, o 

Estado produz a cotidianidade na medida em que lhe impõe leis, normas, fiscalização, 

repressão. Em paralelo, o capital inunda o cotidiano com bens de consumo, substituindo as 

relações entre os homens por relações entre coisas. Assim, as incertezas e insatisfações 

cotidianas vão sendo preenchidas pela satisfação certa do consumo mediante o crédito, por 

exemplo. ―É assim que a vida cotidiana é - para o Estado e para as forças capitalistas - fonte de 

exploração e espaço a ser controlado, organizado e programado‖. (CARVALHO, 2007, p.20) 

 Ainda conforme a obra supracitada, em que pese à análise da vida cotidiana, três 

perspectivas devem ser contempladas: 1) a primeira delas diz respeito à busca do real e da 

realidade. Nesse busca, é preciso ter claro que a vida cotidiana compreende o dado sensível, 

ou seja, o vivido, a subjetividade fugitiva, as emoções, os afetos, hábitos e 

comportamentos, bem como as práticas de trabalho e consumo, e, ainda, o plano do abstrato, 

das representações e imagens que fazem parte do real, sem, no entanto, perder-se por 

contemplo no imaginário; 2) A segundo perspectiva diz respeito a totalidade. Para Lukács 

(LUKÁCS apud CARVALHO, 2007, p.21), ―(...) somente no contexto que integra os 

diferentes fatos da vida social (enquanto elementos do devir histórico) numa totalidade, se 

torna possível o conhecimento dos fatos como conhecimento da realidade‖. Além disso, 

é preciso também lembrar que a totalidade está sempre em processo de 

estruturação e reestruturação. Ela é histórica. Assim, é preciso captar o seu 

movimento no curso de seu desenvolvimento. Como diz Lefebvre, o 

conceito de cotidiano é global, ―ele se refere e questiona a totalidade no 

curso do seu desenvolvimento. Querer buscá-lo e defini- lo em sua escala 

aparente – as microdecisões, os microefeitos – é deixá-lo fugir; querer 

buscar o global sem ele é também deixar fugir a totalidade‖ (CARVALHO, 

2007, p.21). 
 

 A terceira e última perspectiva tem a ver com as utopias, as possibilidades de 

transformação da realidade capitalista e, acrescentaríamos também, da busca pelo direito à 

cidade. A luta de classe que tinha no chão da fábrica seu terreno mais fértil, agora é 

potencializado no cotidiano da vida urbana como resposta a dominação e espoliação urbana. 
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 Em suma, a ênfase no cotidiano do lugar tem permitido a partir do método dialético, 

bem como da abordagem marxista-lefebvriana, a compreensão da reprodução das relações 

sociais de produção assim como das práticas socioespaciais na escala do lugar, mediante os 

encontros, a festa e as estratégias de apropriação, abarcando também as práticas consumo 

(LEFEBVRE, 1991). Enfim, 

como diz Lefebvre, é como se as pessoas, no cotidiano, para evitar as 

armadilhas e desenganos, para melhor utilizarem as circunstâncias evitando 

os inconvenientes, enxergassem a sociedade como dual: de uma parte os 

circuitos dominantes e instituídos, de outra parte, os circuitos exteriores, 

as trocas diretas, as ligações mais ou menos clandestinos. (CARVALHO, 

2007, p.48) 

 

5.6 O contexto multiescalar e tridimensional do espaço na pesquisa 

 
 Alicerçada na teoria marxista-lefebvriana, Carlos (2011) propõe pensar a produção do 

humano em consonância com a produção do espaço tendo em vista o elo dialético que os une, 

para além da produção de objetos tão somente (stricto sensu), embora também a incorpore. 

 Busca-se apreender a produção do espaço como imanente à própria existência humana, 

isto é, enquanto condição, meio e produto. Isso implica em considerar na produção latu sensu, 

contemplando o processo histórico, os sujeitos subalternizados que dela também são 

partícipes, mediados pelas relações sociais de produção, ora como determinantes, ora como 

determinados. Para tanto, a ênfase do ponto de vista da análise deve ser menos na concepção 

da ―organização do espaço‖ e  mais, no sentido qualitativo, na  ―produção do espaço‖ 

(LEFEBVRE, 2006). 

 Diante disso, aquela noção de espaço enquanto superfície é então relativizada na 

medida em que ele, o espaço, agora indissociável do seu caráter social, adquire o estatuto não 

apenas de obra, isto é, resultado da criação humana, mas de dimensão constitutiva da 

produção lato sensu, subordinando-a e ao mesmo tempo subordinado a ela de sobremaneira. 

Nesse processo, dialeticamente espaço e tempo se complementam, já que no modo de 

produção capitalista as crises são endêmicas, ocasionando reestruturações que repercutem no 

espaço-tempo. 

 Dessa forma, se nosso intuito é à análise do lugar como categoria chave, se faz 

necessário trazer à tona processos que se dão globalmente e cujas implicações socioespaciais 

se sobrepõem aos mais diversos níveis escalares, desde o plano dos espaços metropolitanos 

até o cotidiano do bairro, alterando-os profundamente. Afinal de contas 

os lugares não se justapõem somente no espaço social, em contraste com 

aqueles espaço-natureza. Eles se interpõem; se compõem, eles se superpõem 
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e às vezes se chocam. O resultado é que o local (o ―pontual‖, determinado 

por tal ou tal ―ponto‖) não desaparece, absorvido pelo regional, pelo 

nacional, pelo próprio mundial. O nacional e o regional englobam muitos 

lugares. O espaço nacional engloba regiões; o mundial não apenas envolve 

espaços nacionais, mas provoca (até nova ordem) sua formação, num notável 

fracionamento. Múltiplos fluxos atravessam esses espaços. O espaço social 

começa a aparecer em sua hiper-complexidade: unidades individuais e 

particularidades, fixidades relativas, movimentos, fluxos e ondas, uns se 

compenetram, outros se afrontam etc. (LEFEBVRE, 2006, p.77) 
 

 Conforme Carlos (2011), a dinâmica do capitalismo contemporâneo anuncia a 

passagem dos espaços de consumo para o consumo do espaço, de maneira tal que se tem 

assistido contemporaneamente ajustes espaciais no que diz respeito à produção do espaço 

urbano, que rapidamente se transfigura em mercadoria. Para Harvey (2009b, p.16), no 

capitalismo contemporâneo ―a urbanização proporciona um caminho para resolver o problema 

do capital excedente [uma vez que ela] (...) é um veículo primordial para absorção do 

excedente em escalas geográficas sempre crescentes.‖ 

 Isso significa dizer, seguramente, que a reestruturação do sistema produtivo em escala 

global desdobra-se sobre as demais escalas ao induzir uma reestruturação na produção do 

espaço urbano, implicando nas estruturas, formas e funções urbanas preexistentes com vistas 

para superação da crise. 

 Este foi o caso da crise que eclodiu em 1970, assolando o modelo produção fordista na 

escala mundial. Ocorre que com a transição do regime de acumulação fordista para o 

toyotista, anunciando uma produção mais flexível e fragmentada, embora ainda hierarquizada, 

temos a sinalização para uma ampliação do poder de mobilidade geográfica do capital 

mediante os avanços da técnica, bem como da comunicação, possibilitando a incorporação de 

novos mercados, inclusive, nas periferias e semiperiferias da economia capitalista global. É 

nesse cenário que do ponto de vista das atividades econômicas se assiste a projeção do setor 

terciário, do capital financeiro, imobiliário, ao passo em que atividade industrial entra em 

declínio, levando alguns autores a tratar das implicações socioespaciais no contexto 

metropolitano, como, por exemplo, o processo de desindustrialização (PADUA, 2010). 

 Tal processo de reestruturação que perpassa tanto a produção em si quanto às relações 

socioespaciais que se estabelecem a partir dela, se configura como modo de regulação no 

Brasil durante a década de 1990, por meio da doutrina político-econômica neoliberal, segundo 

a qual o Estado deveria promover a liberalização da economia estimulando as forças 

produtivas no sentido de criar atrativos (fiscais, por exemplo), mas também dotar 

seletivamente o território nacional de infraestrutura capaz de viabilizar minimamente a 

reprodução do capital. E, frequentemente, isso exigia o rompimento de possíveis barreiras 
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espaciais. 

 Em retrospecto, as transformações promovidas pela crise, no Brasil, já são observadas 

na rede urbana durante a década de 1980, quando se inicia uma descentralização das 

atividades econômicas no território nacional, coincidindo com o avanço da fronteira agrícola 

em direção ao centro-oeste pautado na monocultura soja e do milho. Naquela altura, tal 

fragmentação e dispersão estava intimamente associada à crise do capitalismo global, situado 

gradativamente na passagem para o regime de acumulação flexível (HARVEY, 2013b). 

 A partir daí, no contexto da reestruturação socioespacial na escala nacional, novas 

espacialidades foram sendo incorporadas à dinâmica do capital, inclusive, centros urbanos até 

então com pouca representatividade na rede urbana nacional, tais como Petrolina-BA, 

Mossoró-RN, Campina Grande-PB, Juazeiro do Norte-CE, somente para se restringir ao 

contexto nordestino. 

 Se reduzirmos a escala geográfica, quanto ao estado do Ceará, é possível assegurar 

que com a ascensão do então ―Governo das mudanças‖, de cunho empresarial, há um 

pioneirismo do estado no que tange a incorporação do neoliberalismo enquanto modo de 

regulação da política econômica norteadora das ações do Estado, o que se deu já no final da 

década de 1980. Durante esse período, para vários autores, houve uma reestruturação 

socioespacial no Ceará durante a qual emergiram novas centralidades interurbanas e 

intraurbanas, em especial, no interior do estado (SANTOS E LIMA, 2012; PEQUENO, 

ELIAS, 2013). 

 Uma dessas centralidades interurbanas, no interior do estado, se refere justamente ao 

CRAJUBAR, a já mencionada aglomeração urbana entre os limites fronteiriços das três 

principais cidades do Cariri Cearense. Como se  sabe ,  a dinâmica desse arranjo urbano-

regional se cristalizou a partir da especialização e complementariedade econômica entre as 

três urbes no final da década de 1980, fazendo dessa área uma centralidade cuja 

influência econômica, atualmente, alcança inclusive outros estados (QUEIROZ, 2014). 
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Mapa 03 – Localização do CRAJUBAR 
Fonte: QUEIROZ, 2014 (adaptado). 
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 A respeito do CRAJUBAR, segundo QUEIROZ (2014): 

 
No Cariri, a ocupação mais intensiva das atividades urbanas nos territórios 

dos municípios de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, associada à histórica 

relação de interdependência e complementaridade entre eles, aliada à 

proximidade física entre os núcleos urbanos destes municípios, promoveu a 

formação do aglomerado urbano que se convencionou chamar de Crajubar. 

(...) Para isso, a organização das atividades econômicas, a forma como os 

principais serviços públicos e privados estavam distribuídos no conjunto das 

três cidades e a proximidade territorial entre as mesmas foram 

determinantes. (QUEIROZ, 2014, p.96-97) 
 

 Devido aos investimentos públicos e privados, entre outras condicionantes, é que 

Juazeiro do Norte, a urbe que mais vem se expandido das três que compõe a área de 

centralidade conhecida pelo vocábulo CRAJUBAR, no âmbito intraurbano é submetida a 

um processo de reestruturação urbana que desencadeia uma implosão-explosão seguindo 

uma lógica de urbanização fragmentada e dispersa, ampliando as periferias antes restritas a 

proximidade com a via férrea, em torno da qual estava localizado, por exemplo, o arisco44. 

De acordo com Pereira (2012), quanto ao processo de reestruturação urbana pela qual 

passou/passa Juazeiro do Norte a partir desse período: 

A morfologia urbana foi sendo alterada de acordo com as práticas sócio- 

espaciais que acabaram por produzir uma cidade que aos poucos foi 

assumindo características de fragmentação sócio-espacial e de segregação 

espacial urbana. (PEREIRA, 2012, p.307) 
 

 Na dimensão econômica, ainda na década de 1970, vale destacar que a população 

economicamente ativa (PEA) da cidade, atrelada até então ao setor primário/secundário, 

migra para o setor terciário, que passa então a responder por mais da metade dos postos de 

trabalho, consolidando-a como importante centro urbano comercial varejista do Nordeste 

(CEARÁ, 1980). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

44 
O termo passou a ser utilizado por volta de 1930 para designar às áreas periféricas da cidade próximas a via 

férrea da cidade. 
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Figura 01 – População economicamente ativa em 1950 e 1970 

Fonte: Pereira, 2014. 
 

 Nesse contexto, quando o tecido urbano de Juazeiro do Norte se dispersa condicionado 

inicialmente pela ampliação da malha viária e a descentralização das atividades terciárias, os 

sujeitos subalternizados - tanto aqueles migrantes vindos de outras localidades (sítios, 

municípios vizinhos) como também aqueles que já residiam na cidade -, devido à valorização 

do solo urbano, vão sendo cada vez mais segregados uma vez que são forçados a se 

deslocarem para áreas periféricas em direção a Barbalha e Crato, municípios limítrofes. De 

fato, historicamente ―o processo de urbanização expulsa e segrega parcela significativa da 

sociedade sem acesso ao solo urbano.‖ (CARLOS, 2013, p.101) 

 Em decorrência disso, eis aí que surgem décadas depois, em meados de 1980 e início 

de 1990, bairros populares como João Cabral, seguido do Frei Damião, ambos deslocados do 

centro da cidade. Assim observa Pereira (2014) quanto a isso: 

Nesse contexto de aumento demográfico, a cidade se expande mais ainda. Os 

aglomerados que estavam à beira das principais rodovias, as que ligavam 

Juazeiro do Norte ao Crato e a Barbalha, começam a se adensar, e novos 

bairros surgem nesta década. Os anos 1970 e, sobretudo, 1980 são a época 

do boom populacional da cidade que tem como consequência a explosão 

imobiliária. (PEREIRA, 2014, p.107) 
 

 É quando a cidade se reproduz, sobretudo, a partir da lógica da especulação 

imobiliária à qual coube, por meio dos seus agentes, a valorização dos espaços periféricos, 

loteando-os para atender a demanda habitacional tanto da elite política e econômica como 

também de segmentos populares. Contraditoriamente, durante a década de 1970, ao passo que 

há um adensamento na periferia em bairros populares como o Pirajá, também se constitui a 

Lagoa Seca, onde passam residir membros da burguesia local. 

 Contribuiu para o adensamento populacional no bairro Pirajá, em especial, a 

construção de uma das principais artérias da cidade, isto é, a Avenida Ailton Gomes, bem 

como a construção do mercado público do Pirajá, proporcionando ali a concentração de 

atividades terciárias (PEREIRA, 2014). Tais fixos em consonância com a gradativa 

intensificação  dos  fluxos  gradualmente  transformam  esta  área  num  subcentro  comercial, 
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conforme nos diz Pereira (2014, p.164): 

O Pirajá foi a primeira área da cidade em que se instalaram estabelecimentos 

comerciais que não mais buscavam se localizar no centro da cidade, sendo, 

portanto, a primeira evidência concreta de desconcentração de atividades 

terciárias. Tal processo, que data do final dos anos 1980 e início dos 1990, 

foi influenciado por obras de infraestrutura urbana, como a construção e a 

ampliação da Avenida Ailton Gomes nos anos 1980 e, sobretudo, pela 

construção do Centro de Abastecimento Gonzaga Mota, conhecido como 

Mercado Público do Pirajá. (PEREIRA, 2014, p.164) 
 

 Paralelamente, nessa mesma direção do processo de urbanização (sentido sul-oeste), 

contíguo a Lagoa seca, vai se conformando o bairro João Cabral, cuja constituição na década 

de 1980 vai sendo delimitada inicialmente pela a corretora Socil, responsável pelo o 

loteamento de terrenos antes destinados, principalmente, à atividade agropastoril. 

 A partir de então, a segregação socialespacial entre esses espaços residenciais - a 

saber, o João Cabral e a Lagoa Seca - tende a se intensificar na medida em que a estrutura 

urbana de ambos sinaliza para a desigualdade notória em termos de infraestrutura, 

habitações, serviços públicos, influenciando as práticas socioespaciais dos citadinos ali. 

Basta mencionar que, naquela altura, enquanto as habitações do João Cabral eram, em sua 

grande maioria, além de diminutas também inacabadas, no bairro Lagoa Seca as chácaras e 

moradias de alto padrão expunham um alto grau da segregação socioespacial.  

Originalmente, se no bairro Lago Seca a caracterização das residências é de isolamento e 

separação da vida pública, por outro lado, o João Cabral configura-se por ser um bairro 

segregado do tecido urbano da cidade com um todo. 

 De um lado, a cidade de Juazeiro do Norte tende a se reestruturar a partir de 1980, 

processo este ainda em curso, promovendo a produção de áreas de centralidades como o 

Pirajá e o Crajubar, tal como constatou Pereira (2014), por outro o bairro João Cabral é 

atravessado por tais transformações socioespaciais. No entanto, estas por mais aceleradas 

que ocorram, no nosso entendimento, não têm sido capazes de anular os resíduos que se 

manifestam enquanto permanências no cotidiano do bairro. 

 
 

6. JOÃO CABRAL: PERIFERIA OU ENCLAVE DO VIVIDO? 

 

 

 A expansão urbana em Juazeiro do Norte, no sentido sul, em grande medida, foi 

direcionada pelo ambiente construído visando à acumulação e expansão ampliada de capital, 

tanto na primeira conjuntura, até 1930, como também no contexto da reestruturação urbana 

em direção as áreas periféricas a partir de 1980. 
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 A priori, a escolha em 1926, feita pelo Pe.Cícero, em construir a estação ferroviária na 

periferia foi uma estratégia cujo fixo resultante (a estação ferroviária) impactou no surgimento 

e, consequentemente, adensamento daquele espaço circunvizinho que recebeu a alcunha 

pejorativa de arisco
45

. Em certa medida, a expansão periférica foi acompanhando a extensão 

da via férrea, tanto em direção ao Crato como também rumo a Barbalha, muito embora a linha 

férrea para este último município não exista mais. No Pirajá, limite do perímetro urbano em 

1970, existia um ramal ferroviário que seguia rumo a Barbalha e que hoje corresponde a 

Avenida Ailton Gomes, que margeia o bairro João Cabral. 
 

 

Figura 02 – Linha ferroviária do Ceará existente no século XX. 

Fonte: IBGE, 2017. 

 

 Posteriormente, como veremos no próximo capítulo, as indústrias de beneficiamento 

de algodão também vão alterar o conteúdo da periferia ainda fixada no entorno da via 

férrea, absorvendo a mão de obra dos adventícios (migrantes). Na década de 1940, por 

exemplo, o Pirajá, que hoje é um subcentro que exerce forte influência sobre as práticas 

socioespaciais dos moradores do João Cabral, embora estivesse no limite do perímetro urbano, 

já começava a ser ocupado por uma população pauperizada, que cada vez mais distanciava-se 

do centro da cidade. 

 
 

45 
Em sentido conotativo, a palavra arisco é aplicada nesse caso como sinônimo de insociabilidade, 

caracterizando espaços habitados por um indivíduo ou um grupo social alheio à vida em sociedade, um 

povo rústico e desprovido de ―civilidade‖. 
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 Na década de 1960, a construção de vias de intenso fluxo como a Avenida Ailton 

Gomes no lugar da linha férrea que seguida em direção a Barbalha e, posteriormente, a 

Castelo Branco, além da construção do mercado público do Pirajá (Centro de abastecimento 

Gonzaga Mota), na zona sul, condicionaram sobremaneira a valorizaram das propriedades 

fundiárias adjacentes cujo uso estava voltado para atividade agropastoril, induzindo, assim, 

uma expansão periférica na esteira de uma urbanização dispersa. 

As áreas periféricas que haviam se constituído até então, como os bairros 

Franciscanos, o Pio XII e parte do Pirajá caracterizaram-se pela autoconstrução, o 

desalinhamento das ruas, a abertura de becos, vilas, ocupação de várzeas, haja vista que a 

população sertaneja adventícia as ocupava conforme a necessidade imediata de moradia, a 

revelia de qualquer plano urbanístico ou controle centralizado do Estado. Cabe ressaltar que 

esses espaços periféricos mencionados mantiveram e, de certo modo, em função da 

proximidade, ainda mantém intensa relação de trabalho e consumo com o centro da cidade, 

diferentemente das novas periferias que se constituem no contexto da reestruturação urbana. 

Portanto, até então, a produção dos espaços periféricos ainda não era fortemente marcada 

pelos fundamentos capitalistas, pois era o valor de uso que regia a ocupação e conformação 

dessas áreas. Lembra bem Volochko (2014, P.188) que, na escala brasileira, ―esse primeiro 

momento faria parte de um primeiro ciclo da produção dos espaços periféricos, momento no 

qual a reprodução se ligava mais às condições de produção através da reprodução da força de 

trabalho‖, à luz de um contexto histórico em que o urbano subordinava-se relativamente à 

indústria. 

 Não obstante, a partir de 1980, como já vimos, novos agentes passam a intervir na 

produção dos espaços periféricos, dentre os quais, os promotores imobiliários que passam a 

incorporar, para fins de loteamento e construção de moradias, fragmentos de propriedades 

fundiárias na periferia, tendo em vista que ―na urbanização capitalista, os espaços menos 

valorizados podem sempre ser reproduzidos com vistas à realização do processo de 

valorização do espaço, que faz com que a produção da cidade e da urbanização assuma um 

papel central na reprodução do capitalismo às escalas local, nacional e mundial.‖ 

(VOLOCHKO, 2014, p.124) O que nos interessa, mais especificamente, é que dentro desse 

contexto em que se assiste a implosão-explosão do tecido urbano da cidade, o bairro João 

Cabral se constitui como bairro periférico, concorrendo ao mesmo tempo com um processo de 

urbanização disperso regido ora pelo mercado imobiliário, ora pela desconcentração das 

atividades terciárias do centro da cidade. 
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 Nesse sentido, no tocante ao contexto de implosão-explosão do tecido urbano da 

cidade, cujo enraizamento se inscreve no processo de reestruturação urbana que 

acompanhamos em Juazeiro do Norte na segunda metade do século passado, a consolidação 

do Pirajá como nova centralidade inaugura uma nova fronteira urbana na qual os espaços 

limítrofes tornam-se lócus da reprodução da força de trabalho, fortalecendo também as 

relações de consumo, o advento de uma cidade polinucleada e, paralelamente, no processo de 

descentralização. 

 Assim, essa expansão periférica da qual os agentes imobiliários tiraram proveito, 

incorpora às fazendas cujos territórios abarcavam os atuais bairros José Geraldo da Cruz, 

Lagoa Seca, Romeirão e João Cabral, em partes pertencentes ao coronel João Cabral e 

Manuel Pires, além de José Cândido nas proximidades do Pirajá e no entorno da linha férrea 

existente até então, pois passam a ser alvos do setor imobiliário, inserindo a partir de então 

fundamentos capitalistas na produção dos espaços periféricos para fins de moraria, não 

exclusivamente para as camadas populares no processo de reprodução da força de trabalho, 

mas também como mais um produto do mercado imobiliário voltado as camadas de alto poder 

aquisitivo, que passam a viver em condomínios fechados, como discutiremos mais diante. 

 Em se tratando do João Cabral, os coronéis fundiários foram gradativamente 

desmembrando fragmentos das suas respectivas propriedades a partir de 1964, cabendo a 

Corretora Sócil a incorporação e, posteriormente, o loteamento (LIMA, 2014). Tratava-se de 

início de áreas rurais onde a cultura da cana de açúcar e a pecuária eram praticadas 

livremente, favorecidas pela presença do riacho dos macacos, cujo curso cortava o bairro João 

Cabral em um trecho que ficou conhecido entre os moradores como grota, atual Avenida 

Nossa Senhora Aparecida, historicamente marcada, em decorrência disso, pela iminência de 

alagamentos e enchentes. Até a década de 1980, os moradores entrevistados, em sua grande 

maioria, chamam atenção para o fato de que não havia aglomeração e adensamento de 

moradias para além das grotas, ao sul, o que predominava, na realidade, eram os sítios, 

fazendas e propriedades onde as juremas, eucaliptos e capins tomavam conta da paisagem. 

Por essa razão, de início, o bairro era conhecido apenas como grotas, pois a ela se resumia, 

contigua ao Romeirão (ver mapa 02). A densificação residencial no bairro é um processo que 

se acelera somente na década de 1990 com o aumento substancial das vendas dos lotes 

desmembrados    das    propriedades   fundiárias   que   coube   a   Corretora   Sócil,   conforme 

argumentou Novaes
46

, uma das antigas moradoras. No final da década de 1990, o  bairro  já  se 
 

 
 

46 
Entrevista concedida por Gorete Novaes, moradora do bairro. Entrevista realizada em 18/08/2018. 
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encontra quase completamente adensado, sendo que seus moradores, em grande medida, são 

de origem sertaneja, daí as características rurais de muitas práticas socioespaciais e 

manifestações culturais ali registradas. 

 Como destaca Lima (2014, p.50-51), conforme relatos orais, ―a grota, como é 

chamada o local, tratava-se de uma área rebaixada com muita vegetação e água. Um lugar 

ermo e perigoso no início de urbanização do bairro, segundo alguns moradores, mas, foi 

sendo ocupado conforme o crescimento populacional.‖ Resgatando as memórias de suas 

experiências cotidianas no bairro, uma das moradoras lembra que havia um risco em morar 

nas grotas no período chuvoso, pois ―na época que chovia muito, na época que chovia bem 

forte mesmo, ninguém passava para o outro lado, porque era muita água que descia. Muita 

água mesmo‖
47

. 

 Além de uma topografia irregular, a presença da rede de alta tensão da Chesf 

(Companhia Hidrelétrica do São Francisco), a proximidade em relação à subestação de 

energia elétrica que abastecia e ainda abastece a população do município, essa situação 

geográfica tornava os terrenos que correspondem atualmente ao bairro João Cabral os mais 

desvalorizados comparativamente aqueles que, mais tarde, passam a integrar do ponto de 

vista administrativo/institucional o Romeirão, Lagoa Seca e José Geraldo da Cruz. 

 A rede de alta tensão cortava o bairro no sentido vertical, de leste a oeste. Quanto aos 

terrenos sob a rede, esses pertenciam a União, mas cabia a Companhia Energética do Ceará 

(COELCE) a distribuição da eletricidade e a manutenção da rede. Foi durante a década de 

1990 que sujeitos subalternizados submetidos à espoliação urbana, parte, aliás, já residente no 

bairro, mas sem moradia própria, começaram a ocupar no sentido leste-oeste os terrenos da 

União e logo levantaram barracos, moradias feitas de taipa, enfim, moradias precárias cujos 

lotes raramente ultrapassavam a extensão de três metros de largura por doze de comprimento. 

Em  sua  totalidade,  as  moradias  de  alvenaria  que  aos  poucos  substituíram  as  moradias 

provisórias foram sendo autoconstruídas em regime de mutirão, conforme Chico
48

, uma das 

lideranças do movimento social urbano que resultou nas ocupações. 

 Em paralelo, no início desse século, ―à autoconstrução e ao aluguel se soma outra 

possibilidade de moradia para alguns segmentos das populações menos abastadas das 

periferias: o endividamento e o financiamento público‖ (VOLOCHKO, 2014, p.124). Esse foi 

o caso, por exemplo, de um dos segmentos do bairro João Cabral em que cujo financiamento 

 
 

47 
Entrevista concedida por Daniele Pinheiro, moradora do bairro e brincante de reisado. Entrevista realizada em 

02/08/2018. 

48 Entrevista concedida por Chico, uma das lideranças da ocupação na área da alta tensão. Entrevista realizada 

dia 07-18-2018. 
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imobiliário teve participação na construção e aquisição dos imóveis. O conjunto residencial 

delimitado pelas ruas Virgínia de Mendonça, Avenida Paraíba, José Lopes de Oliveira e José 

de Alencar, foi construído no final da década 1990 e início dos anos 2000 mediante 

financiamento feito pela Caixa Econômica Federal (CEF) para atender a demanda residencial 

de um grupo de feirantes no local onde, até então, existia apenas um sítio de propriedade de 

um senhor chamado José Apolinário, de acordo com relatos dos moradores. Diferentemente 

do restante da população do bairro, vale salientar que os moradores desse conjunto 

caracterizam-se atualmente por apresentar renda superior aos demais, embora sejam sujeitos 

igualmente pertencentes à classe trabalhadora, a maioria dos quais, porém, alheios à vida 

cotidiana da maior da parte da população do bairro. 

Ampliando o estudo de Lima (2014), reconhecemos, enfim, quatro categorias de 

produtores do bairro em questão, levando em que conta que como fragmento o bairro também 

―é produto social, resultado de ações acumuladas através do tempo, e engendradas por agentes 

que produzem e consomem o espaço‖ (CORREA, 1985, p.11): os proprietários fundiários, os 

quais, como afirma Correa (2012, p.44.), ―(...) esterilizam suas terras agricultáveis a espera de 

valorização para fins de loteamento‖ nos limites entre o rural e o urbano, os promotores 

imobiliários representados pela Corretora Socil, o Estado, cuja ação por meio da Caixa 

Econômica Federal financiou a construção do conjunto residencial e os sujeitos 

subalternizados que ocuparam a área ao longo da rede de alta tensão. Não por acaso, as grotas, 

a alta tensão, o conjunto, se tornaram referenciais espaciais na vida cotidiana dos moradores 

com formas, conteúdos e temporalidades distintas, permitindo diferenciações socioespaciais 

no interior do mesmo bairro. Ante o processo de homogeneização, porém, a tendência atual é 

de que tais referenciais aos poucos se dissipem, seja na memória coletiva dos moradores, seja 

nas práticas socioespaciais no presente momento e quiçá no futuro. 

 A expansão periférica ganha um impulso significativo com o surgimento da Lagoa 

Seca, que ocorre paralelamente a conformação do bairro João Cabral. Entretanto, a Lagoa 

Seca opõe-se ao João Cabral, apesar de serem espaços limítrofes, tendo em vista a busca dos 

seus moradores por maior contato com a natureza, bem como a necessidade de distanciamento 

dos fluxos intensos durante as romarias no centro, amenidades estas que efetivamente 

motivaram a construção das chácaras para abrigar a elite da cidade, ainda que isso 

representasse algum sacrifício em termos de distância e acessibilidade aos serviços e 

comércio local, sacrifício que deve ser relativizado já que, em geral, esse segmento social 

sempre dispôs de automóveis particulares. Para Jevan Siqueira Paiva, um dos mais antigos 

moradores da área limítrofe entre o João Cabral e Lagoa Seca, ―o  barulho da cidade, os 
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caminhões a descarregar, as romarias, zuada demais, aí eles (filhos da terra) vieram pra cá 

(Lagoa Seca)
49

‖. 

 Com lotes extensos, chácaras nas quais se mantinha uma ruralidade por meio das 

hortas, viveiros, plantações de culturas variadas, onde antes existia o Sítio dos Macacos, 

aproxima a origem da Lagoa Seca com a noção de subúrbio, nos termos colados por Martins 

(1992). Ao contrário da periferia, cujo conceito não partilhamos com aquela conceituação 

(reducionista) por ele formulada, o subúrbio na realidade brasileira seria um faixa de transição 

entre o rural e o urbano onde um modo de vida híbrido se constitui respondendo aos anseios 

de uma camada social mais abastada. Embora essa noção não se aplique mais a Lagoa Seca, 

de início, havia atributos que permitia identificá-lo como espaço suburbano. O João Cabral, 

como periferia, precedia a Lagoa seca que por muito tempo foi marcada pela descontinuidade 

em relação ao perímetro urbano da cidade. Mas a segregação impunha-se, porém, aos 

moradores do João Cabral cujas condições de mobilidade eram/são limitadas, reduzindo o 

deslocamento por meio do transporte público ao trabalho. Mais recentemente, o 

autoisolamento revela-se nas formas urbanas contemporâneas na Lagoa Seca, aprofundado a 

negação do urbano e agravando as desigualdades. A hierarquização entre os dois espaços, 

entre dominantes e os subalternizados, mesmo tendo em vista a contiguidade, é traço 

marcante da fragmentação espacial característica desse momento crítico. Nas palavras de 

Correa (1989) 

Os diferenciais das formas que a ocupação humana na periferia assume são, 

em relação ao uso residencial, os seguintes: urbanização de status e 

urbanização popular. As estratégias dos proprietários fundiários variarão 

segundo suas propriedades se localizarem nas áreas onde domina uma ou 

outra forma. (CORREA, 1989, p.18) 
 

 A estratégia dos proprietários fundiários no João Cabral foi acelerar o 

desmembramento das terras menos valorizadas para as camadas mais pobres, como as grotas, 

retendo aquelas mais próximas aos eixos de circulação, isto é, próximo a Ailton Gomes e 

Leão Sampaio (CE222), mas também aquelas no limite com a Lagoa Seca, visando à 

valorização da renda fundiária. Hoje, porém, não há mais propriedades ociosas no bairro. Por 

outro lado, a retenção de terras por parte de alguns proprietários fundiários mantém-se na 

Lagoa Seca, ao passo em que as antigas chácaras localizadas nesse espaço atualmente são 

convertidas em condomínios fechados (verticais e horizontais). 

Grosso modo, aglomerados à margem da vida urbana, independentemente da natureza 
 

 
 

49 
Entrevista  concedida  por  Jevan  Siqueira,  um  dos  moradores  mais  antigos.  Entrevista  concedida  dia 

25/09/2018. 
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formal ou não das moradias, deslocadas do tecido urbano e desprovidas de infraestrutura 

urbana suficiente para atender uma densa população constituída por sujeitos subalternizados 

submetidos à espoliação urbana
50

, são esses atributos daquilo que consideramos um espaço 

periférico, levando em conta as concepções de Langenbuch (2001), Damiani (2008), 

Volochko (2015) e Kowarick (1983). Nessa acepção, o João Cabral se enquadra, pelo menos 

incialmente, como bairro periférico, haja vista os lotes reduzidos e moradias precárias, 

excetuando o segmento correspondente ao conjunto residencial, a privação em relação ao 

urbano, a precarização ou insuficiência dos serviços públicos e da infraestrutura urbana e, 

principalmente, a situação geográfica inicial (Mapa 03), que impusera, por décadas, a 

distância para que a população pudesse usufruir de serviços e de bens que até aquela altura 

estavam concentrados quase que exclusivamente no centro
51

; tudo isso moldou a condição 

periférica que foi sendo gradativamente incorporada pelos moradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

50 
Grosso modo, a espoliação urbana implica, conforme Kowarick (1983), em extorsões e privações a que é 

submetido o trabalhador para além das relações sociais de produção, isto é, não só no âmbito do trabalho, mas 

também do ponto de vista da moradia, mobilidade, infraestrutura urbana, enfim, comportando os bens de 

consumo coletivo e a riqueza socialmente produzida na cidade. 
51 

Como assevera Pereira (2017, p.378): ―Os bairros onde os citadinos residem são importante referência em 

termos de práticas espaciais. Podem permitir ou dificultar a realização de determinadas atividades, pois a 

distância espacial a ser percorrida, bem como o tempo de deslocamento e energia disponibilizados  pelo 

indivíduo para alcançar determinado fim (a ida ao centro da cidade, ou ao shopping center, por exemplo) se 

revela, em alguns sentidos, como uma barreira‖. 
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Mapa 03- localização do bairro João Cabral na cidade comparativamente na década de 1980 (em cima) e em 2018 (embaixo) 
Fonte: Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (2000), Landsat 2017, OpenStreet 2007 e INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
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 Ao longo do processo histórico, contudo, ao passo em que a implosão-explosão 

estende o tecido urbano para áreas cada vez mais distantes, incluindo uma nova franja urbana 

em direção ao município de Missão Velha, onde o projeto ―Minha Casa, Minha Vida‖ tem 

tido participação central nos processos de periferização, paralelamente são dinamizadas áreas 

que expressam centralidade no entorno do João Cabral e cujo raio de influência tem sido 

ampliado crescentemente, principalmente no sentido sul da Avenida Ailton Gomes, processo 

esse, em grande medida, resultante da desconcentração das atividades comerciais e dos 

serviços do centro e de novas estratégias locacionais de empreendimentos comerciais, como 

os supermercados e atacarejos. 

 Em face desse novo contexto, somos convidados a revisar a condição de periferia do 

bairro João Cabral, pois a condição espacial atual produzida pela nova situação geográfica do 

bairro em relação à cidade, num contexto de momento crítico, permitiu maior integração na 

vida urbana, ainda que essa integração continue sendo, em certo sentido, bem limitada
52

. A 

ideia de situação geográfica, tal como foi conceituada por Silveira (1999), e analisada na 

contexto urbano por Damiani (2004), a despeito de ser transversal a esse estudo, torna-se uma 

ferramenta conceitual central nessa análise de uma nova condição espacial dos moradores do 

bairro, colocando em evidência práticas socioespaciais recentes. Cabe ressaltar que a análise 

da situação geográfica, já em andamento, consiste em considerar a localização do bairro 

relativizando-a com a dinâmica urbana e a totalidade na qual está inserido, combinando 

escalas (geográficas e temporais), a ordem distante e a ordem próxima, no decorrer  no 

processo histórico-social. 

 Em particular, a situação geográfica do João Cabral foi sendo redefinida à medida que 

a metamorfose urbana imprimia novas formas, funções e estruturas no bojo da atual produção 

do espaço urbano da cidade, sobretudo a partir do último quartel do século passado e início do 

atual, cujos efeitos esgarçaram o tecido urbano da urbe. 

Em razão dessa redefinição da situação geográfica do bairro (Mapa 03), agora um encave 

em meio aos espaços (Pirajá, Triângulo, Lagoa Seca) dinamizados pelo pelas atividades 

comerciais, num eixo de expansão e valorização imobiliária, as práticas socioespaciais 

novas para os moradores advêm de uma condição espacial urbana em consolidação na 

medida em que a cidade, ela própria, deixa de ser apenas um substrato para os  negócios  

para  tornar-se   um  negócio  a  solver  as  crises  de  acumulação  de   capital,  introduzindo 

 
 

52 
A grande maioria dos moradores do bairro declarou por meio dos questionários fazer uso do transporte público 

coletivo, que se faz presente no João Cabral de segunda a sábado, sendo que nesse último dia a linha é feita 

apenas no período da manhã. Adiante, a mobilidade e as práticas socioespaciais dos moradores serão objetos de 

análise, ocasião em que poremos aprofundar melhor essa questão. 
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referenciais e mediações na vida cotidiana que fazem com que os moradores se relacionem 

de forma diferente com os espaços públicos, a vizinhança, a cidade e, consequentemente, 

com o mundo. Carlos (2008) afirma que 

a urbanização requer novos conteúdos explicativos diante de um 

transbordamento da cidade, da implosão do centro e das mudanças radicais 

no tempo – não só aquele definido nos termos da produção de mercadorias, 

mas o esgarçamento das relações sociais – percebido através das novas 

relações que o cidadão estabelece com o outro nos espaços públicos e na 

vida cotidiana que é determinada por novas mediações como a televisão e a 

internet, entre outras. (CARLOS, 2008, p.3) 
 

Como exemplo concreto dessa condição espacial nova para os moradores do João 

Cabral podemos destacar a proximidade quanto as instituições e equipamentos públicos como 

Universidades, Delegacia, Hospital, Rodoviária, casas lotéricas, aliado também a 

disponibilidade de serviços de (tele)comunicação oferecidos por empresas que aportaram 

recentemente na região (TV digital por assinatura, internet de alta velocidade,  acesso  a 

internet via dados móveis) graças à cobertura de sistemas técnicos recém-instalados no bairro, 

bem como a facilidade em termos de acesso a estabelecimentos comerciais como farmácias, 

supermercados, postos de combustíveis, apenas para nos restringirmos a alguns deles, o que 

implica necessariamente numa redefinição do bairro enquanto periferia, já que as condições 

espaciais (mobilidade, acessibilidade, infraestrutura, meios de transporte) para a apropriação 

dos espaços dinâmicos da cidade foram radicalmente alterados nos últimos anos, 

redirecionando assim as práticas socioespaciais dos moradores
53

. 

 Se o afastamento e relativo isolamento do bairro na época em que surgiu, distante dos 

equipamentos públicos, do único centro naquela altura, denotava a segregação socialespacial a 

qual estivera claramente submetido, o que se percebe agora, por meio do Mapa 02, é que 

embora o bairro tenha permanecido deslocado do centro da cidade inicialmente, à medida que 

as novas áreas de centralidades vão sendo equipadas para recepcionar atividades comerciais 

terciárias e instituições públicas, engendrando assim a urbanização extensiva na direção sul- 

oeste, ganhando esta mais expressividade a partir dos anos 2000, o bairro vai perdendo seu 

estatuto de periferia no sentido stricto sensu. Em função disso, logo é submetido a 

transformações e conflitos que se traduzem na vida cotidiana dos moradores, por meio das 

práticas socioespaciais voltadas para o consumo, à difusão da cultura de massa em detrimento 

da cultural popular, o esvaziamento dos espaços públicos para os encontros, a aceleração no 

ritmo de vida. Para Carlos, isso se dá, enquanto tendência, porque 
 

 

53 
Pretendemos analisar detalhadamente como essas práticas espaciais dos moradores sofreram modificações 

pelo advento de uma nova condição urbana. Sobre essa nova condição urbana em Juazeiro do Norte como um 

todo ver Pereira (2017). 
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A gestação da sociedade urbana vai determinando novos padrões que se 

impõem de fora para dentro, pelo poder da constituição da sociedade de 

consumo (criando modelos de comportamento e valores que se pretendem 

universais, pelo desenvolvimento da mídia que ajuda a impor os padrões e 

parâmetros, pela rede de comunicação que aproxima os homens e lugares), 

um espaço-tempo diferenciado e desigual. (CARLOS, 2015, p.33) 
 

Alguns moradores observaram essa nova condição espacial e colocam em xeque a 

noção de sujeito subalternizado periférico, muito embora reconheçam também uma espécie de 

colonização do cotidiano por meio de referenciais que se impõem de fora pra dentro. Para Zé 

Nilton
54

, por exemplo, participante ativo das expressões da cultura popular do bairro, no que 

tange a situação geográfica atual do João Cabral: 

 

Você pode dizer que estamos num centro. Veja ao seu redor. Para rodoviária, 

daqui da minha casa, andando devagar, eu gasto oito minutos. Onde é o 

regional (hospital)? Fica há dez minutos a pé daqui. Eu quero ir para o 

shopping. Vou botar 15 minutos, a pé. Onde é a delegacia daqui? Aqui perto. 

Quero ir pro parque (ecológico), o parque fica bem aqui. Onde estão sendo 

construídos os maiores apartamentos? Tudo ao redor do João Cabral. Banco 

do Brasil, Caixa econômica, Pirajá, há poucos quilômetros. Então por que o 

João Cabral é periferia? Eu digo que é centro. 
 

Do mesmo modo, outro morador também reitera dizendo que 
 

Hoje nós estamos aqui no João Cabral e, se disser: menino, vai ali  na 
farmácia comprar um remédio! Tem em cima de casa. Menino vá comprar 
um quilo de carne no mercantil! Tem em cima de casa. Vamos para um 
posto de gasolina, tem em cima de casa. Vamos para uma lotérica, tem em 
cima de casa. Vamos para o Banco do Brasil, tem em cima de casa. E a cada 

dia crescendo
55

. 
 

 Contraditoriamente, pressupondo que a condição espacial urbana da qual os moradores 

desfrutam hoje confere acesso aos bens, equipamentos e instituições fundamentais para a 

reprodução social, pois a situação geográfica estratégica do bairro permitiu maior integração 

dos moradores com a cidade, isso não significa dizer que, para além da localização, que a 

condição de ser periférico tenha se esvaído por completo, mesmo porque ―o espaço contempla 

uma dupla dimensão, de um lado é localização; de outro, encerra em sua natureza, um 

conteúdo social dado pelas relações sociais que se realizam num espaço – tempo determinado, 

aquele da sua reprodução‖. (CARLOS, 2007, p.6) 

Acontece que a infraestrutura urbana muito aquém daquela que se verifica nos 

fragmentos espaciais em que reside a elite da cidade (Lagoa Seca e Jardim Gonzaga, por 

exemplo), a segregação socioespacial decorrente da diferenciação na reprodução das relações 
 

 

54 
Entrevista concedida por Zé Nilton, bacamarteiro e brincante de reisado. Entrevista realizada em 25/07/2018. 

55 
Entrevista concebida por Chico, uma das lideranças da ocupação na área da alta tensão. Entrevista realizada dia 

07-18-2018. 
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sociais no processo de apropriação do espaço urbano da cidade, retroalimentada pelas 

representações estigmatizantes do bairro imbuídas num terrorismo que invade o cotidiano, 

somado ao quadro social (de desemprego, pobreza, exclusão) da maioria dos moradores do 

João Cabral, conteúdo social fundante, segue atestando a desigualdade e a privação em 

relação ao urbano. 

 Diante disso, afinal, é possível ainda sustentar que o bairro João Cabral é compatível 

com o conceito de periferia ou teremos que buscar novos referenciais para compreender essa 

variável tendo em vista a situação geográfica atual, as mediações e referenciais pelos os quais 

o urbano, a globalização e o consumo se fazem presente na vida cotidiana dos moradores, 

relevando supostamente, em decorrência disso tudo, uma nova condição espacial?  

 Em stricto sensu, a periferia associada aquele sentido de espaço deslocado do tecido 

urbano, excluído pela distância, seguramente não se aplica mais ao João Cabral. Ao mesmo 

tempo, no sentido lato sensu, os resíduos da periferia persistem nas formas urbanas, nas 

representações estigmatizantes atreladas aos espaços segregados, na interação limitada com os 

espaços dinâmicos da cidade, no conteúdo social (LANGENBUCH, 2001). Há uma 

realidade em aberto, que muito embora nos permita no curso da história rastrear as 

transformações e permanências combinando passado, presente e futuro (enquanto tendências e 

virtualidades) na relação do bairro com a cidade sob a ótica da vida cotidiana, impede 

um enquadramento conceitual definitivo e taxativo. Ao invés disso, preferimos ao longo do 

capítulo 3, retornando ao atual depois de um movimento regressivo, dar cabo das 

transformações e resistências decorrentes de uma nova condição espacial desfrutada pelos 

moradores tendo em vista a situação geográfica atual do bairro. 
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7. DA “CIDADE DO PADRE CÍCERO
56

” À CIDADE DO CAPITAL. 

 
 Tendo em vista o exposto até aqui, busca-se nesse capítulo realçar que a vida 

cotidiana, as apropriações e práticas socioespaciais do bairro revelam-se tributárias da 

historicidade integrante da produção espacial de Juazeiro do Norte, uma vez que se articulam 

dialeticamente com seu passado. Os dois níveis, o macro e o micro, articulam-se numa relação 

dialética permitindo-nos entrever os conflitos que são desencadeados no momento atual. 

Esclareçamos, recorrendo a Lefebvre (2008, p.31), que ―o nível inferior é o da aldeia, do 

bairro. O nível ‗macro‘ é o do urbano‖. 

 A historicidade do espaço em face da lógica do valor de troca é progressivamente 

solapada, mas não em absoluto. Acrescente-se que, quanto a essa relação espaço-tempo, 

dialeticamente ―(...) o uso refere-se também às maneiras de frequentar determinado lugar e 

permite desvendar a relação espaço-indivíduo no mundo moderno onde os referenciais vindo 

de um passado distante, tendem a desaparecer‖ (CARLOS, 2017, p.37). Mesmo a forma urbana 

anunciando uma metamorfose decorrente da mundialização do capital, no limite, estilhaçam- 

se as contradições subjacentes à nova dinâmica urbana no conteúdo da vida cotidiana 

(KOSIK, 1979). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

56 
O emprego das aspas se dá em razão de um caráter conotativo, pois se sabe que o sacerdote não foi o único 

agente que atuou no sentido de produzir aquele povoado de Joaseiro, mas se colocou como determinante, entre 

outros motivos, por ter transcendido sua influência para além da dimensão cultural/religiosa. 
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Foto 03: Carroça em uma das íngremes ruas do bairro João Cabral. 

Fonte: pesquisa de campo, 2018. 

 

 O vai e vem nas ruas do bairro João Cabral de cavalos, jumentos, carroças (Foto 03), 

aliado ao cultivo de legumes e hortaliças nos quintais, a existência de fogões a lenha, os 

folguedos
57 

revelam a manutenção de costumes sertanejos em meio ao urbano, aos quais se 

associam ainda aqueles de cunho mais estritamente religioso, como a adoração ao Padre 

Cícero, cuja imagem aparece normalmente fixada na parede ou sobre a mesa do santo
58 

na 

sala de estar das casas. 

 O lugar vivido, o João Cabral, abarca experiências e práticas espaciais com uma carga 

histórica de costumes rurais e sertanejos que ―(...) são vividos e surgem dentro do mesmo 

vínculo com a vida material e as relações materiais em que surgem as nossas ideias.‖ 

(THOMPSON, 1979, p.194) A análise efetuada aqui consiste em considerar as práticas 

espaciais que ocorrem no e pelo vivido ao mesmo  tempo em que o  concebido se projeta 

 

 

 
 

57
Grosso modo, os folguedos podem ser definidos como um conjunto de danças, músicas e encenações, 

mesclando-se numa teatralidade, que compõem a cultura popular presente especialmente no nordeste brasileiro e 

com forte enraizamento no catolicismo popular. Para Seraine (1954, p.33) o reisado no interior cearense tem 

raízes no modo de vida sertanejo e, fazendo parte de uma identidade sertaneja, transcende as barreiras espaço- 

temporais. Diz ele: ―Os que exibem o conhecido folguedo popular são caboclos que se acostumaram desde 

crianças com os animais que se acham simbolizados em seus personagens, no cenário agreste daquelas ‗ribeiras‘ 

em que desde os primórdios do século XVIII começam a apontar aqui e ali as fazendas de criação. Aqueles 

animais e demais figuras apresentadas são elementos de um reduzido ‗mundo‘, cuja imagem se encontra ligada 

fortemente as personalidades desses novos sertanejos‖. (SERAINE, 1954, p. 33) 
58 

Esse é termo usado pelos moradores em referência a mesa sobre a qual é fixada a imagens de diversos santos, 

entre os quais se destacam o Padre Cícero e Frei Damião, embora nenhum deles tenha sido efetivamente 

canonizado pela Igreja Católica Apostólica Romana pela qual se ordenaram. 



79  
 

 
 

estranhamente no lugar. Nosso desafio, porém, é dimensionar essa tríade historicamente, sem 

incorrer numa narrativa linear. 

 Os componentes de uma ruralidade residual no meio urbano, compondo aquilo que 

Lefebvre (2001) denominou de ilhotas de ruralidade, dão consistência à relação intrínseca 

desse vivido com a totalidade urbana da qual se nutre a dinâmica da vida do bairro na esteira 

de um processo histórico-social mais abrangente. De fato, 

O patrimônio cultural e natural de Juazeiro do Norte expressa a interação das 

tradições de origem católica e da tradição sertaneja, com as condições 

geoambientais que recepcionaram o processo de formação histórica, 

econômica e territorial do município. A dimensão urbana da cidade é 

caracterizada pela materialização da cultura dotada de simbologias que 

expressam a intervenção de concepção religiosa do mundo herdada da 

sociedade rural brasileira desde a sua colonização. (OLIVEIRA, 2014, p.18) 

 

 Ao longo do processo de formação urbana de Juazeiro do Norte, notadamente durante 

o processo de emancipação, em 1911, vislumbra-se o coronelismo como linguagem política, 

bem como a cultura sertaneja a nível social, o catolicismo popular enquanto religiosidade 

preponderante; são essas, entre outras, permanências que a despeito das descontinuidades no 

tempo e no espaço perpassam ainda que pontualmente a vida cotidiana da urbe, por 

conseguinte, também do bairro. 

 Podemos constatar, seguindo o raciocínio de Pereira59 (2014), que apesar das rupturas 

espaço-temporais, das reestruturações pelas quais passou o espaço urbano, dos eventos 

explosivos, ainda assim são mantidos elementos de uma longa duração que segue 

acompanhando a produção do espaço urbano e a vida cotidiana dos citadinos60 no momento 

atual. 

 Temos em mente que lançando luz sobre o processo histórico da formação urbana de 

Juazeiro do Norte, num movimento regressivo, estaremos ao mesmo tempo rastreando o 

conteúdo da vida do bairro, suas raízes antropológicas, bem como as transformações pelas 

quais esse mesmo vivido tem ganhado outros contornos ultimamente e, reciprocamente, a 

cidade. 

E aí reside nossa primeira investida analítica nesse capítulo, valendo-nos de fontes 
 
 

 

59 
Citando Pereira (2014, p.3): ―observando a produção do espaço desta cidade naquilo que Braudel (1978) 

chamou de ‗longa duração‘, sugerimos que durante todo o século XX até a década de 1980, Juazeiro pode ser 

caracterizada como a ‗cidade do Padre Cícero‗.‖ Concordamos, seguramente, com sua concepção de que na 

conjuntura contemporânea a ―cidade do Padre Cícero‖, cada vez mais, cede lugar para uma ―Cidade do Capital‖, 

mas nesse salto qualitativo, apesar de uma inflexão, em maior ou menor grau, a longa duração (a qual remonta a 

cidade do Padre Cícero) penetra a conjuntura atual, atingindo a dimensão da vida cotidiana. 
60 

Muitos estudiosos, principalmente Araújo (2011), reconhecem isso quando afirmam que ainda há uma cidade 

do Padre Cícero, embora, para Pereira (2014), subjacente a uma cidade do capital, na qual prevalece o valor de 

troca sobre o valor de uso na reprodução do urbano. 
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documentais e da literatura local que versa sobre a formação do Cariri Cearense: 

empreendemos um movimento regressivo visando concatenar o todo e a parte numa 

perspectiva histórica, pressupondo uma relação dialética na qual o bairro é resultante de um 

processo, herdando referenciais alhures, ao passo em que quando surge também condiciona a 

produção do espaço urbano da cidade em um contexto de reestruturação e mais recentemente 

em um momento que consideramos ser um ponto crítico (LEFEBVRE, 2008, 2001), em que o 

espaço torna-se rarefeito. 

 Em seguida, após a contextualização histórica do núcleo de povoamento da urbe, 

contemplar-se-á do ponto de vista da produção do espaço de Juazeiro do Norte o seu 

fenômeno urbano na transição de uma urbanização compacta para uma urbanização dispersa, 

atingindo o ponto crítico na última década do século XX, ressaltando os agentes e processos 

implicados. 

 No intuito de iluminar os resíduos que se manifestam no cotidiano do nosso objeto de 

estudo e cuja origem remonta a própria estruturação da cidade de Juazeiro do Norte 

encontramos em Braudel (1978) subsídios teóricos que podem nos auxiliar num movimento 

regressivo-analítico, movimento este em que o tempo é interpretado como categoria 

conjugada com o espaço, havendo aí eventos, conjunturas e uma longa duração partícipe do 

espaço-tempo; temporalidades estas profundamente imbricadas, assemelhando-se, por assim 

dizer, a um caleidoscópio espaço-temporal (POBLET, 2011). 

 Tal processo regressivo a partir do vivido consiste em entender que a escala do vivido, 

muitas vezes, resguarda outra temporalidade, a qual, à luz do processo histórico, tende a 

ganhar profundidade quando conectada com a totalidade de que se fundamenta, deixando 

transparecer seu conteúdo. 

 Dando continuidade ao raciocínio empreendido por Pereira (2014), verifica-se  ao 

longo do capítulo que há uma temporalidade de longa duração - conceituação que foi 

formulada por Braudel (1978) -, tributária de um contexto passado que se faz presente 

enquanto resíduo na medida em que anima difusamente o cotidiano do João Cabral por meio 

da religiosidade popular, da cultura sertaneja, dos costumes rurais. 

 Nesse momento da pesquisa, queremos identificar e resgatar historicamente os 

componentes dessa temporalidade de longa duração, o que exige, necessariamente, um recuo 

no tempo para, retornando ao atual, desnudarmos com nitidez as tramas cotidianas do lugar, 

posto que esse mesmo esteja atravessado por esta longa duração, mas também e cada vez mais 

por uma ordem distante. 

Assim, submetido às transformações de uma nova conjuntura em que emerge uma 
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cidade do capital, o lugar é mediado por uma ordem próxima e uma ordem distante, cujas 

temporalidades são diferenciadas e contrastantes. Entre velhos e novos referenciais, ―é nessa 

‗harmonia dissonante‘ de vestígios de tempos históricos diferenciais que o indivíduo se acha 

ou se perde pois o espaço é ponto de convergência entre o passado e o presente.‖ (CARLOS, 

2017, p.29) 

 Nesse sentido, mesmo como plano de fundo, os recortes e eventos que serão 

contemplados se coadunam, de certo modo, com a vida cotidiana do bairro, pois o cotidiano, 

sendo instância da reprodução social, reproduz a totalidade. Afinal, ―a vida cotidiana é o 

conjunto de atividades que caracteriza a reprodução dos homens singulares que, por seu turno, 

criam a possibilidade de reprodução social‖. (CARVALHO, 2007, p.26) 

 Dessa forma, os costumes sertanejos e rurais do bairro inscrevem-se, por um lado, na 

dinâmica dessa longa duração, derivada originariamente de uma cidade na qual o sacerdote se 

fez agente basilar da produção do espaço. Por outro, os novos referenciais e práticas 

socioespaciais remontam uma ordem distante que se projeto no cotidiano, desencadeando 

contradições e resistências, às quais pretendemos lançar luz no terceiro capítulo desse estudo. 

 Se esses matizes alhures do vivido para serem devidamente compreendidos implicam 

em um movimento regressivo é porque podem sinalizar para uma temporalidade outra que 

embora esteja impressa nas práticas socioespaciais cotidianas contemporâneas foram 

concebidos em outras conjunturas nas quais o bairro em questão sequer existia. Cabe-nos, 

portanto, reconstruir tais temporalidades imbricadas com o espaço socialmente produzido. 

 Não obstante, é importante frisar que esse recuo histórico, comum nas pesquisas, em 

hipótese alguma pode ser tomado pelo leitor como procedimento estéril nem do ponto de vista 

metodológico, nem muito menos empírico. Ao contrário, a um só tempo, faz-se necessário 

tanto porque integra o método progressivo-regressivo ao oferecer um instrumental capaz de 

apreender o tempo de uma forma não linear como também porque vai ao encontro  do 

conteúdo da vida cotidiana do bairro. Até mesmo porque uma vez que produção do espaço é 

de natureza social e histórica, se faz imperativo compreender que não há em absoluto uma 

continuidade temporal, do mesmo modo que não há continuidade espacial, há sim, apesar 

disso, diferenciações espaço-temporais em meio às quais a vida cotidiana se manifesta. 

 Nesse sentido, a categoria espaço-tempo emerge numa perspectiva dialética, pois o 

espaço também se conjuga com o tempo mediante a instância social, produzindo rupturas e 

permanências, continuidades e descontinuidades. Ou seja, ―a história das sociedades é 

simultaneamente temporal e espacial‖ (RIBEIRO, 2015, p.608). É nesses termos que 

pensamos  a  trama  cotidiana  do  bairro  João  Cabral:  como  um  enclave  socioespacial  em 
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contraste com seu entorno imediato, haja vista que seu cotidiano resguarda resíduos, 

descontinuidades e diferenciações, mantidas no presente enquanto resistência frente ao 

momento urbano no qual se encontra a cidade atualmente, isto é, em torno do ponto crítico 

(LEFEBVRE, 1991). 

 Mas não só o tempo de longa duração nos interessa como chave teórica na apreensão 

do espaço-tempo, de forma mais abrangente busca-se a combinação entre os três tempos de 

Braudel (1978) com vistas a lançar luz sobre o devir histórico da cidade de Juazeiro do Norte, 

sem, porém, abandonar a escala do lugar em questão. 

A primeira temporalidade teorizada por Braudel(1978), a longa duração, 
 

põe em questão uma história quase imóvel, a do homem em suas relações 

com o meio que o cerca; uma história lenta no seu transcorrer e a 

transformar-se, feita com frequência de retornos insistentes, de ciclos 

incessantemente recomeçados. Acima dessa história quase imóvel, uma 

história lentamente ritmada, dir-se-ia de bom de grado, não fosse a expressão 

desviada do seu sentido pleno, uma história social, a dos grupos e 

agrupamentos. A terceira história seria uma história tradicional, uma história 

ocorrencial. Uma agitação de superfície, as ondas que as marés elevam em 

seu poderoso movimento. Uma história com oscilações breves, rápidas, 

nervosas. (BRAUDEL, 1978, p.13-14) 
 

 Essa tríade braudeliana não traduz recortes periódicos, sequencialmente e 

progressivamente superados, como se poderia se pressupor em termos positivistas, mas 

representam para esse estudo chaves teóricas para iluminar temporalidades imbricadas, 

inerentes à dinâmica urbana e coexistentes no plano da vida cotidiana da cidade. 

 Baseando-nos nesses três tempos que se combinam mutuamente, reconhecemos dois 

momentos na produção espacial de Juazeiro do Norte-CE: a) o primeiro traduz um processo 

de urbanização compacta, mais circunscrita ao centro tradicional, desde a conformação do 

núcleo urbano ainda no séc. XIX até a década de 1970. Nesse recorte, eventos  foram 

decisivos para o devir histórico, de maneira tal que desencadearam processos e episódios que 

compuseram uma temporalidade de longa duração, fazendo parte do conteúdo da produção e 

reprodução do espaço urbano de Juazeiro do Norte. Nesse contexto são introduzidos 

elementos da vida urbana a partir de um processo de modernização em que a dimensão 

política e a técnica passam a comandar a dinâmica urbana. 

 Os sujeitos sertanejos, como veremos, tiveram participação fundamental nesse 

primeiro momento, apesar de deslocados na historiografia local, mais afeita a uma acepção 

histórica positivista, empenhada na construção do mito fundador e construção de heróis; 
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presa, enfim, ao tempo ocorrencial de cunho descritivo61; b) o segundo momento, a partir de 

1970, é marcado por uma urbanização mais dispersa e fragmentada, se sobressaindo aí novos 

agentes da produção do espaço urbano, a exemplo dos promotores imobiliários. Assiste-se um 

processo de implosão-explosão do tecido urbano, alcançando um ponto crítico na década de 

1990, quando 96% da população do município se torna finalmente urbana. Eis então que 

surgem bairros periféricos cujos principais agentes produtores serão os sujeitos 

subalternizados, muitos dos quais descendentes dos sujeitos sertanejos que  migraram  de 

vários estados nordestinos nos primórdios da formação de Juazeiro do Norte-CE. 

 

8. O PADRE CÍCERO E O JOASEIRO 

 
 A figura do Padre Cícero se constitui e se projeta no imaginário coletivo em nível de 

nordeste ao mesmo tempo em que a cidade de Juazeiro do Norte-CE vai se estruturando, 

primeiro como povoado, depois como centro urbano de influência regional, de modo que o 

sacerdote e cidade aqui são indissociáveis a luz do processo histórico-social. É frequente, por 

exemplo, em alusão a Juazeiro do Norte, o uso do vocábulo ―Juazeiro do Padre Cícero‖, 

sobretudo na literatura local. 

De fato, não há como discorrer acerca da história da formação urbana de Juazeiro do 

Norte sem paralelamente destacar a dimensão que teve esse sujeito no campo religioso, 

político e econômico em eventos, conjunturas, estendendo-se até os dias atuais. Por outro 

lado, sem os sujeitos sertanejos compondo uma sociabilidade em torno da religiosidade 

popular, da qual o padre se tornou maior representante, ainda que involuntariamente em certos 

momentos, os desdobramentos sociais no campo político-econômico para cidade jamais 

teriam se processado. Foram os sertanejos, reunidos em torno do sacerdote, determinantes 

desde a conformação do povoado, sua emancipação e, por conseguinte, crescimento urbano. 

 No que diz respeito ao Padre Cícero, o que nos interessa efetivamente não é 

construção dessa figura como herói, patriarca, adjetivações atribuídas a ele recorrentes na 

historiografia local, e sim sua importância para a geografia histórica de Juazeiro do Norte sob 

a perspectiva da produção social do espaço. De um lado, reconhecemos na figura do Padre 

Cícero um agente fundamental na produção do espaço da cidade, mas levamos em conta que 

na sua atuação, de outro, há objetivamente mediações que incluem segmentos sociais díspares 

(latifundiários,  coronéis,  comerciantes,  romeiros),  a  estrutura   político-econômica   regional 

 
 

61 
Nas palavras de Lefebvre (2001, p.51): ―O organicismo com suas implicações, a saber: o evolucionismo 

simplicador de muitos historiadores e o continuísmo ingênuo de muitos sociólogos, ocultou as características 

específicas da realidade urbana.‖ 
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alicerçada no coronelismo, instituições como Igreja Católica, todo um quadro social que 

precisa ser historicamente delimitado, pois 

Não há jamais na realidade viva, indivíduo encerrado em si mesmo; todas as 

aventuras individuais, se fundem numa realidade mais complexa, a do social, 

uma realidade ―entrecruzada‖, como se diz na sociologia. O problema não 

consiste em negar o individual a pretexto de que foi afetado pela 

contingência, mas em ultrapassá-lo, em distingui-lo das forças diferentes 

dele, em reagir contra uma história arbitrariamente reduzida ao papel dos 

heróis quinta-essenciados: não cremos no culto de todos esses semi-deuses, 

ou, mais simplesmente, somos contra a orgulhosa palavra unilateral de 

Treitschke: ―os homens fazem a história.‖ Não, a história também faz os 

homens e talha seu destino – a história anônima, profunda e silenciosa, cujo 

incerto mas imenso domínio, é preciso abordar agora. (BRAUDEL, 1978, 

p.23) 
 

 Essa abordagem destoa, criticamente, da ênfase positivista que contamina parte da 

literatura local em se tratando da relação entre o padre e a cidade. É no seu papel enquanto 

agente determinante na produção do espaço, ora junto aos sertanejos, ora se aliando as 

oligarquias, bem como na tessitura de uma cotidianidade, que reside nosso interesse por esse 

personagem na presente etapa da pesquisa. 

Frequentemente, nos estudos realizados acerca da geografia histórica de Juazeiro do 

Norte delimita-se um primeiro momento protagonizado quase que exclusivamente pelo Padre 

Cícero em detrimento da participação dos sujeitos subalternizados62, cujo papel por vezes 

consta numa mera menção de passagem, ainda assim numa condição de passividade, de 

subordinação, o que nem de longe os faz jus ante a importância que tiveram para formação da 

cidade, tampouco os tira da penumbra histórica. 

 Tais sujeitos, dado que são participes da produção social do espaço, precisam ser 

reconduzidos a condição de produtores, pois integram o processo de produção do espaço 

urbano, tanto quanto o sacerdote em questão. Como produtores, veremos que esses sujeitos e 

seus descendentes respondem por um segmento do espaço que via de regra é privado do 

urbano, restando-lhes o engajamento numa luta política, por vezes gradual, na perspectiva 

pelo direito à cidade. 

 De todo modo, sabe-se que foi o Padre Cícero inicialmente o responsável pela 

promoção de um status quo pautado em condutas sociais baseada no trabalho e na fé 

católica63, ordenando e normatizando o cotidiano do povoado na segunda metade do século 

XIX, mais precisamente, a partir de 1872, quando chega junto  com sua família  ao lugarejo, 

 
 

 

62 
Citamos, a título de ilustração, o livro ―Juazeiro do Padre Cícero‖, organizado por Araújo (1994). 

63  
Esse argumento é levado às últimas consequências no livro de Araújo (2011) ―A cidade do Padre Cícero: 

Trabalho e fé‖. 
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ainda insignificante na região. Do mesmo modo, também foi ele decisivo em eventos que 

viriam a condicionar de sobremaneira a geográfica história da cidade, quiçá do Cariri 

Cearense, notadamente no episódio da sedição de Joaseiro64 em 1914, cujo desfecho culmina 

na deposição do presidente da província do Ceará: Franco Rabelo.  

 E mesmo porque, apesar de não ser o fundamento das relações econômicas da cidade 

de Juazeiro do Norte, o turismo religioso que é praticado anualmente na mesma através das 

romarias, já compondo o calendário institucional do município, está ancorado, 

fundamentalmente, no imaginário cultural e religioso envolto na figura do sacerdote, 

considerado santo por muitos fieis, especialmente nordestinos, para os quais a cidade por ele 

―fundada‖, na concepção de Ramos (2014), é considera sagrada
65

. Geralmente com algum 

grau de perplexidade, não difícil é defrontar, ―próximo à capela onde está enterrado o corpo 

do reverendo, na chamada Casa dos Milagres, o testemunho das centenas de milhares de 

graças alcançadas que arrebatam o olhar de quem chega à porta‘. (NETO, 2009, p.12) Estima- 

se, afinal, que são mais de 2,5 milhões de romeiros que vão todos os anos a Juazeiro do Norte 

venerar a figura do Padre Cícero, seja em seu túmulo no bairro do Socorro, seja no Horto, 

onde o mesmo possuía uma casa de descanso e onde, desde a década de 1960, se avisa ao 

longe a estátua em sua homenagem com nada menos que 27 metros de altura (Foto 04). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

64 
Utilizaremos essa grafia quando estivermos nos referindo ao povoado, grafia que só é alterada em 1911, ano 

de sua emancipação em relação ao Crato. ―O nome do povoado, contava a memória dos antigos, viera de três 

velhos pés de juá — árvore espinhenta e resistente à seca, típica da caatinga — que emprestavam a sombra de 

suas copas ancestrais a tropeiros e mercadores.‖ (NETO, 2009, p.36) 
65 

―Para milhares de peregrinos, Juazeiro será um espaço de comunicação entre o Céu e a Terra. A transformação 

da hóstia em sangue anunciará a salvação: as lágrimas de Cristo virão para perdoar os ―desvios‖. O mistério do 

sangue, que surgirá durante a comunhão, será também um aviso sobre o fim das eras. O padre e as beatas serão 

instrumentos de Deus para converter os ―desviados‖ e realimentar a fé dos devotos.‖ (RAMOS, 2014, p.34) 
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Foto 04: Estátua do Padre Cícero, construída 1969, na popularmente conhecida serra do 

Catolé. Fonte: Disponível em <http://www.juazeiro.ce.gov.br/Cidade/Estatua-de-Padre- 

Cicero/>. Acesso em 05 de fevereiro de 2018 

 

 Temos como pressuposto, enquanto ponto de partida, que o constructo sociocultural 

sobre o qual a cidade é erigida tem uma origem assentada na cultura sertaneja e cujo 

revestimento moral contém uma dimensão religiosa fortemente arraigada no catolicismo 

popular, imbuído no misticismo, sincretismo e no messianismo. Esta vertente do catolicismo 

se fez presente junto aos sujeitos sertanejos do arraial em detrimento do catolicismo ortodoxo 

institucionalizado, cuja doutrina ―pregava sistematicamente a submissão na terra como forma 

de ganhar o céu‖, tal como afirmara Barros (1994). 

 Por isso, o perfil dos sujeitos sertanejos despossuídos que migravam para o povoado 

de Joaseiro, sobretudo em épocas de estiagem, os aproximava muito mais de sacerdotes como, 

por exemplo, o Padre Ibiapina, que fomentava uma religiosidade popular a revelia do 

catolicismo ortodoxo. Basta dizer que por conta de suas práticas em matéria de assistência 

social  foi  ele  sumariamente  repreendido  pelo  bispado  de  Fortaleza,  sob  a  alegação  de 

―insubmissão‖. Esse mesmo personagem é citado por estudiosos como Neto (2009) e Della 

Cava (2014) por ter influenciado profundamente a formação filosófica e teológica do Padre 

Cícero. 

http://www.juazeiro.ce.gov.br/Cidade/Estatua-de-Padre-
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Não devotado na mesma dimensão como o Padre Cícero o é atualmente no Nordeste 

brasileiro, apesar disso o Padre Ibiapina é tido na literatura regional como o percussor de um 

catolicismo popular no nordeste brasileiro66, ao longo do século XIX, durante o qual se 

fermentou direto ou indiretamente entre os fiéis um sentimento em comum de injustiça social 

em face do Estado e das oligarquias, ao invés de difundir, via doutrina, o sentimento de 

conformismo por meio da moralidade judaico-cristã. Havia, nitidamente, em diversos 

momentos históricos, uma trajetória convergente e divergente entre o catolicismo orientado 

pela Santa Fé, em Roma, e o catolicismo popular gestado a partir do sincretismo, do 

misticismo, das superstições, no seio daquele Brasil do império, onde vigorava o sistema de 

padroado67. E a trajetória sacerdotal do Pe. Cícero exemplifica essa oscilação. 

 José Antônio Pereira Ibiapina, abreviado simplesmente como Padre Ibiapina, se 

ordenou como sacerdote tardiamente, apenas aos 47 anos. Nasceu nas proximidades de Sobral 

e, no final da vida, já havia percorrido no total seis dos estados nordestinos. Peregrinou o 

semiárido nordestino na missão que tomou para si de estar próximo dos sertanejos prestando- 

lhes não só ajuda espiritual, mas também incentivando em regime de mutirão a construção de 

tudo daquilo que era necessário para a sobrevivência nas intempéries do sertão, tais como 

açudes, ruas, casas, etc. (DELLA CAVA, 2014). Assim, sob a égide desse  catolicismo 

popular acabou sendo, 

pertencente à geração dos sertanejos que beberam diretamente no exemplo 

do Padre-Mestre [Padre Ibiapina), o menino Cícero Romão Batista, nascido 

em Crato, tocado, através do pregador, pelo conteúdo, pela potencialidade 

revolucionária da utopia cristã. (BARROS, 1994, p.30) 
 

 Mas como esse sujeito, cuja família não dispunha de muitas posses, pois pelo que se 

sabe vivia tão somente de um parco comércio, teria condições de influenciar a formação de 

uma região inteira? É preciso considerar minimamente sua formação sociocultural e a 

relações políticas-sociais que estabeleceu ao longo de sua vida, com a instituição religiosa 

pela qual se ordenou sacerdote, com figuras como o Padre Ibiapina, Dr. Floro Bartolomeu, 

entre outras. 

 A princípio, na sua biografia reconhece-se um leal sacerdote representante da 

instituição Igreja Católica Apostólica Romana, empenhado na tarefa de ordenar e normatizar 

o cotidiano do povoado de Joaseiro segundo os preceitos cristãos, seguido, por  outro lado,  por 

 

 

 

 
 

66 
Tolovi (2016) é um dos estudiosos que o reconhece em Padre Ibiapina um percussor de uma religiosidade 

popular fomentada no século XIX no nordeste brasileiro, a revelia do catolicismo ortodoxo. 
67 

Em síntese, o Brasil adotava o sistema de Padroado, onde a Igreja se submetia a centralização do estado 

monárquico em troca da sua manutenção. 
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um sujeito cujas ações fizeram-no importante aliado de grupos hegemônicos68, muito embora 

nada disso o tenha distanciado dos sujeitos sertanejos, muitos dos quais, aliás, chegou mesmo 

a apadrinhar (DELLA CAVA, 2014). De acordo com Camurça (2004), a política praticada 

pelo sacerdote era acima de tudo uma política de conciliação de classes, dado o livre trânsito 

que tinha tanto junto ao povo sertanejo como também em relação às oligarquias, graças a sua 

condição de sacerdote. Consideremos doravante parte de sua biografia, pertinente a esse 

estudo. 

 O Padre Cícero Romão Batista, popularmente conhecido como Padim Ciço 

principalmente entre os romeiros, nasceu em Crato em 24 de março de 1844. Esta cidade, 

nessa altura, assumia o posto de principal centro urbano do Cariri Cearense, tendo sido 

fundada a partir de uma incursão religiosa ainda no séc. XVIII que objetivava promover a 

catequese aos índios kariris, que historicamente foram vítimas de um genocídio e etnocídio 

generalizado durante o colonialismo na América (GALEANO, 2014). Quando não, os 

indígenas eram expulsos para o litoral da província, enquanto outros acabavam sendo 

amontoados nos aldeamentos, para serem submetidos à catequese. A missão religiosa que se 

estabeleceu nas terras que futuramente iriam originar a cidade de Crato foi então denominada 

aldeamento do Miranda, cuja consolidação, posteriormente, possibilita a formação do núcleo 

urbano de maior destaque na região, graças às terras férteis, à economia agro-canaveira e a 

pecuária ali desenvolvida, base da economia da região pelo menos até o século XIX. 

 Como cratense, o jovem Cícero gozava do privilégio de ter sido apadrinhado por 

Antônio Luiz Alves Pequeno, coronel com enorme prestígio entre seus pares e cuja influência 

foi determinante na sua formação como sacerdote. Mesmo assim, foi com certa dificuldade, 

sobretudo quanto à rigidez dos preceitos e condutas eclesiásticas cabíveis a formação de 

cunho europeu, que o jovem Cícero conseguiu se ordenar sacerdote no seminário da Prainha, 

em Fortaleza, no ano de 1870. Curiosamente, durante esse período, já se notava a 

inconformidade do jovem Cícero no que tange a inflexibilidade típica da institucionalidade da 

igreja que representaria e com a qual, mais tarde, entraria em ruidoso atrito. Também chama 

atenção o fato de que, não fosse os auspícios do seu padrinho, o supracitado coronel Antônio 

Luiz Alves Pequeno, o ofício de sacerdócio seria talvez um projeto inalcançável. A relação 

de inconformidade quanto à rigidez da Igreja, a proximidade com a oligarquia local, além da 

identificação com o catolicismo popular, já sinalizavam o que   estaria por balizar a formação 

 
 

 

68 
Referimo-nos mais especificamente ao grupo de Nogueira Acioli, com quem Padre Cícero manteve estreitos 

laços na correlação de forças políticas no Estado do Ceará, em vários momentos históricos, mais intensamente 

no episódio da ―Sedição de Joaseiro.‖ 
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de Juazeiro do Norte nessa primeira conjuntura (NETO, 2009). 

 Influenciado como foi pelas crenças supersticiosas, tanto quanto pelo misticismo, tão 

comum em meio ao catolicismo popular do sertão, em 1871, o recém-ordenado Padre Cícero 

teria tido um sonho segundo o qual, aparecendo-lhe com o coração em chamas e 

acompanhado pelos seus apóstolos, tal qual como na Última ceia de Da Vinci, cristo havia 

incumbindo-lhe de ajudar o povo sertanejo, o que o teria guiado ao povoado de Joaseiro. 

 Na prática, segundo Neto (2009), a ida do sacerdote ao povoado se deu em razão de 

um convite, feito pelo professor Simeão Correia de Macedo, genro do coronel Domingos 

Gonçalves Martins, para celebrar a Missa do Galo na capela de Nossa Senhora das Dores, 

considerada pedra angular da formação do povoado de Joaseiro. 

Na segunda metade do século XIX, o povoado de Joaseiro aos olhos dos cratenses era 

―conhecido valhacouto de beberrões e desordeiros, o arraial servia de pouso provisório para 

vaqueiros, tangedores de gado e caixeiros-viajantes a caminho do Crato, situado a três horas 

de distância, no lombo de bom cavalo‖ (NETO, 2009, p.36). Essa representação daquele 

povoado, diga-se de passagem, é recorrente em diversos estudos (DELLA CAVA, 2014; 

SOBREIRA, 1994; NETO, 2009). Não à toa, parte desse estereótipo tende a permanecer no 

imaginário coletivo dos cratenses, sendo motivo de divergências e empecilho para um 

planejamento regional articulado. Tratava-se de uma representação que encerrava o vivido no 

discurso, na ideologia, numa racionalidade instrumental direcionada para a dominação. 

 O povoado de Joaseiro figurava como um distrito do Crato, pelo menos até 1911, 

quando foi alçada a categoria de vila autônoma, fato que, como veremos, se deu graças ao 

pacto dos coronéis celebrado pelo Padre Cícero. Sua origem, a rigor, remonta a criação da 

fazenda Tabuleiro Grande, no sítio Joazeiro, cortado pelo rio Salgadinho (Figura 03), cuja 

posse era do brigadeiro Leandro Bezerra Monteiro, precursor da família que, anos mais tarde, 

viria a se consolidar como principal oligarquia política local: a família Bezerra de Menezes. 
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Figura 03: Localização do sítio Joazeiro, no qual foi construída a fazenda Tabuleiro Grande. 

Fonte: WALKER, Daniel. História da independência de Juazeiro do Norte, 2010. 

 

 Podemos abarcar como primeira conjuntura na formação do povoado desde sua 

origem na fazenda Tabuleiro Grande, em 1827, até pelo menos 1889, período no qual não se 

assistiu a nenhum evento extraordinário no povoado de Joaseiro que fosse capaz de alterar 

significativamente seu cotidiano, salvo a chegada de Padre Cícero, vindo a instaurar outra 

sociabilidade, pautada na fé católica. Até então, embora outros párocos tivessem aparecido no 

arraial, nenhum deles ficou tempo suficiente, tampouco desempenhou sua função religiosa de 

forma marcante ali. Apesar da existência da capela de Nossa Senhora das Dores, a relação dos 

habitantes com a religião - a maioria dos quais agregados e escravos dos fazendeiros 

circunvizinhos – se dava esporadicamente. 

 Como diria Braudel (1978), o evento quando é explosivo tem a capacidade de mudar o 

curso da história. Considerando a história dessa cidade, o suposto milagre da hóstia, 

protagonizado pela Beata Maria de Araújo e o sacerdote em questão, teria sido esse evento 

explosivo a partir do qual se tem uma mudança de curso na história povoado? Certamente, 

pois nos permite tratar de um antes e um depois, estabelecendo um corte de conjunturas 
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distintas69. Mais do que isso, veremos que esse evento irá condicionar uma mudança radical 

na produção daquele espaço, até então circunscrito à condição de mero povoado, bem como 

em seu crescimento demográfico, as relações políticas, econômicas e sociais, inclusive, com o 

município vizinho do qual fazia parte na condição de distrito, a saber, o Crato. 

Além disso, constitui-se a partir desse acontecimento uma lógica de escalaridade a 

partir da qual a incipiente aglomeração urbana é lançada ao plano estadual, regional e até 

nacional, sendo o Dr. Floro Bartolomeu o principal articulador. Para Soares (2014) fica claro 

que ―este evento apresenta-se como um momento decisivo da constituição do povoado. Suas 

implicações tiveram efeitos espaciais profundos e à dimensão religiosa estavam atreladas as 

dimensões política e econômica.‖ (PEREIRA, 2014, p.54) 

 Daquele povoado de Joaseiro permanece no espaço urbano, fundamentalmente, o 

núcleo de povoamento como centro tradicional em torno do qual toda uma sociabilidade se 

estabelece e cuja monumentalidade é representada pela a capela de Nossa Senhora das Dores 

(Foto 05), atualmente com o status de Basílica. É onde se realiza a missa em devoção a 

padroeira do município na romaria que acontece todos os anos na primeira quinzena de 

setembro, canalizada comercialmente no contexto atual do turismo religioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

69  
Conforme aponta Steil (2004), o milagre é tido como evento balizador do povoado, numa suposta fronteira 

entre tradição e modernidade. 



92  
 

 

 

 

 
 

 

Foto 05: Igreja de Nossa Senhora das Dores, atualmente com título de Basílica Menor. 

Fonte: Disponível em <http://seeufosseprefeito.blogspot.com.br/2011/03/igreja- 

matriz-de-nossa-senhora-das.html>. Acesso em 05 de fevereiro de 2018 

 

 A permanência dessa materialidade, que ainda se constitui como monumentalidade, 

em direção a qual se confluem a continuidade de celebrações religiosas (constitutivas das 

romarias), os resquícios do coronelismo como linguagem que perdura na política, a 

religiosidade em torno do Padre Cícero, o artesanato como componente da economia local, 

acreditamos, inscreve-se naquilo que Braudel cunhou como tempo de longa duração. Em 

linhas gerais, de acordo com Poblet (2011, p.60), ―a longa duração, pertinente às questões 

estruturais, explica as questões mais intrínsecas e definidoras de um objeto permitindo-nos 

conhecer a sua essência, aquilo que constitui a sua matéria mais profunda.‖ 

 Contudo, será mesmo o milagre da hóstia o evento responsável por uma ruptura no 

modo como o povoado até então vinha se estruturando, mas também na maneira como vai se 

estruturar daí em diante. Isto é, com esse evento, tem-se um corte de conjunturas, pois a 

produção e reprodução do urbano passam, necessariamente, por esse evento histórico. É a 

partir dele, aliás, que nota-se a primeira grande metamorfose na estrutura, forma e função 

daquele espaço, que vai passar a estender sua influência ao plano estadual, regional e até 

http://seeufosseprefeito.blogspot.com.br/2011/03/igreja-
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nacional, articulando uma escalaridade abrangente e complexa. 

 

9. DA FAZENDA TABULEIRO GRANDE AO POVOADO DE JOASEIRO (1827-

1889) 

 
 Será a cidade do Crato o núcleo urbano de maior proporção e envergadura político- 

econômica no Cariri Cearense, pelo menos até a independência de Joaseiro. Daí em diante 

Crato e Juazeiro do Norte vão travar uma relação marcada por disputas e rivalidade na oferta 

de serviços, nos equipamentos públicos instalados e mesmo na concorrência pela criação da 

diocese no Cariri, como aponta Della Cava (1994) e, principalmente, Cortez (2000). 
 

 
Figura 04: Tela de autoria de Assunção Gonçalves representando o povoado de 

Joaseiro em 1823. 
Fonte: Disponível em < http://blogdosanharol.blogspot.com/2017/07/quem-e-o- 

fundador-de-juazeiro-do-norte.html>. Acesso em 18 de abril de 2018 

 

 Com uma economia baseada na indústria agro-canavieira em um contexto em que o 

país como um todo tinha uma economia agrária baseada na monocultura, voltada para 

exportação, ao longo de todo século XIX o Crato reafirma sua posição de núcleo urbano da 

região, inclusive também no campo político, desempenhando papel decisivo em favor dos 

liberais republicanos tanto na revolução pernambucana de 1817, como também na conferência 

do equador em 1824 (MENEZES, 2005). Uma vez que Pernambuco, notadamente Recife, 

assumia a condição de centro decisões políticas, concentrando o capital acumulado 

proveniente de uma economia agro-canaveira em nível de nordeste, embora já declinante ao 

http://blogdosanharol.blogspot.com/2017/07/quem-e-o-
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longo do sec. XIX, as relações do Crato com a capital pernambucana eram muito mais 

intensas e profundas do que mesmo com Fortaleza
70

. 

 Assim, no início do século XIX, buscavam as feiras realizadas no Crato os vaqueiros, 

caixeiros-viajantes, ferreiros, quando, cansados da viajem exaustiva, paravam para descansar 

sob os três Juazeiros que existiam ali no centro do vale do Cariri, aproximadamente acerca de 

três horas do Crato a cavalo, onde se originaria a cidade de Juazeiro do Norte. Espécie típica 

da caatinga, os Juazeiros juntos proporcionam uma sombra convidativa numa região cuja 

temperatura, constantemente, ultrapassa a média de 33º. 

 Essa função de parada e repouso foi apenas reforçada quando um dos netos do 

brigadeiro Leandro Bezerra Monteiro decidiu construir a fazenda Tabuleiro Grande, na qual 

passou a funcionar um engenho de açúcar. Esse seu neto, Padre Pedro Ribeiro, na sua 

condição de sacerdote, que conciliava com a de fazendeiro, também mandou edificar ali 

naquela propriedade uma capela, em homenagem a Nossa Senhora das Dores, cuja imagem 

fora trazida de Portugal por ordem do mesmo. Inaugurada em 15 de setembro de 1827, numa 

celebração solene e pomposa - revelando que não se tratava de uma estratégia apenas 

religiosa, mas também política -, aquela capela seria considerada por muitos estudiosos como 

o embrião do povoado em cujo núcleo a capela figuraria como principal monumentalidade. 

 O Padre Pedro Ribeiro, dado que adquiriu os sítios Joazeiro, Boca das Cobras, Mata, 

Prazeres e Currais de Baixo, se consolidou como proprietário fundiário de destaque, legando 

esse latifúndio a sua família71, que soube aproveitar a herança deixada por ele. Sua condição 

de sacerdote, também o concedia a prerrogativa de representante oficial da Igreja. Nessa dupla 

condição, de sacerdote e fazendeiro, produziu um espaço em simbiose na medida em que 

capital e religião se conjugaram, pois 

No sitio Joaseiro, de sua propriedade, o Padre Pedro Ribeiro Monteiro 

construiu uma casa grande, de taipa e telha, engenho, aviamento, senzala e 

capela. Esta, em síntese, a paisagem do Juaseiro em fins da década de 1820, 

embora não concluída ainda predita capela. Voltado às atividades 

agropastoris, firmou-se o Padre Pedro Ribeiro, simultaneamente, como 

pastor das almas, edificando, como edificou, um tempo dedicado a Nossa 

Senhora das Dores, em seu próprio sítio, para a mais eficiente cumprimento 

de sua missão sacerdotal e satisfação espiritual dos familiares e moradores 

do lugar e circunvizinhanças.  (MACEDO, 1994, p.20). 

 
 

70 
Para Della Cava (2014, p.34) ―os laços com o Recife foram de importância política crucial durante o primeiro 

quartel do século XIX. A cidade-porto era o foco de fermentação de movimentos nacionalistas e separatistas 

cujas ideologias e cujos programas políticos foram introduzidos no Vale do Cariri por muitos cratenses ilustres.‖ 
71 

Importante ressaltar que ao longo da histórica político-econômica de Juazeiro do Norte estará reservado a 

família Bezerra de Menezes um papel de destaque, quer seja no domínio do aparato estatal, alcançando o plano 

estadual, quer seja em empreendimentos capitalistas, inclusive mais recentemente na promoção imobiliária. Não 

é por acaso que atualmente o prefeito de Juazeiro do Norte é um descente direto da família Bezerra de Menezes, 

a saber - José Arnon Cruz Bezerra de Menezes, cujo mandato vigora de 2017 a 2020. 
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 Logo, a partir da intervenção desse sujeito que foi o primeiro agente hegemônico na 

produção daquele espaço, duas ruas se conformaram em torno da capela: a rua Grande e a rua 

dos brejos. Já em 1830, o aglomerado constava nos documentos locais com o nome de 

―Povoação do Juazeiro‖ (MACEDO, 1994). A grande maioria dos habitantes desse arraial, 

excetuando algumas famílias latifundiárias 

(...) consistia em trabalhadores ligados às fazendas de açúcar dessas famílias. 

Muitos deles descendiam dos escravos de padre Pedro, ou eram mestiços e 

brancos sem recursos que tinham vindo trabalhar nos pequenos e 

despretensiosos engenhos de açúcar das redondezas. (DELLA CAVA, 2014, 

p.53) 
 

 Tratava-se de sujeitos despossuídos com acesso limitado à terra como condição 

essencial para subsistência, especialmente em se tratando das terras férteis caririenses. Em 

geral, o acesso desses sujeitos às terras se dava mediante o arredamento. Estes sertanejos 

estavam confinados a um contexto de monopólio da terra, atrelada a uma aristocracia que 

detinha enorme poder político, valendo-se de bandos de cabras e capangas para atender aos 

seus interesses político-econômicos (FACO, 1999). 

 Mais acentuadamente no Nordeste, a formação socioespacial do Brasil durante o 

colonialismo engendrou uma estrutura fundiária injusta e de natureza monopolista, 

concentrando as terras em latifúndios, historicamente herdados da divisão do território em 

capitanias hereditárias e, subsequentemente, na concessão das sesmarias no século XVI. Há, 

dessa maneira, um componente regional que precisa ser levado em conta na formação do 

Juazeiro do Norte, pois a relação entre o sujeito subalternizado e o espaço no nordeste 

braseiro passa, historicamente, pela sujeição ao latifúndio, pelas intempéries do clima 

semiárido, cujas secas deixaram efeitos sociais devastadores, mas também por uma incessante 

busca coletiva de superação das condições materiais, quer seja pela via cotidiana, 

organizando-se em mutirões, por exemplo, quer seja através de formas alternativas de 

organização social. Afinal de contas, a reação às condições as quais estiveram submetidos por 

vezes explodia em revoltas, mas também em outras formas alternativas de organização social, 

como foi em Canudos e no Caldeirão72, este último no Cariri Cearense73. 

 A relação que se estabelecia entre o latifundiário e o arrendatário assemelhava-se 

muito ao trabalho serviu feudal, pois sem direitos políticos, submetidos à exploração brutal, 

restava aos sujeitos sertanejos refúgio na religião cristã, que rapidamente se transfigurava 

 

 
 

72 
Quanto às revoltas, foi sintomática e digna de menção a revolta de quebra-quilos, na Paraíba (FACO, 1991) 

73 
Ver Faco (1999). 
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numa religiosidade popular74. Em síntese, esses sujeitos subalternizados 

São pessoas que têm origem nos conhecidos ―arraiais‖, com características 

de miscigenação étnica e religiosa. Estes segmentos sinalizam para uma 

característica própria do Nordeste, onde muitas famílias se envolvem no 

sistema de subsistência. Nesse contexto, a produção de arroz, do milho e do 

feijão, por exemplo, estava voltada apenas para a sobrevivência – que 

envolvia a família do fazendeiros, os escravos e os agregados. A cana de 

açúcar, o algodão e, principalmente, o gado estava voltado para o 

desenvolvimento econômico que favorecia apenas os grandes proprietários. 

Sendo assim, diante das adversidades climáticos e da ausência de pequenas 

propriedades, os grandes fazendeiros do nordeste agregavam no interior de 

suas fazendas um grande número de famílias que trabalhavam apenas em 

troca da sobrevivência. Mesmo porque não tinham moradia própria, não 

tinha terras para produzir e, em consequência, não tinham liberdade. 

(TOLOVI, 2016, p.26) 
 

 Eis aí o perfil traçado dos habitantes do arraial de Joaseiro que se formava e cujas 

relações cotidianas se davam em torno das fazendas, nas quais a força motriz eram os 

engenhos de cana de açúcar, bem como a religião materializada naquela rústica capela dedica 

a Nossa Senhora das Dores. Tratava-se, assim, de um povoado modesto no qual 

predominavam práticas espaciais rurais, ligadas a agropecuária. Em 1872, quando chega o 

Padre Cícero recém-ordenado para acolher essa população sertaneja, soma-se 

aproximadamente algo em torno de 32 casebres, a maioria das quais cobertas de palhas e 

revestida de barro (DELLA CAVA, 2014). A capela de Nossa Senhora das Dores destaca-se 

no centro (Figura 05), ladeada apenas por duas ruas desprovidas de simetria, a saber, a rua 

grande e a rua dos brejos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

74 
Argumentamos, concordando com Tolovi (2016), que aquela religiosidade por carregar uma forte carga de 

misticismo, superstições, sincretismos, destoava dos preceitos eclesiásticos do catolicismo hierárquico 

institucional ao mesmo tempo em que respondia as necessidades materiais e imediatas dos sertanejos. 
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Figura 05 - Joaseiro em 1875 com sua capela original e suas 32 casas; extraído de um mapa 

executado em janeiro de 1965 pelo falecido Octávio Aires de Menezes a pedido do autor. 

Fonte: DELLA CAVA, 2014. 
 

 Quando, influenciado pelo sonho que teve, decidiu ficar permanentemente no 

povoado, a decisão tomada pelo sacerdote foi motivo de contentamento entre os membros da 

aristocracia, pois ―aqueles que haviam convidado o padre acreditavam piamente que sua 

presença ali iria fazer muito pelo progresso e pela tranquilidade das redondezas.‖ (DELLA 

CAVA, 2014). Acontece que havia uma preocupação quanto à falta de ―civilidade‖ daqueles 

sertanejos considerados desordeiros, degenerados e perigosos, tanto para a Igreja quanto para 

as autoridades locais (TOLOVI, 2016). Alheios à religião, longe da presença do Estado como 

instituição mantenedora da ―ordem‖,  se fazia necessário  civilizar nos  moldes  dos 

colonizadores aqueles sertanejos mestiços e iletrados a beira da barbárie. Della Cava (2014) 

nos fornece um retrato interessante em que é possível se ter uma noção de como se estabelecia 

o cotidiano dos habitantes do povoado antes da chegado do Sacerdote: 

Eram dados à bebida e ao samba, que naquela época, se considerava sensual 

e degenerado, por ser originário dos escravos. Há até mesmo uma insinuação 

de que várias prostitutas tinham se estabelecido, em caráter permanente, no 

povoado-encruzilhada. (DELLA CAVA, 2014, p.52) 
 

 É possível inferir que a preocupação em civilizar os habitantes do arraial implicava 

também numa necessidade de subordiná-los visando à manutenção do status quo, assegurando 

a permanência de uma lógica de exploração brutal e dependência em relação aos grandes 
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proprietários. E o catolicismo romanizado, nesse sentido, cumprira bem esse papel desde o 

princípio da colonização na América como um todo (GALEANO, 2011). Além do mais, 

faziam crer os responsáveis pelo convite ao sacerdote para ir ao arraial, como já vimos, que 

sua chegada criaria condições favoráveis para o progresso econômico, haja vista que, até 

aquele presente momento, o povoado crescera lentamente. Ao chegar junto com suas duas 

irmãs e mãe no povoado, o Padre Cícero se depara com uma paisagem de um modesto 

lugarejo, que 

ainda conservava os traços essenciais de uma fazenda de cana‐de‐ açúcar; sua 

população era em torno de 2 mil habitantes. [...] O povoado ostentava uma 

capela, uma escola e 32 prédios com tetos de palha. Havia somente duas ruas. 

A rua Grande, mais tarde rua Padre Cícero, estendia‐se, paralelamente, ao 

longo da capela e encontrava‐se em perpendicular com a rua dos Brejos. 

(DELLA CAVA, 2014, p. 53). 

 De imediato, os sambas, as festas, são repreendidas pelo Sacerdote. ―Sua presença era o 

sinal de ordem‖ (ALVES, 1948, p.87). Segundo relatos colhidos pelos historiadores, ia ele 

pessoalmente desmantelar os sambas tarde da noite, determinando que todos se recolhessem 

em seus aposentos, pois julgava ―(...) que os batuques herdados dos negros deviam ter parte 

com Satanás‖ (NETO, 2009, p.37). Doravante, as condutas consideradas contrárias aos 

preceitos cristãos e normas civilizadas passam ser alvo de repressão pelo Padre, responsável 

que foi por instaurar um cotidiano fundamentado na fé e no trabalho (ARAÚJO, 2011). 

 Muitas vezes, ―para fazer valer sua autoridade de zelador das almas e dos bons 

costumes, não hesitava em brandir o temido cajado em direção aos pecadores mais renitentes‖ 

(NETO, 2009, p.37). Faco (1999) argumenta que foi de suma importância à atuação do 

Padre no que tange, inclusive, à oferta de mão de obra para a região, pois à medida que 

chegavam desesperadamente fugindo das sequelas da seca sem amparo do Estado - como 

ocorreu em 1888, 1889, 1990 - os sertanejos eram encaminhados pelo Padre para trabalhar 

quer seja nas terras devolutas na Chapada do Araripe, da qual extraiam a mandioca para o 

auto sustento, quer seja nas grandes propriedades locais. 

 Logo de início, a atuação cotidiana do Padre vai muito além da dimensão religiosa, 

embora isso, em geral, nem sempre seja reconhecido. Durante toda formação de Juazeiro do 

Norte, as relações capital/trabalho, as relações de produção, que vão estruturando uma 

economia local, terão a participação do sacerdote. Com a intervenção do Padre, que passa a 

fornecer mão de obra para região do cariri cearense, intensifica-se um processo de alienação 

cuja essência se apresenta com um duplo sentido. Por um lado, o trabalho deixa de ser 

atividade  vital  para  se  tornar  um  meio  de  subsistência,  por  outro  lado,  isso  permite  a 
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manutenção de instrumentos e estratégias de dominação e opressão sobre o povo sertanejo, 

que se dividem em vários segmentos, entre os quais: romeiros, cangaceiros, cabras, jagunços 

(FACO, 1999). Este contingente populacional será incorporado à estrutura político-econômica 

da região e, em diversos momentos históricos, terá papel decisivo. 

 

10. UM EVENTO EXPLOSIVO: O SUPOSTO MILAGRE DA HÓSTIA E SUAS 

IMPLICAÇÕES SOCIOESPACIAIS 

 

 “A região não sofre com os rigores da seca. As estiagens prolongadas influem, ao 

contrário, beneficamente, no seu desenvolvimento econômico‖ (LOURENÇO FILHO, 2002, 

p.37). Dizer que a região não sofreu/sofre com o fenômeno da seca é uma colocação um tanto 

extremada, mas que paradoxalmente acabou sendo favorecida pela seca não. 

A seca, esse fenômeno de longa duração, tendo em vista que é inerente à dinâmica 

climática de grande parte do nordeste brasileiro, foi um dos fatores, dentre outros, 

catalisadores para o crescimento demográfico da região do Cariri, mas sobretudo de Juazeiro 

do Norte. Esta, também eivada em sua religiosidade popular, exerceu um poder de atração 

populacional em nível de nordeste notadamente depois de 1889, inaugurando outra conjuntura 

histórica. 

Embora esteja encravada no semiárido nordestino, o quadro geoambiental do Cariri 

Cearense confere a região diferenciações  socioespaciais  graças  a Chapada do Araripe, a 

abundância de fontes devido a estrutura geológica predominantemente sedimentar, 

favorecendo, consequentemente, a dinâmica climática. Para Della Cava (2014), por suas 

amenidades, o Cariri cearense tornou-se um refúgio para os sertanejos em épocas de estiagem. 

 Não obstante, a despeito dessas amenidades, transcorria o ano de 1889 uma severa 

seca no Cariri Cearense, iniciada no ano anterior. Enquanto isso, na conjuntura nacional, 

ganhava relevância também por ser esse o ano da instauração do regime republicano no 

Brasil, embora por uma via nada democrática, já que se configurou como um golpe militar. 

Para aquele rústico povoado, porém,1889 representaria um ano de rupturas, um divisor de 

águas, por assim dizer. 

 Havia um clima de incerteza e indefinição quanto aos rumos políticos da nascente 

república, que se somava a um sentimento coletivo de aflição por conta dos flagelos da seca 

(ARAÚJO, 2011). Assim, a fé religiosa fermentada pelo jovem capelão do povoado tornava- 

se refúgio espiritual para os habitantes, ávidos por chuva. Oravam eles, juntamente com um 

grupo de beatas, suplicando piedade e compaixão ao Deus que julgavam ser capaz de reverter 
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aquele  quadro,  bastando  algumas  chuvas  para  findar  aquele  clico  rigoroso  de  estiagem, 

quando no seio da vida cotidiana explode um evento extraordinário. 

 Para a Igreja, esse evento se configurou como embuste, assim pelo menos fazia 

acreditar o bispado de Fortaleza, sob a liderança de Dom. Joaquim Vieira na ocasião, mas 

para os habitantes do arraial, bem como para uma parte da região com um todo, não havia 

outra palavra para defini-lo senão milagre. Protagonizando o suposto milagre, estava ali uma 

jovem beata negra e analfabeta. 

 Era a Beata Maria de Araújo, nascida no próprio arraial em 23 de maio de 1863. Logo 

cedo, ficou órfã de pai e mãe. Por isso, ficou sob os cuidados do Padre Cícero, aprendeu o 

ofício do artesanato e se apegou a fé conduzida pelo sacerdote. Não raro, frequentava a capela 

de Nossa Senhora das Dores, tornando-se, assim, um hábito diário. Acusada de embusteira, 

feiticeira e até cacodemoníaca, enquanto mulher negra analfabeta foi subalternizada por sua 

condição social, mas também étnica e de gênero, sendo submetida à tortura, ao ostracismo, 

além de ter sido privada da liberdade75. 

 

 

Foto 06 – Fotografia da Beata Maria de Araújo 

Fonte: Disponível em < http://coisadecearense.com.br/beata-maria-de-araujo/>. Acesso em 14 

de fevereiro de 2018. 
 
 

 
 

75
Depois de ter sido acometida por graves doenças, a Beata morreu no dia 17 de janeiro de 1914, sendo enterrada 

na capela do Socorro. Contudo, em 1930, seu túmulo foi violado e seus restos mortais até hoje seguem 

desparecidos. A propósito disso, sugerimos a leitura do livro ―A mulher sem túmulo‖, de autoria de Nilze Costa e 

Silva (2010). 

http://coisadecearense.com.br/beata-maria-de-araujo/
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 Isso porque em 2 de março de 1889, ao comungar-se na presença do Padre Cícero 

como passara a fazer todos os dias, um fato extraordinário aconteceu, voltando a se repetir por 

diversas vezes ao longo dos anos seguintes. Foram vários os estudiosos que descreveram o 

evento emblemático, mas quem melhor capturou a atmosfera daquele dia atípico, sob um viés 

bem literário, mas nem por isso menos factível, foi Neto (2009) na seguinte passagem: 

Naquela noite escura e sem lua, Cícero levantou as mãos para os céus e 

pediu perdão pelos pecados do mundo. Quem olhasse lá de fora em direção 

às janelas abertas da capela de Nossa Senhora das Dores avistaria, já de 

longe, o lampejo das centenas de velas acesas cortando o breu. O forte cheiro 

de cera derretida e o adiantado da hora indicavam que os membros da 

irmandade de beatos, cerca de vinte deles, haviam passado mais uma 

madrugada inteira em vigília, em louvor ao Sagrado Coração de Jesus. Meia 

hora antes do amanhecer, quando os galos se preparavam para anunciar outra 

escaldante manhã de sol no sertão, Cícero decidiu que as sete ou oito 

mulheres ali presentes mereciam receber a comunhão antes dos homens, para 

retornarem às respectivas casas. Elas precisavam descansar o corpo fatigado 

de tão prolongada sentinela em nome da fé. Com o véu escuro sobre a 

cabeça e o alvo rosário entrelaçado nas mãos magras e morenas, as beatas 

atenderam ao chamado e se aproximaram em fila indiana, uma a uma. À 

frente delas, ia Maria de Araújo. Com os olhos fechados, ela foi a primeira a 

se postar diante do padre e entreabrir a boca, contrita. Contudo, quando a 

hóstia lhe tocou a língua, a beata abriu e revirou os olhos espantados. Parecia 

ter entrado em estranho transe. E foi então que se deu o fenômeno: segundo 

chegariam a jurar sobre a Bíblia as testemunhas ali presentes, a hóstia na 

boca de Maria de Araújo mudou de forma e de cor. Transformou-se, 

inesperadamente, em sangue vivo. (NETO, 2009, p.438) 
 

 Não cabe aqui fazer uma digressão aprofundada do acontecimento e seus 

desdobramentos eclesiásticos para o Padre Cícero, tampouco vale a pena tratar da cisma 

gerada por ele dentro da Igreja, já que tantos foram os estudiosos que se detiveram nessa 

questão. Limitamo-nos a dizer que esse evento foi explosivo e, como tal, estilhaçou a 

conjuntura arranjada até ali, rearranjando uma nova conjuntura na qual a política, mais do que 

a religião, ganhará projeção dali em diante. 

 A política é exercida, porém, a partir de um lastro religioso. A cisão religiosa entre o 

catolicismo romanizado e o catolicismo popular se aprofunda e renderá ao Padre Cícero a 

suspensão de suas ordens. Impedido de celebrar missas, entre outras atividades, como 

batismos, casamentos, estende sua influência para o campo político, principalmente com a 

chegada, em 1908, de um baiano, formado em medicina, mas exímio político: Dr. Floro 

Bartolomeu da Costa. ―De ‗Santo‘, no imaginário dos romeiros, o Padre Cícero foi excluído 

da Igreja romanizada e projetou-se no campo político.‖ (ARAÚJO, 2011, p.30) 

Até 1889, o povoado crescera lentamente gravitando em torno da religiosidade/moral 

católica materializada na capela de Nossa Senhora das Dores sob os cuidados, partir de 1872, 
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daquele jovem capelão. Milhares de pessoas, entre as quais, tanto habitantes locais como 

também forasteiros curiosos, presenciaram o suposto milagre por diversas vezes; via de regra 

protagonizado pela Beata Maria na presença do Padre Cícero. Com efeito, difundia-se pelo 

sertão nordestino que o Padre Cícero convertera-se em santo milagreiro76 e que  Cristo, 

fazendo da Beata um instrumento seu, derramara seu sangue novamente, escolhendo Juazeiro, 

a terra da mãe de Deus, para tanto. 

 Mons. Francisco Monteiro, com o qual Padre Cícero tinha certa afinidade, foi quem 

primeiro difundiu o milagre – embora depois o tenha negado sob a ameaça de represaria por 

parte do bispado de Fortaleza -, realizando, em seguida, a primeira romaria para o Joaseiro. 

 As romarias vão se multiplicar rapidamente, atraindo sertanejos e alguns tantos 

fazendeiros abastados, de todo nordeste brasileiro, principalmente de Pernambuco e Alagoas, 

atraídos pela crença no ―padre milagreiro‖. É interessante perceber, graças ao estudo de 

Oliveira (2014), que as romarias e o imaginário coletivo envolto na figura do ―Padim ciço‖ 

perduram até hoje como força motriz do comércio tradicional de bens simbólicos-religiosos, 

mas, cada vez mais, vem sendo capturado pela economia globalizada cuja expressão máxima 

na cidade,  nas últimas décadas, se dá por meio da instalação de superfícies de redes 

comerciais de varejo, notadamente na CE 222 entre Juazeiro do Norte e Crato (Foto 07). 

 

Foto 07 - Imagem do Padre Cícero em estabelecimento comercial de 
Juazeiro do Norte – CE 

Fonte: Paulo Wendell A. de Oliveira, 2013. 
 
 

 

76 
Segundo Lourenço Filho (2002, p.60) referindo ao Padre Cicero, ―(...) pouco depois do milagre de Maria de 

Araújo, seu nome encheria aqueles rincões, como o de um santo verdadeiro, cuja evocação elevaria a alma 

oprimida do sertanejo, em épocas de calamidade.‖
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 Tem-se aí, portanto, mais um fenômeno de longa duração. Junto às romarias e 

peregrinações em direção a Meca do Nordeste, vão mais que sertanejos esperançosos, pois 

muitos destes serão assimilados como mão de obra, como jagunços, cabras; imprescindíveis 

para estrutura político-econômica emergente. Segundo Oliveira (2014): 

(...) podemos afirmar que o despontar econômico e a produção do espaço 

urbano de Juazeiro do Norte estão completamente imbricados com o 

crescimento das romarias que dinamizaram o comércio e impulsionou a 

instalação de diferentes equipamentos, ampliação do comércio que 

colaboram com a expansão urbana da cidade e passou a modernizar-se com 

introdução de novas técnicas.(OLIVEIRA, 2014, p.89) 
 

 Isto é, com o fenômeno religioso de Joaseiro, altera-se a produção do espaço no 

sentido de redimensionar a função, forma e estrutura daquele povoado, anunciando assim 

outra conjuntura. De parada e repouso, o aglomerado assume uma função muito mais ampla 

de refúgio para aqueles que buscavam conforto espiritual, a subsistência ou mesmo a proteção 

em face do quadro socioeconômico adverso do Nordeste, da estrutura política descentralizada, 

graças a qual o coronelismo se cristalizou, bem como dos recorrentes ciclos de estiagem. À 

medida que afluíam para terra do Padre Cícero, os romeiros que iam se amontoando ali 

suscitavam um rearranjo das formas em virtude da necessidade de habitação, consumo, 

deslocamento. E, com isso, a estrutura acaba sendo profundamente afetada, pois quando se 

fixavam permanentemente, os mais abastados iam concentrando-se no centro em torno da 

capela de Nossa Senhora das Dores, ao passo em que os sertanejos paupérrimos passavam a 

ocupar as áreas periféricas, próximas aos brejos. 

 Nesse sentido, tendo visitado a cidade na segunda década do séc. XX, afirmara 

Lourenço filho que ―à medida que se caminha para o centro, as construções melhoram 

em aparência‖ (LOURENÇO FILHO, 2002, p.41). Essa lógica de centro abastado, de um 

lado, e periferia pauperizada, de outro, principiando aí uma segregação socioespacial, vai 

permanecer pelo menos até a década de 1970, período em que ocorre uma reestruturação 

urbana na cidade. 

 

 

Tabela 01 - População de Juazeiro do Norte entre os anos de 1890 – 1909 
Fonte: DELLA CAVA, Ralph. Milagre em Joaseiro, 2014, p. 131. 
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O crescimento demográfico ocorre em ritmo acelerado (Tabela 01). Logo, a paisagem 

em tela se mantém como se aquela aglomeração não passasse de improviso e provisoriedade; 

isso se sobressaltava, por exemplo, nos casebres inacabados, nas hordas de romeiros 

amontados pelas ruas, na maneira espontânea como se tentava comportar aquele continente 

populacional afluente. 

Para além das necessidades e angústias, as quais esperavam serem sanadas pelo Padre 

Cícero, os romeiros traziam consigo a cultura sertaneja de paragens distintas, os folguedos, os 

laços de pertencimento com o sertão, todo o constructo sociocultural e identitário sobre o qual 

a cidade vai se erigir, reunido numa miscelânea de costumes por meio dos quais a vida 

cotidiana vai se constituir. 

 
11. A EMERGÊNCIA DA CIDADE AUTÔNOMA 

 
Em decorrência do evento de 1889 o povoado crescera tanto do ponto de vista 

demográfico como também economicamente, de modo que a partir de então vão sendo 

ampliadas as áreas periféricas à medida que o contingente de romeiros se instala no local. 

Quando não rumavam para trabalhar na agricultura na Chapada do Araripe, estes sertanejos 

aprendiam os ofícios de alfaiates, fogueteiros, marceneiros, modistas, ouvires, ferreiros, 

funileiros, pintores. Por conseguinte, o artesanato e posteriormente à manufatura ganha corpo, 

o que se expressa no início do séc. XX nas 138 oficinas existentes. 

Já se somam 15.000 habitantes em 1909, a maioria adventícios precariamente 

amontados, constituindo uma população que supera a de municípios vizinhos. De acordo com 

Della Cava (2014), 

O crescimento urbano de Joaseiro foi ainda mais notável do que sua 

expansão agrícola. Em 1o de janeiro de 1909, 15 050 habitantes achavam-se 

maciçamente estabelecidos em seu centro urbano, que compreendia 22 ruas e 

duas praças públicas iluminadas a querosene. Prestando serviços à cidade, 

havia duas padarias, três barbearias, quinze alfaiatarias, duas farmácias, vinte 

escolas primárias (das quais apenas duas eram públicas), uma tipografia, 

uma estação de telégrafo, uma agência de correios, um tabelião e uma 

repartição da coletoria de impostos do estado. (DELLA CAVA, 2014, p.113) 
 

Esse crescimento urbano substancial foi utilizado como um dos argumentos para 

postular a emancipação do povoado, bem como o crescimento demográfico decorrente dos 

eventos extraordinários de 1889. Junto com o contingente populacional que buscava o 

povoado e o Padre Cícero, chegavam em 1908 dois sujeitos que, em vez de buscar a ajuda do 

sacerdote, traziam-lhe uma proposta. Tratava-se do médico baiano Dr. Floro Bartolomeu, que 
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viera acompanhado de um francês, Adolphe Achille Van DenBrule, com intenção de explorar 

uma mina de cobre supostamente localizada em uma das terras do Padre77. 

 No transcorrer do tempo em que tentava solver o empasse das terras no âmbito jurídico, 

Dr. Floro Bartolomeu transforma-se no braço direito do sacerdote, um representante seu em 

questões políticas e diplomáticas, de início no âmbito local, até o plano nacional 

posteriormente. Mais do que um braço direito, conforme interpretação de cunho psicanalítico, 

teria sido o Dr. Floro uma espécie de alter ego do Padre Cícero (DELLA CAVA, 2014). 

 É  nesse  contexto  em  que  chega  o  baiano  que,  ―rejeitado  pela  Igreja,  Cícero  estava 

prestes a fazer da política seu novo sacerdócio.‖ (NETO, 2009, p.209) Ocorre que o 

crescimento substancial do povoado, os vultosos impostos pagos ao Crato, além das 

divergências eclesiásticas, vão alimentar um projeto de emancipação política de Joaseiro. Para 

fermentar o debate e colocá-lo na ordem no dia, cria-se estrategicamente um jornal local – O 

Rebate – cuja linha editorial é assumida justamente por Dr. Floro Bartolomeu, consorciado 

com o Padre Alencar Peixoto, exímio escritor de verso e prosa. 

Assim, o Crato, ao qual o povoado estivera submetido como distrito desde 1858, 

embora tenha se beneficiado com a vertiginosa expansão daquela sua freguesia, logo se vê 

ameaçado com o iminente conflito. Dizia-se que os impostos eram vultuosos, mas não eram 

revertidos para o distrito, o que motivava certa insatisfação nos segmentos comercial e 

político do Joaseiro, convertendo-se rapidamente em insatisfação popular graças ao fomento 

do jornal ―O Rebate‖. 

―A convicção de que era preciso separar o Juazeiro do Crato, para elevá-lo à condição de 

vila autônoma, virou para Cícero uma obsessão.‖ (NETO, 2009) Em vão, porém, mesmo 

usando suas habilidades de conciliador ainda tentou resolver o empasse solicitando ao 

mandatário do Crato naquela altura o decreto que estabelecesse à ascensão do povoado a 

categoria de vila autônoma78, chegando, inclusive, a pedir a intervenção de Nogueira Aciolly, 

governador do estado, naquela questão tão grave. 

A campanha emancipacionista mesmo fazendo uso da circulação da informação e da 

rede de comunicação para formar a opinião pública em dado momento ficou secundária, pois 

se dispensou muitas edições às polêmicas com o  jornal  ―Correio do Cariri‖, cuja  sede  ficava 

 
77 

Se referiam as terras do Sítio Coxá, alvo de litígio com vizinhos, localizado entre os municípios de Milagres e 

Aurora (NETO, 2009). 
78   ―

Excelentíssimo  senhor  Antônio  Luiz  Alves  Pequeno.  Chegou  o  tempo  de  pedir-lhe  como  amigo  e  sem 

perturbação de sua política que proponha e faça passar a vila o nosso Juazeiro, telegrafara Cícero.‖ (NETO,  

2009, p.225) 
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em Crato. O embate entre os jornais se ampliava com trocas de ofensas, ameaças e acusações. 

A propósito, 

Para os redatores do Correio, a terra na qual reinava o padre cícero era uma 
―tapera‖, ―um lugarejo retrógrado‖, uma aldeia que abrigava ―corjas de 

bandidos, assassinos e desordeiros‖, ―uma espécie de Sodoma ou Gamorra‖, a 

―terra clássica dos preguiçosos‖, que ameaçava de ―extermínio, destruição, 

saques e roubos‖ a ―risonha cidade do Crato‖. (NETO, 2009) 
 

Por  sua  vez,  em  1910,  após  um  ano  de  circulação,  a  estratégia  dos  redatores  do  ―O 

Rebate‖ tornou-se mais hostil. Sob a acusação de que o Crato ensejava se impor pela via da 

violência a todo Cariri, lançava-se então o chamado conclamando a população a se armar por 

meio da verve literária de Padre Alencar Peixoto: 

 

Alerta, povo do Cariri! Alerta‖, povo do Joazeiro! Os que ainda não estão 

armados, armemo-nos! 

Os últimos acontecimentos nos forçam, obrigam-nos a isso‖ 
(...) Armemos-nos!,que não há mais lei, não há mais justiça. Não há mais 

direito a todo momento e a todo instante está a tramar, a urdir, a arquitetar a 

nossa ruína. 

Armemo-nos‖ 
(...) Se temos trezentos ou mais rifles, dupliquemo-los, tripliquemo-los, 

quadrupliquemo-los! 

Perguntando-se a Gambeta o que era preciso para salva a França, este 

respondeu sem hesitação: audácia, mais audácia e muita audácia. Assim 

caririenses, para salvarmos a nossa vida, a nossa propriedade, a honra e a 

dignidade de nossas filhas, de nossas mulheres e de nossas famílias 

ameaçadas e, agora, mais que nunca, pelos horrores de Lavras e de São 

Pedro, respondamos: refle, mais refle e muito refle. (NETO, 2009, p.621) 

 
Tudo se encaminhava para um conflito armado de grandes proporções no Cariri, já que 

tanto Joaseiro como o Crato arregimentavam aliados de cada lado para suas respectivas 

causas. Em fevereiro de 1911, porém, foi pactuado um acordo baseado nas seguintes 

prerrogativas: 

Em primeiro lugar, o Crato não mais se oporia à elevação do Juazeiro a 

município, desde que os limites da nova cidade fossem traçados de comum 

acerto entre os chefes políticos das duas localidades. O segundo ponto previa 

que o Juazeiro honrasse o pagamento de todos os impostos atrasados, além 

daqueles relativos ao exercício de 1911, pois o valor já fora incluído no 

orçamento municipal e o Crato não poderia abrir mão de tão elevada quantia 

assim de uma hora para outra. O terceiro e último item dizia respeito  à 

guerra editorial travada entre O Rebate e o Correio do Cariri. As duas 

redações teriam de cessar as hostilidades mútuas e encerrariam todas as 

polêmicas em vigor. (NETO, 2009, p.240) 
 

A aliança entre as lideranças políticas em favor da emancipação do Juazeiro 

interessava, sobretudo, a Nogueira Acioly, oligarca que exercia o papel de governador do 

estado  há  mais de  uma década e cuja  permanência  no poder   dependia  do grau de  coesão 
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política no interior, especialmente. Dada à influência do Padre Cícero, se fazia necessário 

mantê-lo como fiel correligionário acciolista. 

Com intervenção indireta do oligarca cria-se em junho de 1911 pela lei 1028 a vila 

autônoma do Juazeiro, cuja toponímia ainda terá modificações posteriores. É de suma 

importância destacar que nesse momento Juazeiro já surgiu como município interiorano 

contando com uma população volumosa se comparada a de outros municípios da região79, 

exercendo, ademais, desde 1889, um poder de atração em matéria de fluxo migratório em 

nível de nordeste, o que, no final das contas, conferia-lhe determinante papel político- 

econômico  na  região  do  Cariri  Cearense.  Assim,  nas  palavras  de  Della  Cava  (2014),  ―de 

centro de ‗fanatismo‘ religioso a importante força econômica e política do Vale do Cariri, foi 

essa a transição que se operou em Juazeiro de forma quase imperceptível.‖ 

A despeito disso, sua dimensão territorial se resume a 224 quilômetros quadrados, ou 

seja, cinco vezes menor que o território cratense, do qual se desmembrou. Dentre outros 

fatores, depreende-se que em função de seu território diminuto, na esteira de um processo de 

urbanização acelerado no decorrer no século XX, atualmente a condição urbana se imprime 

até mesmo nas reduzidas áreas onde ainda há residualmente traços rurais. Aceleradamente,  

em apenas um século, o fenômeno urbano se projetou no território juazeirense, tendo 

subsumido o campo quase que completamente. 

 
12. OS EVENTOS NA TESSITURA DE UMA ESCALARIDADE 

 
Dr. Floro Bartolomeu da Costa, mesmo sendo forasteiro (adventício), rapidamente se 

projetou como figura central na política local. Ganhando a confiança do Padre Cícero se 

mostrou versátil, dando conta de questões jurídicas, diplomáticas, além de ter exercido papel 

importante  na  formação  da  opinião  pública  ao  responder  pela  linha  editorial  do  jornal  ―O 

Rebate‖, junto com o Padre Alencar Peixoto. 

Para Correa (2012), a configuração da escalaridade de um lugar, seja qual for, pode ser 

articulada por um sujeito na medida em que ele passa a responder pela estrutura política de 

uma localidade, por exemplo. Em Juazeiro, já emancipado, Dr. Floro ao tornar-se 

representante do Padre Cícero em questões político-diplomáticas, seja no âmbito estatual, seja 

em âmbito nacional, faz do antigo arraial alvo e ao mesmo tempo epicentro de acontecimentos 

cujos  desdobramentos  vão  impactar dialeticamente  a vida  nacional e, sobretudo, do  estado 

 
79  

―Sozinho, ultrapassava em número de habitantes os municípios caririenses de Aurora, Araripe e Brejo Santo 

reunidos.‖ (NETO, 2009, p.215) 
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cearense. 

Foi  esse  o  caso  daquilo  que  ficou  caracterizado  como  o  episódio  da  ―Sedição  de 

Juazeiro‖. Após a emancipação de Juazeiro, Padre Cícero completa sua passagem da esfera 

religiosa para a política filiando-se ao Partido Conservador Republicano, condição necessária 

para tornar-se o primeiro prefeito do mais novo município carirense. Assim procedendo, 

aproximou-se ainda mais da oligarquia acciolina, que havia se apropriado direto ou 

indiretamente do aparato estatal há algumas décadas. As lideranças políticas da região, 

reunidas em torno do Padre, também passaram a fazer parte da base política do oligarca no 

interior. 

Logo se constituía uma fronteira política no estado em que de um lado tinha-se o 

litoral sob a influência da capital, Fortaleza, manifestando um sentimento coletivo entre a 

classe média de insatisfação em relação à oligarquia acciolina, enquanto do outro lado da 

fronteira em contraste confrontava-se o coronelismo do interior, onde o oligarca mantinha sua 

base graças ao pacto celebrado pelo Padre Cícero entre os coronéis da região80. 

Acuado, Nogueira Accioly não teve outra opção senão a renúncia em outubro de 1912 

diante das mobilizações lideradas pela classe média e setores da burguesia fortalezense e, 

depois, inflada pelas classes populares. Ruía, assim, a oligarquia accyolina cuja manutenção 

no aparato estatal já completava16 anos. 

Em seu lugar, ascende ao poder Marcos Franco Rabelo, um militar com forte ligação 

política com a classe média e setores da burguesia de Fortaleza, adepto da política 

salvacionista.81 Se aquela transição significava uma vitória política do litoral, para o interior a 

mudança foi recebida com receio, uma vez que a base da oligarquia accyolina no Cariri 

estremecia em face da ameaça que novo governo representava. 

Não obstante, para assumir o cargo para o qual fora eleito, aliás, com uma larga 

vantagem de votos, Franco Rabelo teve que negociar com a assembleia do estado, 

majoritariamente de base acciolista. Cedeu, por fim, a vice-governança do estado justamente 

ao Padre Cícero. 

 

80 
Foi basicamente um pacto de não agressão, mas também de fortalecimento da região, alinhavada com a 

Oligarquia aciollyna. Foi firmado em outubro de 1911 congregando as lideranças políticas de Araripe, Assaré, 

Aurora, Barbalha, Brejo Santo, Campos Sales, Crato, Jardim, Lavras, Milagres, Missão Velha, Porteiras, Quixará 

(hoje Farias Brito), Santa do Cariri, São Pedro (hoje Caririaçu) e Várzea Alegre. ―A rigor, transferia-se para o 

presidente do estado, o comendador Nogueira Accioly, o juízo sobre futuras contendas entre os coronéis do 

Cariri‖.  (NETO,  2009, p.641)  Entre  outros  pontos  do  acordo,  contava:  ―Manterão  todos  os  chefes  

incondicional solidariedade com o excelentíssimo doutor Antônio Pinto Nogueira Accioly, nosso honrado chefe, 

e como políticos disciplinados obedecerão incondicionalmente às suas ordens e determinações.‖ (NETO, 2009, 

p.252)   
81 

À pretexto de realizar uma limpeza ética nas instituições republicanas, a política salvacionista foi idealizada no 

governo de Hermes da Fonseca como estratégia para enfraquecer a oligarquias oposicionistas dominantes, 

substituindo-as por oligarquias menos influentes que, em troca, assegurasse-lhe o apoio. 
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Entretanto, se antecipando a um possível golpe, já tendo assumido o governo, Franco 

Rabelo impunha sobre o Cariri um revés político: 

Rabelo cedeu ao acordo para chegar ao poder, mas recusou-se a ficar refém 

de um conchavo. Cícero logo iria sentir isso nos botões da própria batina. 

Cerca de um mês depois da posse no governo estadual, uma das primeiras 

providências de Rabelo foi assinar a exoneração do padre do cargo de 

prefeito do Juazeiro. Em seu lugar, nomeou José André, o comerciante 

cacarito que havia sido um dos primeiros pretendentes à prefeitura e que no 

início do ano se filiara à corrente rabelista. (NETO, 2009, p.256) 
 

Não fosse isso suficiente para despertar a cólera entre os coronéis do Cariri, Franco 

Rabelo destituiu outras lideranças políticas aliadas de Accyoli, incluindo o coronel Antônio 

Luiz Alvez Pequeno, no Crato. E foi além, pois sob o pretexto de civilizar e moralizar o 

interior, - o que significava extirpar o cangaço do Cariri - entre outras medidas, propriedade 

de coronéis foram vasculhadas, alegadamente em busca de jagunços e cangaceiros. Romeiros 

a caminho de Juazeiro eram detidos sob a suspeita de estarem de conluio com os coronéis, de 

estarem sendo supostamente recrutados como jagunços. O cangaceirismo, fenômeno social do 

nordeste brasileiro, era um álibi para enviar ao Cariri tropas rabelistas, as quais passaram a 

desmantelar a estrutura política local, cuja base ainda era accyolina. 

Instaurava-se, dessa maneira, um clima de hostilidade no Cariri visto que para Franco 

Rabelo,  ―acusado  de  acoitar  cangaceiros,  líder  político  em  ascensão  no  Cariri  e  legatário 

declarado da oligarquia aciolina, o padre era a mais perfeita tradução do inimigo a ser 

preferencialmente abatido.‖ (NETO, 2009) 

Aquele pequeno arraial insignificante há algumas décadas, agora representava uma 

ameaça para o governo salvacionista de Franco Rabelo. Foi exatamente nesse contexto que a 

figura de Dr. Floro Bartolomeu tornou-se decisiva, articulando a estrutura política local contra 

o governo salvacionista de Rabelo82. Na iminência do conflito, restou-lhe recorrer à escala 

política nacional na expectativa de articular alianças que pudessem assegurar que o Juazeiro 

não fosse aniquilado pelas tropas rabelistas, como fora Canudos, na Bahia. 

Assim, junto com o senador Pinheiro Machado, líder nacional do Partido conservador 

republicano e figura mais influente da república naquela altura, Dr. Floro confabulou um 

golpe para depor Franco Rabelo. Por intermédio de Dr. Floro Bartolomeu, Juazeiro foi alçado 

ao plano nacional como centro da conflagração que redefiniria a política do estado, não à toa, 

mas por conta da autoridade inquestionável do Padre Cícero, bem como pelo contingencial de 

sertanejos que saíram em defesa do sacerdote e cuja participação no conflito seria, uma vez 

 

82 
Importante frisar que além do Dr. Floro Bartolomeu, o coronel do Crato, deposto por Franco Rabelo, Antônio 

Pequeno Alves, tornando-se em função da conjuntura correligionário do Padre Cícero, também exerceu papel 

importante na conspiração de 1914, haja vista que conhecia as figuras políticas do estado muito mais que o 

próprio médico. 
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mais, de fundamental importância: 

Escolheu-se para o centro e estopim da conflagração a cidade de Juazeiro do 

Norte do padre Cícero Romão Batista, somado e medida a influência deste, 

não somente entre os milhares de ―romeiros‖, para ali atraídos 

constantemente, guiados por invencível misticismo religioso, como também 

entre ―chefes políticos‖ dos municípios vizinhos. (GIRÃO, 1984, p.195) 
 

Dessa forma, a insurreição se inicia em Juazeiro em dezembro de 1913. De acordo 

com o plano concebido no Rio de Janeiro, coube ao próprio Dr. Floro instalar uma 

Assembleia Legislativa extraordinária dissidente, elegendo a si próprio presidente legal do 

Ceará no intuito de criar uma dualidade de poderes no estado. Em resposta, Franco Rabelo 

envia toda força policial do estado para atacar Juazeiro. E eis que eclode a guerra no início de 

1914, cuja oposição ante os rabelistas tinha a frente na coordenação militar e política do golpe 

Dr. Floro Bartolomeu, respaldado pelo governo federal, representado pelo Senador Pinheiro 

Machado. 

Após sucessivas vitórias do curioso exército de jagunços e beatos de Dr. Floro, tendo 

este, em seguida, rumado em direção a Fortaleza saqueando as cidades governistas pelo 

caminho, finalmente no dia 14 de março de 1914 o governo federal decretou intervenção no 

estado, nomeando um interventor para assumir as funções de Franco Rabelo. Portanto, foi 

assim que Dr. Floro vendo 

modificada a política estadual do Ceará, com a deposição do velho 

governador Accioly, em 1912, e sentindo que a nova administração lhe 

frustrava os planos hábeis, preparou o famoso golpe que foi a sedição de 

dezembro do ano seguinte, em resultado da qual se sagrou, em definitivo, 

chefe político de todo o sul do Estado. (LOUREÇO FILHO, 2002, p.64) 
 

Em decorrência disso, a cidade Juazeiro cuja escala de influência política restringia-se 

mais diretamente ao Cariri, a partir daquele episódio projetou-se para o plano estatual sob os 

auspícios do governo federal, escalaridade articulada, em grade medida, por Dr. Floro 

Bartolomeu, embora tenham sido efetivamente os sertanejos, em nome do Padre Cícero, os 

responsáveis pelo êxito do golpe perpetrado. 

As atuações dos agentes em múltiplas escalas foram condições decisivas para a 

estruturação da cidade. No campo político, com enorme prestígio depois dos acontecimentos 

pelos quais se firmou como o principal responsável, o Dr. Floro Bartolomeu se elegeu 

deputado federal e passou a se empenhar no projeto de modernização da cidade de Juazeiro, 

apoiado pelo Padre Cícero. A escala de atuação salta do plano local para o nacional em 

decorrência dos eventos transcorridos no início do século XX, perpassando a conjuntura 

política do estado e do governo federal na primeira república, tendo  favorecido a  extensão da 
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influência político-econômica regional de Juazeiro, mesmo num contexto em que as 

interações escalares eram bastante limitadas em virtude de uma rede urbana pouco articulada. 

Veremos que a reprodução do fenômeno urbano, significativamente influenciado pelo 

suposto milagre da hóstia, doravante estará atrelada a esse projeto de modernização, de modo 

a redefinir a morfologia urbana até então configurada na cidade. 

 
1. O FENÔMENO URBANO E AS POLÍTICAS DE MODERNIZAÇÃO 

 
“(..) o espaço é um instrumento político intencionalmente manipulado, mesmo se a 

intenção se dissimula sob aparências coerentes da figura espacial.‖ (LEFEBVRE, 2008, p.44) 

Partindo desse pressuposto, reconhecemos que advém do nível da política as transformações 

pelas quais o centro de Juazeiro é submetido para expressar a modernidade por meio de uma 

nova morfologia urbana a partir de 1920. 

Consolidando-se na estrutura política regional depois dos acontecimentos de 1911 e 

1914, Padre Cícero assume o cargo de primeiro prefeito de Juazeiro, além de outros cargos de 

tamanha envergadura como, por exemplo, a de vice-governador do Ceará. Em consonância, 

Dr. Floro Bartolomeu, por sua vez, é alçado ao posto de principal figura política do nordeste, 

tornando-se deputado federal de prestigiada influência política no Rio de Janeiro, junto ao 

Palácio do Catete. 

A partir daí, o que nos interessa mais especificamente é fato de que a produção do 

espaço de Juazeiro passa a ser balizada pela ação política desses dois sujeitos, Pe. Cícero e Dr. 

Floro, na medida em que passaram a colocar em prática uma política de modernização a 

cidade por meio de intervenções feitas a partir da instrumentalização do aparato estatal. 

Embora já fosse uma cidade autônoma mediante o marco  jurídico-administrativo 

desde 1914, alguns espaços desta na segunda década do século XX, mesmo aqueles situados 

no perímetro urbano, conservavam características fundamentalmente rurais, como aponta 

Figueiredo, sobretudo as áreas mais periféricas. 

As intervenções introduzem elementos da vida urbana moderna, os quais tendem a se 

estender para além do centro, cujas condições urbanas (infraestrutura, formas-arquitetônicas, 

acessibilidade) diferenciavam-no qualitativamente da periferia, à medida que a estratégia de 

modernização do espaço urbano, com o intuito de ordená-lo, se coloca na ordem do dia. 

Muito embora para Lefebvre (revolução urbana), à luz do processo histórico, o 

fenômeno urbano tenha sido condicionado, em grande medida, pelo processo de 

industrialização desencadeado no século XVIII e XIX, a priori na Europa, difundindo-se para 
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outros recortes espaciais em seguida, no caso específico de Juazeiro, tendo em vista suas 

diferenciações, vê-se que foi um evento histórico e suas implicações espaciais (o suposto 

milagre da hóstia83) que veio a propiciar o crescimento demográfico, ao passo em que, por 

outro lado, o fenômeno urbano em si acabou sendo efetivamente condicionado pelo projeto de 

modernização do espaço urbano colocado em prática por Dr. Floro Bartolomeu e Padre  

Cícero dado que ambos orquestravam o aparato estatal para esse fim, sobretudo a partir de 

1920, como aponta Della Cava (2014). Para Ramos (2014, p.98) 

com as ―políticas de modernização‖ do médico baiano, aconteceram ações 

de valorização de certas dimensões da ―cidade profana‖, ou melhor, 

dimensões de um Juazeiro que se pretendia espaço civilizado, longe de 

qualquer predicado referente ao ―fanatismo‖. (RAMOS, 2014, p.98) 
 

Em certa medida, a estruturação do espaço urbano de Juazeiro foi balizada por uma 

lógica interna própria na qual o Estado cumpriu função substancial como agente cuja ação 

impôs sobre o espaço o ordenamento, tal como ocorreu em outros subespaços do território 

brasileiro nesse mesma conjuntura, como destacara Santos (1993). 

O Estado, como agente hegemônico na produção do espaço urbano, para exercer seu 

poder, logo centraliza o controle legal, administrativo, mas, sobretudo político da dinâmica da 

cidade após sua emancipação em 1911, mesmo ano em que sintomaticamente é elaborado o 

primeiro plano de urbanização da cidade, executado por Pelúsio Correia Macedo e requerido 

pelo  Padre  Cícero.  Com  esse  plano,  ―o  seu  objetivo  era  fazer  com  que  a  cidade  crescesse 

obedecendo a um alinhamento planejado.‖ (citação) De fato, a partir de então se assiste a uma 

expansão urbana em direção as cidades vizinhas, Crato e Barbalha, tendência esta que 

continua até os dias atuais. 

Na produção do espaço urbano de Juazeiro, o Estado enquanto poder mediador das 

contradições de classe, notadamente da relação capital-trabalho, empreendendo ações no 

sentido de assegurar as relações de produção e acumulação, se impõe à medida que economia 

capitalista vai sendo gestada mediante o desenvolvimento das forças produtivas, a exemplo da 

agricultura comercial, das atividades terciárias (incluindo o comércio de bens religiosos) e do 

artesanato, as quais, visando à ampliação de capital, engendravam o estabelecimento das 

condições estruturais mínimas de transporte e abastecimento, principalmente. Até mesmo 

porque  ―estradas  propriamente  ditas  com  os  traçados  modernos  não  existiam.  Os  ínvios  de 

caminhos entre uma e outra localidade eram desertos, e ásperas as condições para vencê-

los‖ (FARIAS, p.171). 

 
83  

É inegável que ―o constante fluxo de peregrinos e migrantes incrementou o comércio, bem como a produção 

artesanal e agrícola. Rapidamente, o povoado transformou-se na mais importante cidade do Cariri, na região sul 

do estado do Ceará.‖ (RAMOS, 2014, p.15) 
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Segundo Lemenhe (1996, p.36), que realizou um estudo sobre a mais atuante 

oligarquia que fez de Juazeiro do Norte sua base política, no caso mais específico do Ceará, ―a 

busca pelo aparato e burocracia estatal contempla uma demanda que vai no sentido de 

assegurar a reprodução das relações político-econômicas e dos interesses gerais de grupos 

tradicionais locais.‖ 

Assim, tais grupos, direto ou indiretamente ligados ao Estado, buscam superar 

eventuais barreiras para o provimento das condições necessárias para acumulação e ampliação 

de capital, sendo essencialmente esta uma estratégia intrínseca à forma do Estado capitalista. 

Conforme  nos  diz  Harvey  (2005,  p.85),  ―o  Estado  também  deve  desempenhar  um  papel 

importante no provimento de ‗bens públicos‘ e infra-estruturas sociais e físicas; pré-requisitos 

necessários para a produção e troca capitalista, mas os quais nenhum capitalista individual 

acharia possível prover com lucro.‖ 

Nesse sentido, a década de 1920 simboliza o apogeu da cidade para Della Cava  

(2014), já que a dimensão política, pela via do aparato estatal, torna-se vetor de propulsão 

para a promoção de um projeto de modernização, levado a cabo particularmente por Dr. 

Floro84, principal interessado em desmistificar a representação espacial da cidade como antro 

de cangaceiros e fanáticos, estigma que, ainda assim, tende a permanecer no imaginário 

coletivo da região. 

O empenho tende a transformar radicalmente a paisagem da cidade e sua estruturação 

urbana, de modo que a modernização implica numa espécie de autodestruição inovadora 

(BERMAN, 2007), pois, por vezes, modernidade e tradição confrontam-se85. À medida que o 

espaço urbano vai sendo estruturado a partir do centro, dinamizando as atividades comerciais, 

ampliando a influência política da burguesia comercial local junto ao Estado, ao mesmo 

tempo velhos referenciais são suplantados, destacando-se aí os grupos de penitentes, proibidos 

de realizarem seus rituais nas áreas centrais, ao mesmo tempo em que se assiste a um processo 

de periferização, em grande medida, também decorrente da valorização das áreas centrais. 

Para Oliveira (2014), tornar-se-á uma tendência por ele constatada o fato de que 

 
84 

Mesmo exagerando no tom enaltecedor, faz-se pertinente as palavras de Farias a respeito de Dr.Floro quanto 

ao  empenho  do  mesmo  no  projeto  de  modernização  da  cidade:  ―Poucos  ou  talvez  nenhum  outro  homem 

colaborou mais firmemente para romper os entraves do obscurantismo que impediam o ingresso de Juazeiro no 

conceito das cidades civilizadas.‖ (FARIAS, P.174) 
85 

É pertinente destacar a maneira como o Dr.Floro tratou os grupos de penitentes e, sobretudo, qual foi sua 

postura diante do caso do boi mansinho. Apesar de reconhecermos nas políticas de modernização de Dr. Floro 

um combate ao tradicional, como antagônico a modernidade, acreditamos que as tradições e costumes sertanejos 

resistem, ainda que resignificadas, em se tratando de um país de passado colonial como Brasil cuja modernidade, 

para Martins (2008), é inconclusa e difusa à luz de sua formação socioespacial histórica. 



114 
 

 

A partir dessas ações do próprio Estado, principalmente na esfera municipal, 

ajudou a apagar muito dos vestígios históricos, presentes na paisagem do 

núcleo de formação histórico da cidade de Juazeiro do Norte, muita das 

vezes com o intuito de modernizar esses espaços, ou mesmo, de criar 

investimentos que facilitam o processo de reprodução do capital nesse 

espaço(...) (OLIVERA, 2014, p.41) 
 

Como deputado federal em consonância com o papel que assumia indiretamente na 

instância executiva da cidade, Dr. Floro estava comprometido em promover um conjunto de 

transformações na cidade, as quais culminaram num processo de modernização, por meio de 

―melhorias  urbanas‖,  no  sentido  de  imprimir  na  morfologia  urbana  do  centro  elementos  de 

progresso e civilidade, expulsando para as áreas periféricas tudo que fosse considerado a 

antítese da modernidade. Na esteira dessas ―melhorias urbanas‖ seletivas e funcionais, 

 

No período de 1922 a 1926, as ruas de Juazeiro foram calçadas, em grande 

parte. Novos mercados foram construídos. A rede de Viação Cearense 

chegou com seus trilhos até Juazeiro. Foi o apogeu da cidade, que 

conservada sempre o sentido místico. (ALVES, 1948, p.98) 
 

Tal sentido místico, porém, ficará confinado aos espaços mais centrais, nos quais  

ainda nota-se a influência da religiosidade popular figurada no Pe. Cícero nas igrejas, 

romarias, nos ranchos para abrigar os romeiros, no comércio religioso, no artesanato. Ao 

passo que as ―melhorias urbanas‖ vão sendo efetuadas, consequentemente, o centro têm sua 

centralidade reforçada, tanto em sua monumentalidade como também quanto a sua dinâmica 

econômica. 

Na década de 1920, contrapondo a religiosidade sobre a qual a cidade se erigiu, 

foram fomentadas festas populares pelas as quais o espaço era apropriado coletivamente pelos 

juazeirenses tal como nas capitais brasileiras, a exemplo do Rio de Janeiro. Articulando a 

relação de escalaridade entre Juazeiro e centros de comando nacionais como o Rio de Janeiro, 

ao deslocar-se entre uma e outra cidade periodicamente graças a sua posição política, Dr. 

Floro muito provavelmente buscava reproduzir no centro de Juazeiro, resguardada as devidas 

proporções, o processo de modernização que se deu no Rio de Janeiro em que figurou como 

protagonista político o prefeito Pereira Passos no início do século XX. 

Enquanto no final do séc. XIX, na França, o barão Hausmann promoveu uma reforma 

urbana em Paris, expulsando os pobres e miseráveis do centro, no início do séc. XX o Rio de 

Janeiro vai igualmente ser submetido ao processo de ―modernização‖, realizada por Pereira 

Passos. 

Entre 1902 e 1906, o centro do Rio de janeiro vai sofrer uma reforma urbana, através 

daquilo que ficou conhecido popularmente como Bota-abaixo, objetivando ampliar as vielas, 
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ruas estreitas, de maneira a prepará-las para modernidade e a civilização. A avenida central, 

com mais de 25 metros, vai suprimir os encontros para atender ao tráfego de automóveis, 

símbolo do progresso (FERREIRA, 2012). 

Dr. Floro, seja pela via da violência, seja através de estratégias populistas, foi 

responsável pela modernização a qual foi submetida à cidade Juazeiro do Norte, repercutindo, 

por conseguinte, na vida cotidiana dos citadinos. O carnaval, por exemplo, foi inserido pela 

primeira vez no calendário institucional do município como uma festa popular em 1925 (Foto 

08). E de acordo com Menezes e Alencar (1989): 

Nesse ano, joaseiro realiza o seu primeiro carvanal, organizado e  

patrocinado pelo Dr. Floro Bartolomeu da Costa, na época deputado federal. 

Floro veio do Rio de Janeiro trazendo todo apetrecho necessário para a 

formação dos blocos, que deveriam desfilar nas ruas da  cidade.  

(MENEZES, ALENCAR, 1989, p.126) 
 

Foto 08 – Primeiro carnaval realizado em Juazeiro em 1925, sob a organização de Dr. Floro 
Bartolomeu da Costa. 

Fonte: FARIAS, 1994. 

A própria construção discursiva acerca da trajetória do Padre Cícero assume um viés 

mais racionalizado, valorando seu papel político como planejador; relevaram-se os supostos 

milagres  de  modo  a  sobressair  seu  papel  como  ―empresário  de  mão  de  obra‖86  e  político 

honesto, intervindo, quando necessário, para o progresso e modernização da cidade (RAMOS, 

2000). Vale ressaltar que de 1911 a 1926 o padre administrou a cidade na condição de 

prefeito, a despeito de ter sido o Dr. Floro, muitas vezes, quem efetivamente respondia pelo 

 
 

86 
Termo utilizado por Gonçalves (2005). 
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poder executivo do município. 

É nessa mesma época também que é criado o primeiro cinema da cidade, cujo 

idealizador foi um amigo próximo do Pe. Cícero, o versátil Pelúsio Correia de Macedo. O 

Cine  Iracema  ―ficava  na  Rua  Padre  Cícero.  Tinha  piso  inclinado  e  cadeiras  convencionais. 

Possuía uma sala de espera, bilheteria, cabine de projeção, tela e palco conjugados, 

permitindo apresentações teatrais e iluminação própria com corrente elétrica gerada no local.‖ 

(MENEZES; ALENCAR, 1989, p.111) 

Além disso, em 1923, Juazeiro do Norte já possuía quatro escolas primárias, 

financiadas pelo Estado e pelo Município, além de diversas escolas particulares. Foi nessa 

década também que começaram a circular pelo centro da cidade os primeiros automóveis, 

simbolizando a chegada da modernidade. Para Ramos, ―a tentativa de integração nacional e 

modernização de base técnica na cidade de Juazeiro, constituía um símbolo do progresso e, a 

consolidação do ensino se constituía um impulso civilizacional.‖ (RAMOS, 2011, p.85) 

Podemos ainda arrolar, como elementos desse processo de modernização, a construção 

da estrada Crato-Juazeiro, a estrada de rodagem que liga Juazeiro ao Horto, a construção do 

matadouro modelo, a melhoria da iluminação pública com a aquisição de uma nova caldeira 

para reforçar o gerador elétrico, a arborização da cidade com espécies de Ficcus-benjaminis e, 

sobretudo, a construção da estação ferroviária ligando o município a capital cearense, sendo 

este último fixo determinante no direcionamento da expansão urbana a partir da década de 

1920 (Foto 09). Ademais, o crescimento populacional que se assistia desde 1889 faz do 

Juazeiro o município mais populoso do Cariri em 1925, ano em que população alcança a cifra 

de 32.060 habitantes. 
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Foto 09 – Inauguração da estação ferroviária década de 1920 em Juazeiro do Norte. 

Fonte: Disponível em 

<http://www.miseria.com.br/index.php?page=noticia&cod_not=66992>. Acesso em 25 de 

maio de 2018 
 

Uma vez concluída, a linha férrea passa a delimitar, de certo modo, a expansão urbana 

no sentido das cidades vizinhas (Crato e Barbalha), isto é, na direção sul. Para além da linha 

férrea, as áreas periféricas tendem a se expandir nas décadas subsequentes sem infraestrutura 

urbana, inclusive, desprovidas de iluminação elétrica, calçamento, água encanada. Muitos 

autores, como é o caso de Dinis, se referem a tais áreas periféricas simplesmente como 

―arisco‖,  termo  pejorativo  que  se  fez  presente  a  partir  da  década  de  1930  para  designar  as 

periferias da cidade, que hoje correspondem a bairros como Franciscanos, Pio XXII, 

Limoeiro, entre outros. No jornal ―Correio do Juazeiro‖, na publicação de 16 janeiro de 1949, 

é possível observar como a elite Juazeirense julgava as adjacências da estação ferroviária e 

seus habitantes: 

 

A entrada de uma cidade é sempre considerada a sala de visitas, entretanto, o 

viajante que chega em nossa terra por via férrea, tem logo uma impressão 

bastante desagradável, quando vislumbra as muitas palhoças ali existentes, 

não só pelo desalinhamento e sujisse mas também pela miseria que sofrem 

os seus habitantes. A miseria que ali existe é indescritivel. Os seus habitantes 

suportam toda sorte de privações. Amanhecem e anoitece dentro da miseria. 

Não de se estranhar que assim aconteça, pois que os seus habitantes são 

todos operarios pobres, desprotegidos da sorte. Todavia, solicitamos as 

http://www.miseria.com.br/index.php?page=noticia&amp;cod_not=66992
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vistas do Sr.prefeito para tal caso não para amenizar os sofrimentos daqueles 

infelizes mas sim no sentido de fazer dali um bairro que não faça vergonha a 

nós Juazeirenses. (CORREIO DO JUAZEIRO, 1949). 
 

Pela via da naturalização tal como é tratada a exclusão dos habitantes miseráveis do 

arisco da civilização, do urbano e até da sociedade causa, decerto, algum estranhamento. 

Habitantes de outros bairros da cidade, a exemplo do João Cabral, objeto de estudo mais 

específico dessa pesquisa, também serão alvos de discurso semelhante, baseado na 

naturalização e até na criminalização, retroalimentado por meio de uma representação do 

espaço reducionista, além de ideológica. 

 

14. O BINÔMIO INDUSTRIALIZAÇÃO-URBANIZAÇÃO 

 
Se, por um lado, há uma vastidão de fontes bibliográficas quanto a esse primeiro 

recorte temporal da dinâmica histórico-espacial de Juazeiro que culmina em 1930, por outro é 

preciso ressaltar a escassez de fontes bibliográficas e documentais desse segundo recorte, que 

vai até a década de 1980, quando finalmente surge o bairro João Cabral. Como vimos, para 

fins de distinção, na esteira do crescimento do povoado no séc. XIX é a dimensão religiosa 

que se torna determinante, enquanto que no projeto de emancipação e modernização se 

sobressai à dimensão política. Entretanto, a dimensão econômica que tende a condicionar a 

produção do espaço urbano de Juazeiro, quer seja mediante agentes locais, quer seja a partir 

de agentes globais, como vem ocorrendo mais recentemente, é um fenômeno desse novo 

recorte temporal cuja principal consequência é transição de uma cidade do Padre Cícero 

subsumida por uma cidade do capital, cada vez mais consolida. Evidentemente, essas 

dimensões estão imbricadas, mas cabe fazer uma distinção no sentido de evidenciar que em 

cada recorte temporal uma dimensão específica se revelou mais relevante sob a perspectiva da 

geografia histórica da cidade. 

Embora, por vezes, a urbanização seja considerada um subproduto da industrialização, 

o que propomos  aqui ao  abordamos um duplo processo (industrialização-urbanização) ―(...) 

consiste justamente em considerar a industrialização como etapa da urbanização, um 

momento, um intermediário, um instrumento.‖ (LEFEVRE, 2008, p.128) 

Assim sendo, após a década de 1930, a produção do espaço urbano de Juazeiro tende a 

ser influenciada de sobremaneira por agentes econômicos locais, destacando-se entre esses os 

membros da família Bezerra de Menezes, tendo em vista que herdaram o  patrimônio  deixado 
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pelos seus antepassados87. De maneira mais incisiva, pelo menos ―até meados dos anos 1980, 

a Família Bezerra influenciou a política e a economia de Juazeiro do Norte e do Ceará como 

um todo, constituindo-se como importantes agentes da produção do espaço.‖ (PEREIRA, 

2014, p.76) 

Ademais, outra figura que se destacou tanto como comerciante quanto também no 

setor  industrial  foi  Antônio  Pita,  personagem  que  ―(...)  comandou  a  política  do  município 

durante a vigência do Estado novo...‖ (LEMENHE, 1995, p.88) Como industrial, foi detentor 

de uma das usinas de beneficiamento de algodão, sendo um dos responsáveis por postular 

junto ao poder público a chegada da rede elétrica oriunda da Usina hidrelétrica localizada em 

Paulo Afonso-BA, fato que só se concretizará na década de 196088. 

Ao mesmo tempo, nesse novo recorte temporal, as oligarquias agrárias que firmaram 

seu poder em torno da figura do Padre Cícero e do Dr.Floro perdem prestígio político com a 

morte desses dois personagens, mas também, a nível nacional, em razão da nova política 

econômica do governo Vargas, segundo a qual a atividade industrial deveria ser impulsionada 

ante a queda progressiva, depois da crise de 1929, das exportações de bens agrícolas, 

notadamente do café, o que vai induzir, em última instância, o processo de urbanização do 

território nacional nas décadas seguintes. 

Como afirma Cano (2011), 

Nosso país, entre 1930 e 1980, apresentou algumas características de 

expansão e transformação que o distinguem no rol dos demais países 

subdesenvolvidos: primeiro, passou por notável crescimento econômico, 

com uma das mais altas taxas médias anuais de crescimento, cujo vetor 

central foi sua acelerada industrialização; segundo, esse processo foi 

acompanhado concomitantemente por processo de urbanização, em termos 

médios nacionais, igualmente veloz. (CANO, 2011, p.281) 
 

No caso específico de Juazeiro, já na década de 1920, em vez de uma polarização entre 

as oligarquias agrárias e a burguesia industrial nascente, havia uma relação de 

complementaridade dada à interdependência da indústria emergente em relação ao setor 

primário, em especial, a agricultura. Após  a  primeira  guerra  mundial,  assistiu-se a um novo 

 
87 

―Os fatos que envolvem a vida dos Bezerra de Menezes do Cariri Cearense marcam a distinção de uma família 

que, além de pioneira na ocupação da região, é proprietária desde suas origens.‖ (LEMENHE, 1995, p.66) 
88 

Antônio Pita fez parte de comitê pró-eletrificação criado em 1949 e do qual fazia parte Juazeirenses, 

Barbalhenses e Cratenses, cuja sede física localizava-se em Juazeiro (GOMES, 2016). Quanto à chegada da 

eletricidade  em Juazeiro  do  Norte:  ―Nos  anos  60  do  século  XX,  outras  transformações  emergiram  na  cidade, 

intensificando o artesanato, a indústria e o comércio. Entre elas se destacara em especial a instalação no Cariri 

Cearense da CELCA no dia 22 de julho de 1961. Ela era uma indústria elétrica que serviu como transmissora da 

energia  produzida  pelas  águas  do  Rio  São  Francisco  em  ‗Paulo  Afonso‘.  A  chegada  da  ‗Energia  de  Paulo 

Afonso‘ foi um importante instrumento para o advento na região dos materiais e objetos tecnológicos que 

passaram a modificar as práticas dos trabalhadores, da vida pública e privada dos habitantes do espaço urbano 

juazeirense‖. (GOMES, 2013, p.2) 
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surto da cultura do algodão no vale do carirense89, seguido do desenvolvimento de indústrias 

necessárias para o seu beneficiamento em função do aumento da demanda no mercado 

europeu.  Esse  surto  ―foi  de  tal  forma  espetacular  que  nos  anos  30  chegou  a  atrair  grande 

investimento de capitais por parte da firma americana Anderson Clayton Company‖. (DELLA 

CAVA, 2014, p.188) 

Ao mesmo tempo, segundo Dinis (1935), na década de 1940, Juazeiro já contava com 

cerca de 40.000 habitantes, numa conjuntura em que ―expandiu-se a construção e a ampliação 

de novas ruas, a oferta de energia elétrica e água. Novas habitações periféricas foram 

construídas e a cidade se expandiu mais e mais em direção ao sul.‖ (PEREIRA, 2014, p84) 

Assim, à medida que supria tal demanda, a cidade integrava-se no mercado mundial e 

expandia-se, incorporando áreas, até então, fora do perímetro urbano. De acordo com Della 

Cava (2014), o algodão 

Ao longo dos anos 1920, foi responsável por cerca de 75% da renda total do 

estado, enquanto os impostos provenientes dos vários ramos da produção e 

da exportação algodoeiras correspondiam a 55% do orçamento anual real do 

governo estadual. Um indicador da importância do algodão pode ser visto no 

relatório publicado em 1923 por uma delegação de representantes das 

indústrias têxteis britânicas, que visitou Joaseiro e outros centros produtores 

do Nordeste com o objetivo de promover o incremento, em volume e em 

qualidade, das exportações do produto para a Inglaterra. 
 

Antes das indústrias de beneficiamento de algodão apenas constavam em Juazeiro as 

fábricas manufatureiras de produção de artigos religiosos, fogos de artifício, além da 

fabricação de instrumentos utilizados no campo como enxadas, pás, facas, foices. (DELLA 

CAVA, 2014) 

No Brasil, a década de 1930 

é quando novas condições políticas e organizacionais permitem que a 

industrialização conheça, de um lado, uma nova impulsão, vinda do poder 

público e, de outro, comece a permitir que o mercado interno ganhe um 

papel, que se mostrará crescente, na elaboração, para o país, de uma nova 

lógica econômica e territorial.(SANTOS, 1993, p.27) 
 

Na escala intraurbana, o financiamento estatal para a produção, a intervenção exigida 

para prover as condições infraestruturais e o interesse pela subvenção estatal faz do Estado 

um aparado a ser disputado pela elite industrial que surgia em Juazeiro. Aos poucos, o aparato 

estatal que antes estivera ora sob a influência das oligarquias agrárias, ora da elite comercial 

da cidade, a partir da década de 1930 também se torna objeto de disputa política por parte da 

burguesia industrial emergente. 

 
89 

O primeiro se deu no fim na segunda metade do século XIX, conforme Della Cava (2014). 
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Foi assim que  
 

os bezerra se inseriram, nesse contexto, como produtores de algodão e na 

década de 1950, após acumularem grande capital, compraram a usina da 

Anderson Clayton Company, localizada em juazeiro do norte, depois de 

terem comprado a primeira usina de empresários da capital em 1955 no 

Crato. (PEREIRA, 2014, p.76) 
 

Considerando o recorte territorial do Ceará, nota-se que o processo de industrialização 

remonta o séc.XIX caracterizando-se pela implementação de indústrias têxteis 

(beneficiamento de algodão e produção de tecidos) e cujo capital necessário fora empreendido 

nos negócios por grupos familiares, dentre os quais, a família de Bezerra de Menezes. Essa 

vai consolidar seus empreendimentos industriais a partir da década de 1950, chegando, 

inclusive, a transferir parte do capital acumulado para o setor financeiro ao assumirem o 

comando do banco do Juazeiro90 (LEMENHE, 1995). 

A despeito de outros membros da família Bezerra de Menezes terem tentado sem 

sucesso uma incursão na vida política do município, foi José Geraldo da Cruz o primeiro dos 

Bezerra de Menezes a se lançar efetivamente na política de Juazeiro na condição de 

interventor na década de 1930. Sob seu comando, algumas obras foram feitas na cidade como, 

por  exemplo,  ―(...)  a  construção  de  estradas  de  rodagem  ligando  a  cidade  de  Juazeiro  a 

Palmeirinha, atualmente distrito Pe.Cícero. Iniciou, igualmente, a construção da estrada entre 

Juazeiro e Missão Velha, bem como a primeira estrada carroçável ligando Juazeiro ao Crato‖. 

(NASCIMENTO, 1998, p.65-66) 

Continuamente, na década de 1940, a expansão progressiva da malha rodoviária em 

nível de nordeste possibilita a articulação da cidade com outros centros urbanos, ao passo em 

que se intensifica a circulação, o abastecimento e o escoamento da produção com a capital 

cearense. A abertura da rodovia para Fortaleza em 1947 e a posterior construção das rodovias 

Central da Paraíba e Central de Pernambuco são exemplos característicos disso (BARROS, 

1964), as quais, por sua vez, ajudaram indiretamente a descentralizar a circulação da linha 

férrea cuja via, até então, era o único meio de circulação eficiente da região do Cariri 

Cearense para centros metropolitanos como Fortaleza. De acordo com Santos, 

é apenas após a segunda guerra mundial que a integração do território se 

torna viável, quando as estradas e de ferro até então desconectadas na maior 

parte do país, são interligadas, constroem-se estradas de rodagem, pondo 

contato as diversas regiões entre elas e com a região polar do país, 

empreende-se um ousado programa de investimentos em infra-estruturas. 

(SANTOS, 2006, p.37) 
 

Quanto à escala intraurbana de Juazeiro, neste mesmo período ―enquanto o centro da 
 

90 
Embora o banco de Juazeiro tenha sido criado na década de 1930 mediante uma cooperativa bancária por meio 

de 26 cotistas, entre eles, José Bezerra, somente na década de 1960 os irmãos Bezerra assumem o comando do 

referido banco. 
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cidade passava por processos de melhoramentos urbanos, na periferia constatava-se o 

surgimento de habitações de pessoas de baixa renda e com pouca infraestrutura urbana...‖ 

(PEREIRA, 2014). 

 
 

Foto 10 – Mudança do calçamento na São Pedro em Juazeiro do Norte na década de 1940. 

Fonte: Disponível em < Fonte: http://colunaderenato.blogspot.com>. Acesso em 28de maio de 

2018. 
 

Entre os melhoramentos urbanos no centro, podemos mencionar a troca do calçamento 

do início do séc. XX por um calçamento revestido de paralelepípedos, além da redução da 

largura das calçadas tendo em vista o aumento substancial da circulação de automóveis. 

Quanto à expansão das áreas periféricas, cabe destacar o surgimento do bairro Pirajá, hoje 

fronteiriço ao João Cabral e um subcentro reconhecido, inclusive, pelo poder público. De 

acordo com Sobreira (2011), a toponímia do bairro se deve ao pequeno comércio de José 

Tavares Pirajá, que emprestou seu sobrenome para a toponímia do bairro em questão. 

Conforme a autora a expansão do bairro em 1946 ocorreu quando ―(...) O Sr. Francisco Dias 

Sobreira, deu a algumas pessoas uns chãozinhos e ali foram construídas as primeiras casas e 

habitada pelos primeiros habitantes do Bairro. Logo surgiram novas casas
91

.‖ Além disso, 

É ampliada a distribuição da energia elétrica na cidade com a compra de três 

geradores, são instalados telefones automáticos com o Centro Telefônico 

Municipal, mais ruas e logradouros são pavimentados, novas pontes e 

monumentos são construídos, como o Arco dos Salesianos, àquela época na 

entrada da cidade. (PEREIRA 2014, p.88) 
 
 

91 
Disponível em: http://historiadejuazeiro.blogspot.com/2011/06/origem-do-bairro-piraja-por-maria.html. 

Acessado em: 05 junh. 2017. SOBREIRA, Pe. Azarias. Floro. 

http://colunaderenato.blogspot.com/
http://historiadejuazeiro.blogspot.com/2011/06/origem-do-bairro-piraja-por-maria.html
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Em 1950, o Cariri possuía 1.168 usinas e fábricas (GOMES, 2016), das quais 666 

estavam situadas em Juazeiro do Norte, sendo que a população deste município já contava 

com 56.146 habitantes nessa altura, dispondo de mão de obra volumosa para a atividade 

industrial.  É  partir  dessa  década  que  a  indústria  ―(...) torna-se  setor  propulsor  da  economia 

brasileira, notadamente com o desenvolvimento da produção de bens de capital e de consumo 

durável.‖ (AMORA, 2005, p.373) Entretanto, mesmo destacando-se na produção de bens de 

consumo não duráveis, as condições técnicas impediam um processo de industrialização mais 

acentuada no Cariri, uma vez que não havia rede elétrica instalada para suportar a expansão  

da produção industrial. Mesmo assim, em Juazeiro 

a atividade industrial destacava-se entre as demais, quanto ao papel no 

crescimento econômico da cidade. Das pequenas oficinas, ourivesarias, 

engenhos de rapadura, casas de farinha, fabricação de calçados, mosaicos, 

fabricação de móveis de madeira, curtumes, de fogos, de armas, produção de 

sabão, produção de óleo de caroço de algodão entre outras, até as empresas 

maiores, como as usinas de beneficiamento de algodão – que existiam três, a 

Anderson Clayton & CIA. Ltda, CIA P. Machado e a Fábrica Pita – nota-se a 

importância da indústria na dinâmica urbana. (PEREIRA, 2014, p.89) 
 

 Depois de muita reivindicação da burguesia industrial caririense, notadamente a 

juazeirense, enfim ―em 25 de julho de 1959 aconteceu a Festa do Poste em Juazeiro do Norte, 

momento em que se festejaram a inauguração do primeiro poste instalado para a transmissão 

da energia elétrica fornecida pela Chesf‖ (GOMES, 2016, p.166). Com a eletrificação do 

Cariri na década de 1960, inicia-se um segundo momento da industrialização, no qual se 

processam transformações dentro das fábricas, com a aquisição de novos equipamentos, bem 

como na organização administrativa, mas também fora delas, pois, com vistas para integração 

econômica do nordeste na economia nacional, a SUDENE (Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste) é então criada nesse novo contexto. 

No  Brasil,  nessa  década,  ―a  população  aumentada,  a  classe  média  ampliada,  a 

sedução dos pobres por um consumo diversificado e ajudado por sistemas extensivos de 

crédito, servem como impulsão à expansão industrial.‖ (SANTOS, 1993, p.36)  Nesse sentido 

em que a atividade industrial se consolida no sudeste do país na esteira de um 

desenvolvimento desigual nos moldes capitalistas que vem à tona a discussão em torno do 

quadro de desigualdade regional no país. 

Desse modo, a SUDENE surge como órgão que seria capaz de promover o 

desenvolvimento regional do nordeste, sobretudo a partir de uma política de incentivos ficais 

que pudesse propiciar a integração econômica da região canalizando investimentos para a 

indústria por ser uma atividade econômica menos  vulnerável as  adversidades  climáticas   do 
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semiárido nordestino. Como consequência, a economia regional cresceu, porém, de maneira 

diferenciada nas regiões metropolitanas especificamente, de modo que a estrutura industrial 

Caririense praticamente não foi impactada, resultando num aprofundamento das 

desigualdades regionais internas, como se pode observar, ainda que posteriormente, na tabela 

abaixo por meio da distribuição espacial das indústrias no Ceará em 1970. 

 

 
 

 

Tabela 02 – Distribuição espacial das indústrias pelo território cearense na década de 

1970. 
Fonte: Araújo, 2006 (adaptado). 

 

Concebido como projeto para desconcentrar as indústrias da região metropolitana de 

Fortaleza, a partir de 1960, é colocado em prática o projeto ASIMOW, de Morris Asimow, 

graças a um convênio efetivado entre a UCCL (Universidade Católica) e UFC (Universidade 

Federal do Ceará), cujo financiamento coube a Fundação Ford92. Esse projeto elegeu o Cariri 

como recorte regional apto a receber os investimentos a partir dos seguintes segmentos 

industriais93: 1) fábrica de telhas e tijolos, 2) fábrica de cimento,3) fábrica de doces, 4) 

beneficiamento do milho, 5) confecção de sapatos, 6)montagem de rádios 

transistorizados.(BESERRA, 2007) 

Por meio do projeto Asimow, algumas indústrias foram instaladas em Juazeiro: a 

Indústria Eletromáquinas S.A. – IESA, para a produção de máquinas de costura, motores 

industriais, aparelhos eletrodomésticos e a montagem de rádios transistorizados, Politex 

Comércio e Industrial S.A para a fabricação de madeiras prensadas e a LUNA, no   setor 

 

92 
A rigor, colaboraram organizações nacionais e internacionais, visando o desenvolvimento junto com a 

SUDENE o dinamismo econômico no interior cearense: a USAID – BRASIL, o Banco do Nordeste S/A e a 

fundação Ford. (BESERRA, 2007) 
93 

―O Cariri foi escolhido por ser a única área com acesso à energia elétrica da rede de Paulo Afonso, com 

disponibilidade de água e concentração humana, recurso considerado importante.‖ 
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calçadista. Não obstante, o projeto ASIMOW não foi exitoso por uma série de fatores, 

associados tanto aos equívocos de planejamento como também ao desconhecimento das 

condições técnicas e infraestruturais do Cariri Cearense. Pinto e Oliveira (1978) sustentam, 

porém, que 

 

(...) deve-se ressaltar que o projeto Assimov apesar de todas as críticas 

apontadas ao final da década de sessenta, tem como ponto a seu favor, o fato 

de ter despertado o interesse empresarial, como atesta o ritmo crescente de 

fábricas de porte médio, sem considerar as grandes que entraram em 

funcionamento nos últimos anos. A canalização para a indústria de capital 

acumulado na atividade comercial comprava uma mudança de mentalidade e 

o desejo de renovação e aceleração do progresso econômico. (PINTO, 

OLIVEIRA, 1978, p.31). 
 

Do ponto de vista da produção do espaço urbano, o fato é que a maioria dessas 

indústrias que se fixou na cidade nessa época instalou-se na periferia, isto é, na CEE222 que 

corresponde a avenida entre Juazeiro e Crato, especialmente no espaço que originaria, décadas 

depois, o bairro triângulo (PEREIRA, 2014), cuja localização atualmente é contigua ao João 

Cabral, mas cuja dinâmica econômica, outrora marcada pela atividade industrial, vem sendo 

modificada substancialmente pelas atividades comerciais mais recentemente, como veremos 

mais adiante. 

Apesar de se destacar reconhecidamente como centro varejista graças ao comércio de 

bens simbólicos e instrumentos rurais, inicialmente produzidos artesanalmente ou de forma 

manufatureira no próprio município, Juazeiro na década de 1970 tem na atividade industrial o 

segundo setor mais expressivo da sua economia, atrás apenas do setor primário. De 1960 a 

1970, como reflexo desse dinamismo econômico da atividade industrial, as taxas de 

crescimento demográfico do município são tão elevadas que a densidade alcança o patamar de 

438,9 hab/km², contra 69,4 hab/km² e 51,0hab/km² de Crato e Barbalha, respectivamente 

(PINTO, OLIVEIRA, 1978). 

 A urbanização enquanto fenômeno induzido pela industrialização acentua-se. Em 

1970, a população de Juazeiro era de 90,047 habitantes, dos quais 80,549 residiam no 

perímetro urbano, isto é, quase 90% da população total do município (IBGE, 1970). ―Tem 

destaque no período as inaugurações: do Estádio Olímpico do Juazeiro - o Romeirão(1970), 

do Terminal Rodoviário (1971), do Hotel Municipal (1973) e  do calçadão comercial (1977) 

na Rua Santa Luzia, entre as Ruas São Pedro e Padre Cícero...‖ (GURGEL, 2012, p.73) 

As indústrias de grande porte de Juazeiro, até 1970, eram aquelas tradicionais de 

beneficiamento de algodão ao passo que as de médio e pequeno porte eram aquelas indústrias 

que produziam ferramentas convencionalmente usadas no campo: enxadas, pás, anzóis, 

foices, entre outros artigos. 
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 Contudo, a estrutura industrial do Cariri e, por consequência, de Juazeiro é modificada 

na década de 1970 com surgimento de novas indústrias de modo a diversificar 

progressivamente a produção. Entre essas novas indústrias estão àquelas indústrias de 

produção de plástico, destinado aos comerciantes locais, bem como as indústrias de calçados. 

Na escala mundial, tal diversificação ocorre sob o contexto da crise do modelo fordista de 

produção, a nível global, impondo novas estratégias e condições de produção sob um regime 

de acumulação flexível (HARVEY, 2013b). Assim: 

Diante dessas condições, indústrias do setor calçadista brasileiro, com o 

objetivo de reduzir os custos de produção e tornarem-se competitivas no 

mercado globalizado, procuraram adotar novas estratégias. Na pretensão de 

reduzir tais custos, muitas unidades de produção de calçados, presentes nas 

regiões Sul e Sudeste do Brasil deslocaram-se para outras regiões, em sua 

maioria para estados nordestinos. (FEITOSA et tal, 2009, p.95) 
 

A Grendene é uma dessas indústrias do setor calçadista que, mesmo que 

posteriormente a essa década94, instalou uma de suas unidades no Cariri, na cidade do Crato, 

atraída pela mão de obra mais disciplinada e a proximidade em relação ao mercado 

consumidor internacional nessa segunda fase da industrialização do Cariri. No caso particular 

de Juazeiro, em grande medida, as indústrias calçadistas dessa época são de capital local, 

como, por exemplo, Imboplasa, Bopil, Embom, Iduarte. 

A despeito disso, a maior parte dos estabelecimentos é de pequeno porte, 

predominando as oficinas onde a produção se dá ainda em âmbito familiar95, pois os saberes 

apreendidos na produção artesanal, quando a matéria-prima ainda era o couro, foram 

continuamente transmitidos de forma hereditária de modo a assegurar a tradição da produção 

de calçados em quintais, muito embora as técnicas, equipamentos, modelos e, principalmente, 

os materiais96 tenham sido radicalmente alterados. A heterogeneidade da produção industrial, 

quer seja quanto ao porte da indústrias, quer seja no que tange as formas de produção, é um 

dos predicados da estrutura industrial brasileira, mas que em Juazeiro está muito mais atrelada 

as especificidades da geografia histórica da cidade, em que o artesanato teve papel importante 

no crescimento econômico no início do século XX. A despeito do advento da indústria na 

cidade  é  importante  ressaltar,  tal  como  atesta  Romcy  (2014,  p.  6)  em  seu  estudo,  ―(...)  a 

permanecia da atividade artesã em  couro  como  uma  manutenção  do saber fazer artesão, 

 
 

94 
A instalação da Grendene no Crato ocorreu em 1998 durante o segundo mandato do governo Tasso Jereissati. 

95
Atualmente ―(...) estimam a existência de 300 empresas ativas, tornando disponíveis aproximadamente 8.000 

postos de trabalho formais e informais. A predominância é de micro e pequenas empresas, representando 70%.‖ 
(ARAÚJO, 2006, p.107) 
96 

Grande parte dos calçados produzidos nas oficinas e mesmo nas fábricas de médio e grande porte utilizam 

material sintético em detrimento do couro. 



127 
 

 

expressão da não alienação do sujeito para com seu trabalho...‖ um legado histórico-cultural 

de longa duração na formação do Ceará.  

Na década seguinte, em 1980, ocorre uma mudança no quadro político do estado do 

Ceará que acarreta em novo foco de dinamismo no setor secundário, embora outras 

determinações estejam também imbricadas nessa mudança como, por exemplo, as novas 

estratégias locacionais das indústrias calçadista do sul do Brasil, pautadas no tripé 

território/trabalho barato/reengenharia da produção97 (PEREIRA JÚNIOR, 2015). 

Em 1986, mais precisamente, vence as eleições para o governo do estado Tasso 

Jereissati com um discurso mudancista, opondo-se aos seus antecessores cuja linguagem 

política estava assentada no coronelismo; motivo pelo qual seu governo ficou marcado pelo 

léxico  ―governo  das  mudanças.‖  Três  eixos  estruturantes  foram  privilegiados  na  política 

econômica a partir do governo das mudanças: (a) promoção do turismo, (b) atração e 

interiorização de indústrias e (c) instalação de infraestruturas voltadas à dinâmica da 

agricultura empresarial – principalmente a científica (SANTOS et tal, 2009). Dadas às 

especificidades do estado, o Cariri foi alvo do segundo eixo de investimentos, logrando êxito 

ao atrair algumas indústrias de grande porte do sul-sudeste do país. 

Uma vez que era representante direto do empresariado e do segmento industrial 

cearense,  o  ―governo  das  mudanças‖  ao  assumir  o  aparato  estatal  promove  transformações 

estruturais em recortes mais dinâmicos do estado, incorporando, de forma pioneira no Brasil, 

aspectos da política econômica neoliberal como, entre outros, o saneamento do aparato 

estatal, abertura econômica aos investimentos externos e a busca contínua, por meios 

questionáveis, pela estabilidade fiscal. 

Objetivava-se, com isso, inserir estrategicamente o Ceará no circuito da nova divisão 

internacional do trabalho em face da reestruturação produtiva, bem como responder as 

exigências de uma ordem distante que se anunciava. O Estado vai organizar o espaço 

(fragmentado) para à luz do desenvolvimento desigual empreender um esforço no sentido de 

eleger alguns espaços específicos e dotá-los de condições infraestruturais no sentido de 

imprimir porosidade aos espaços, permitindo maior fluidez na esteira de um processo de 

homogeneização global. De modo geral, essa reestruturação do território cearense está 

inserida num contexto mais amplo, numa totalidade que 

refere-se à nova regra de regulação do trabalho no âmbito das fábricas, que 

consiste na troca das normas fordistas pelas normas toyotistas de 

organização.  A  reestruturação industrial  remete às  inovações  tecnológicas 
 

97 
Na esteira da desconcentração, de acordo com Neto (apud PEREIRA JÚNIOR, 2015, p.168) a divisão espacial 

e produtiva ficou da seguinte maneira: ―1) a concepção, organização e distribuição ficaram estabelecidas nas 

áreas centrais de produção; 2) a fabricação de insumos e componentes especializados também ficou concentrada 

em áreas de maior tradição produtiva; e 3) a execução e montagem desqualificadas puderam ser relocalizadas 

para regiões periféricas‖. 
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da terceira revolução industrial. Desse ponto de vista, a reestruturação pode 

ser entendida como o conjunto das trocas de meios técnicos que centram os 

fabricos nos processamentos da microeletrônica e da informática, isto 

implicando a implementação das regras de flexibilização da produção e do 

trabalho da reestruturação produtiva, privatização das empresas estatais. Por 

fim, a reestruturação espacial é o novo ordenamento territorial que emana 

disso tudo. (MOREIRA, 2002, p.12) 
 

A partir daí, alguns recortes espaciais do estado tendem a receber um impulso 

desenvolvimentista por meio das políticas de incentivos do governo para se ajustarem a 

reestruturação econômica em curso, articulando-se funcionalmente ao subordinarem-se aos 

espaços mais dinâmicos do território nacional, submetendo-se aos centros de comando mais 

longínquos.    Nesse novo contexto, ―a marca da política do Estado do Ceará é a atração de 

investimentos industriais, principalmente, do Sul e Sudeste. Os setores tradicionais, como 

têxtil, confecções e calçados, foram os mais priorizados.‖ (ARAUJO, 2006, p.93) De acordo 

com dados de 2012, em grande medida graças a essa política de incentivos fiscais, que tem 

continuidade, a RMC somou 202 indústrias do setor calçadista, sendo que mais da metade 

localizam-se em Juazeiro do Norte. 
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Mapa 04 – Concentração industrial por bairros em Juazeiro do Norte. 

Fonte: Beserra, 2007 (Adaptado). 
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De acordo Beserra (2007), hoje os bairros que mais concentram indústrias desse ramo 

(calçadista), mas também de outros na cidade, são os Salesianos e Triângulo. Este último, 

devido à proximidade em relação ao bairro João Cabral, exerce forte influência sobre a mão 

de obra ocupada e as práticas de consumo dos habitantes do nosso objeto, como veremos mais 

adiante. As áreas antes periféricas, como o bairro Triângulo, por exemplo, se expandiram 

aceleradamente graças ao dinamismo da atividade industrial, ao passo que os outros espaços 

periféricos também foram se conformando para atender uma demanda de natureza residencial 

de uma população necessária para a reprodução da força de trabalho, a exemplo do Frei 

Damião e do João Cabral. 

 
15. A REESTRUTURAÇÃO URBANA 

 
Nessa etapa, o movimento dialético 

 
(...) consiste aqui em ir dos conhecimentos mais gerais aos conhecimentos 

que dizem respeito aos processos e descontinuidades históricas, à sua 

projeção ou refração na cidade, e inversamente, dos conhecimentos 

particulares e específicos referentes à realidade urbana para o seu contexto 

global. (LEFEBVRE, 2001, p.53) 
 

Não necessariamente nessa ordem, o texto desse subcapitulo foi sistematizado 

objetivando-se a busca pela totalidade, concatenando-se as escalas que se justapõem a partir 

de um processo com determinações e implicações na ordem próxima e na ordem distante 

(LEFEBVRE, 2001). 

A acepção de reestruturação urbana a qual nos apoiamos não abarca apenas uma série 

de transformações no seio da vida urbana de modo geral, mas também se trata da 

reestruturação do espaço urbano, dado que cidade e urbano são indissociáveis no plano 

prático-sensível. É Soja (1993, p.93) quem melhor delimita a noção de reestruturação ao 

afirmar que seu significado ―transmite a noção  de uma ‗freada‘, senão  de uma ruptura nas 

tendências seculares, e de uma mudança em direção a uma ordem e uma configuração 

significativamente diferentes da vida social, econômica e política.‖ 

Essa ruptura está intimamente associada a uma profunda mudança no modo capitalista 

de produção a partir da década 1970, quer seja no seu modelo de produção industrial, cada  

vez mais desconcentrado e assentado naquilo que Havery (2013) denominou de regime de 

acumulação flexível, quer seja na ideologia hegemônica que vem orientando as práticas 

políticas econômicas atualmente (neoliberalismo). A globalização, enquanto fenômeno que 
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implica na mundialização da mais-valia cada vez mais ampliada, configura-se apenas como 

estágio atual do capitalismo alicerçado nos avanços técnicos, científicos e informacionais, 

como destacou Santos (2001). A reestruturação urbana está inserida nesse contexto mais 

amplo, mas rebate sobre realidades distintas em momentos específicos. 

Em síntese, o corolário em Juazeiro do Norte da reestruturação urbana foi, entre outros 

efeitos, a redefinição da relação centro-periferia, um processo de urbanização mais difuso, 

bem como o advento de novos agentes da produção do espaço urbano. 

Dessa forma, uma vez que a reestruturação urbana se traduz numa ruptura, instaurando 

uma nova dinâmica, o espaço torna-se o meio pelo qual os processos de dispersão e 

concentração  tomam  forma,  sobretudo  porque  a  conformação  de  ―centralidades‖  nas  áreas 

periféricas tende a valorizar diferencialmente os usos dos espaços, condicionando as práticas 

socioespaciais e reproduzindo, na instância microsocial, uma nova condição urbana que atinge 

em cheio a vida cotidiana dos citadinos. Entendemos aqui que 

a centralidade se caracteriza por ser um processo que atrai fluxos de capitais, 

pessoas, atividades, definidos por uma racionalidade estatal que, agindo 

sobre o espaço urbano, o envolve de modo a condensar nele as riquezas e o 

poder, através de estratégias e planos aí desenvolvidos. (ALVES, 2010, p.36) 
 

Ao longo do tempo, desde a edificação da capela de Nossa Senhora das Dores 

constituindo o núcleo urbano da cidade até a década de 1980, o centro tradicional de Juazeiro 

foi gradativamente expandido à medida que a rua São Pedro e São Paulo, os dois principais 

corredores comerciais da cidade, incorporavam pouco a pouco novos estabelecimentos 

comerciais até a altura da linha férrea, intensificando os fluxos ali de forma a reforçar seu 

papel polarizador. O ápice disso foi precisamente na década de 1960 quando o quarteirão 

entre  as  ruas  São  Pedro,  São  Paulo  e  Pe.  Cícero  recebeu  a  alcunha  dos  citadinos  de 

―quarteirão do sucesso‖ por concentrar os principais estabelecimentos comerciais - a maioria 

dos quais varejistas - da cidade (PEREIRA, 2014). De acordo com Pereira (2014) 

Do ponto de vista econômico, há um crescimento significativo que segue a 

tendência que já se esboçara na década de 1970. A população vai se  

tornando cada vez mais urbana, o setor terciário tomando progressivamente a 

dianteira e constituindo-se na principal atividade econômica da cidade e 

dinamizadora da produção do espaço urbano. (PEREIRA, 2014, p.141) 
 

Ruas circunvizinhas ao ―quarteirão do sucesso‖ foram paulatinamente dinamizadas - 

rua da conceição, São José, Santa Luzia - pela atividade comercial à medida que o raio de 

influência do centro tornou-se cada vez mais amplo. Por outro lado, a periferia, por sua vez,  

se expandiu tanto quanto o centro, ―gravitacionalmente‖ ao redor dele, até alcançar e 

finalmente ultrapassar os limites da linha férrea, dando origem ao que foi denominado 

como arisco a partir de 1930. 
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Tal estrutura urbana caracterizou-se pela compactação das áreas já adensadas ao redor 

do centro, delimitadas fisicamente pela linha férrea, cuja demanda de adventícios no entorno, 

sobretudo, fez sobressair à função predominantemente residencial, a despeito da instalação de 

algumas indústrias a partir de 1940 para além do centro. Enquanto esse último era dotado, 

grosso modo, de uma infraestrutura mais qualificada e formas urbanas modernas, dado que foi 

submetido às políticas de modernização, notadamente durante a década de vinte do século 

passado, ao contrário disso as áreas periféricas tiveram como marca a precariedade e até 

ausência de infraestrutura básica (rede elétrica, calçamento, saneamento básico), além das 

habitações rústicas e inacabadas, muitas das quais, inclusive, revestidas de barro e cobertas de 

palha até pelo menos a metade do séc. XX. 

Não ocorrem transformações sensíveis nessa estrutura até pelo menos 1980, recorte 

este com certa continuidade histórico-espacial no qual se verificou a manutenção do padrão de 

um centro elitizado ladeado por uma periferia empobrecida constantemente em franca 

expansão, habitada em sua maioria por adventícios. Nem mesmo a instalação de algumas 

indústrias de beneficiamento de algodão na periferia, próximo à mão de obra a ser absorvida, 

impacta tão radicalmente essa estrutura urbana já conformada, embora ainda que de forma 

incipiente tenha começado a modificar o conteúdo da periferia da cidade. O relatório final 

sobre as condições de vida de Juazeiro98, elaborado na década de 1980, corrobora essa 

contradição centro-periferia que se mantém ao afirmar que ―esse dinamismo, observado na 

área central, vai desaparecendo à proporção que se adentra nos bairros periféricos, dando 

lugar a um aspecto de abandono e pobreza, onde todas as carências são sentidas.‖ (CEARÁ, 

1980, p.89) 

A descontinuidade/ruptura constatada por Pereira (2014), porém, a partir da década de 

1980, consiste fundamentalmente num processo com determinações multiescalares, mas cujo 

rebatimento na escala intraurbana tende a implicar numa reestruturação urbana na qual os 

agentes econômicos do setor imobiliário em consonância com agentes do terciário 

protagonizam um novo momento na reprodução do fenômeno urbano, induzindo um processo 

de urbanização mais dispersa (Mapa 05), para além dos limites da via férrea, incorporando 

áreas rurais em geral antes destinadas à atividade agropastoril e cuja posse estava sob o 

controle dos proprietários fundiários locais, a exemplo da já supracitada família Bezerra de 

Menezes. 

 
 

98 
O relatório em questão também agrega informações e descrições também da população cratense. 
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Mapa 05 – Dois momentos na dinâmica urbana de Juazeiro do Norte. 
Fonte: IBGE, 2010. 
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O processo de reestruturação a que se assiste passa, necessariamente, por um 

fenômeno de implosão-explosão do tecido urbano que se espraia em direção as cidades 

vizinhas (Mapa 05), anunciando a conurbação responsável pela conformação do aglomerado 

urbano-regional designado de CRAJUBAR. 

Há que se destacar nesse processo de implosão-explosão, mais detalhadamente, o 

papel do mercado imobiliário cuja ação suscitou a fragmentação espacial, a subsunção do 

espaço urbano ao valor de troca. De 1980 em diante a produção do espaço urbano de Juazeiro 

passa a ser regido, em grande medida, pela valorização crescente da propriedade privada do 

solo urbano como valor de troca desencadeando, consequentemente, o consumo do espaço 

propriamente dito como mercadoria a ser vendida de forma fragmentada pelos promotores 

imobiliários. Os anos 80 do século passado demarcaram o crescimento de empreendimentos 

imobiliários no Brasil, mas frequentemente fora das áreas centrais, isto é, em direção as áreas 

periféricas para atender, inclusive, a demanda das elites urbanas (VILAÇA, 2009). Esse setor 

secundarizado da produção, o mercado imobiliário, tem assumido centralidade no circuito 

produtivo mundial por desempenhar papel importante notadamente em momentos de crise, 

pois tem possibilitado a retomada das vultosas taxas de lucro. Carlos (2002) argumenta que  

na esteira da lógica da cidade como negócio 

Se por um lado assistimos à tendência da produção de bens materiais, por 

outro vende-se cada vezes mais o espaço, inaugurando um movimento que 

vai do espaço de consumo (particularmente produtivo) aquele da fábrica que 

cria o espaço enquanto condição da produção, distribuição, circulação, troca 

e consumo de mercadorias) ao consumo do espaço, isto é, cada vez mais se 

compram e se vendem pedaços do espaço para reprodução da 

vida.(CARLOS, 2002, p.175) 
 

O resultado é fragmentação espacial, o espaço cindido e estratificado por um grau de 

funcionalização crescente mediante o valor troca, que se apodera de referenciais e de 

conteúdos subjacentes ao espaço social.  

Em paralelo, as atividades comerciais até então reunidas no centro tradicional da 

cidade de Juazeiro do Norte tendem a se desconcentrar, constituindo, em seguida, novas áreas 

centrais; reflexo da saturação em termos de mobilidade/acessibilidade e da supervalorização 

do solo urbano no centro da cidade, mas também de uma estratégia locacional de aproximação 

dos agentes do terciário das áreas periféricas mais populosas, reservas simultaneamente de 

mão de obra e consumo. Por seu caráter de concentração e centralização de poder e 

institucionalidade, o centro tradicional ainda é área de convergência e dispersão a um só 

tempo, mas foi impossibilitado de seguir monopolizando certas funções e atividades em 

função da expansão urbana pela qual cidade de Juazeiro do Norte vem  passando desde 1980, 

tendo em vista que tal fenômeno dificultou, levando em conta a distância crescente, o acesso  
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da população periférica ao centro. No contexto nacional, 

(...) a aceleração da urbanização na década de 1970, aliada a um estado 

autoritário que não media esforços para tentar crescer, mas que pouco fazia 

pelo atendimento das demandas sociais e do trabalhador, tornou aquele 

processo uma verdadeira urbanização explosiva, em que a dureza do 

capitalismo e a dimensão agora ciclópica dos problemas urbanos superaram 

as antigas formas de acomodação social e fizeram a miséria urbana se 

multiplicar. (CANO, 2011, p.282) 
 

É nesse momento que a cidade se torna produto por excelência, passível de 

incorporação pelos agentes hegemônicos da produção do espaço, mas sob égide de um novo 

momento no qual o fenômeno urbano se estende por uma parte do território considerável em 

virtude do movimento de implosão-explosão do tecido urbano que se vale da cidade como 

negócio. Isto é, o fenômeno urbano se estende sobre uma parte cada vez mais significativa do 

território estimulado por um processo de urbanização mais disperso conduzido pelos 

promotores imobiliários, de um lado, e pelos agentes do terciário do outro, os quais passam a 

produzir e/ou reforçar novas centralidades. Nesse contexto, numa escala global, mas com 

certas especificidades, ―ao mesmo tempo ainda, muitos núcleos urbanos antigos se deterioram 

ou explodem. As pessoas se deslocam para periferias distantes, residenciais ou produtivas.‖ 

(LEFEBVRE, 2001, p.10) 

A crescente teciarização da economia urbana em tela em detrimento da atividade 

industrial que arrefece deriva do próprio fenômeno da globalização, que finca seus 

empreendimentos comerciais em centros urbanos como Juazeiro do Norte durante esse novo 

momento, isto é, após 1980. Dialeticamente ―(...) a deslocalização industrial, por um lado, a 

expansão e o crescimento das mal chamadas empresas multinacionais, por outro, introduzem 

claramente a lógica da globalização.‖ (CARRERAS, 2005, p.22) Por essa razão, vislumbra-se 

um processo em Juazeiro do Norte que se articula com uma ordem distante, que ao se projetar 

no tecido urbano por meio de formas comerciais modernas (Shopping Center, Supermercados, 

Atacarejos) subordina às práticas socioespaciais a lógica do mercado e do capital mediante o 

consumo. 

Sob a égide da globalização, o Estado, atendendo aos interesses do capital 

internacional, regional e local, toma para si a tarefa de alocar investimentos no sentido de 

promover um ordenamento espacial que possibilite afluir os fluxos a partir da construção de 

fixos em zonas estratégicas da cidade, auxiliado por um urbanismo de mercado, um 

urbanismo compromissado com a produção de espaços livres para iniciativa privada 

(ARANTES, 2010). Em certa medida, a construção do anel viário pelo Governo do Estado do 
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Ceará reflete essa demanda do mercado, pois vem diversificando o acesso da população de 

cidades circunvizinhas (Crato, Missão Velha, Barbalha) a Juazeiro do Norte, intensificando a 

relação interurbana não apenas no núcleo da aglomeração urbano-regional da RMC. 

A luz da historicidade, a metamorfose urbana datada de 1980 em Juazeiro remonta, de 

certo modo, a estruturação do espaço urbano da cidade porque culmina na redefinição das 

formas, funções e da própria estrutura de uma conjuntura pretérita, pois de acordo com 

Lefebvre (2001, p.55) invariavelmente ―as desestruturações e reestruturações se sucedem no 

tempo e no espaço, sempre traduzidas para a prática, inscritas no prático-sensível, escritas no 

texto urbano, mas provenientes de outro lugar: da história, do devenir.‖
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Figura 06 – Síntese dos processos na dinâmica urbana recente de Juazeiro do Norte. 
Fonte: Anael Ribeiro Soares, 2017.
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Para Lefebvre (2001, p.72), trata-se de um 

período em que a cidade em expansão prolifera, produto das periferias 

distantes (subúrbios), invade os campos. Paradoxalmente, nesse período em 

que a cidade estende desmensuradamente, a forma (morfologia prático- 

sensível ou material, forma de vida urbana) da cidade tradicional explode em 

pedaços. O processo duplo (industrialização-urbanização) produz um duplo 

movimento: explosão-implosão, condensação-dispersão (estouro) já 

mencionado. 

 

De fato, como se observa por meio da Figura 06, esse movimento de implosão-

explosão do tecido urbano resulta no advento de novas áreas que expressam centralidade, uma 

das quais englobando o bairro triângulo, o mesmo que fora outrora dinamizado pela atividade 

industrial. Os eixos viários construídos, como a Avenida Castelo Branco e a Ailton Gomes, 

além da construção do mercado público do Pirajá, respondem ao aumento da demanda em 

termos de acessibilidade e fluxo na zona sudoeste da cidade, limítrofe com a cidades de Crato 

e Barbalha, principiando um processo de conurbação que já se anunciava, em decorrência 

dessa urbanização dispersa em Juazeiro na década em 1980. Essas políticas públicas urbanas 

destinadas à construção de fixos nessa zona da cidade tende a orientar, paralelamente, a 

valorização imobiliária e fundiária, repercutindo na origem de espaços residenciais populares 

como o Romeirão, cujas primeiras habitações começaram a surgir na década de 1970. 

Faz-se necessário, a partir de agora, lançar luz sobre essa transição de uma cidade 

monocêntrica, na medida em que a possuía tão somente um centro tradicional expressando a 

centralidade em suas múltiplas dimensões, inclusive, na dimensão simbólica, para uma cidade 

multi(poli)cêntrica99, fenômeno este que foi bem compreendido e dissecado em Juazeiro por 

Pereira (2014). Nota-se um processo dialético de descentralização de comando institucional, 

comércios e serviços do centro tradicional acompanhado de um processo contemporâneo de 

concentração de atividades terciárias em novas áreas nas quais a centralidade se constitui ao 

propiciar práticas socioespaciais voltadas para o consumo (LEFEBVRE, 2001). 

Antes de tudo, cabe ressaltar que apesar do advento de uma cidade multi(poli)cêntrica 

―(...)  o  centro  principal  de  Juazeiro  do  Norte  ainda  exerce  um  papel importante, mesmo 

com o surgimento dos novos espaços de concentração de comércio e serviços.‖ (PEREIRA, 

2014, p.125) 

As empresas situadas no centro são de capital local, regional e até nacional, muitas das 

quais do ramo de produtos eletrodomésticos. No  levantamento  feito  por  Pereira (2014) 

 
 

99 
Pereira (2014), apoiado-se em Sposito, sugere que o espaço urbano de Juazeiro tornou-se multi(poli)cêntrico. 

Isto é, houve uma multiplicação de novas áreas de centralidade em detrimento do centro tradicional em declínio, 

mas entre as novas áreas recém-formadas há hierarquia e diferenciação de conteúdo e forma. 
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somam-se 1796 estabelecimentos comerciais distribuídos pelas principais ruas do centro (São 

Pedro, São Paulo e Avenida Padre Cícero), o que detona ainda sua proeminência funcional em 

face das novas áreas de centralidade. Não se trata de um centro deteriorado e já decadente, até 

mesmo porque ainda mantém alguma vitalidade comercial. Sposito (2013) considera que em 

grande parte essa vitalidade se deve muito 

a informalidade está presente com maior evidência, seja de modo organizado 

e legal, com os camelódromos, seja de modo ilegal, como denotam os 

inúmeros ambulantes que oferecem guarda-chuvas, se o tempo fecha, e 

camisas do Flamengo ou do Corinthians, nas vésperas dos grandes jogos de 

futebol, ou entregam folhetos que oferecem serviços de toda ordem, desde 

empréstimos a juros altos sem a exigência de comprovacão de renda, até 

endereços de cartomantes ou centros de umbandas que prometem 

verdadeiros ―milagres‖. (SPOSITO, 2013, p.51) 
 

A especificidade da estruturação urbana do centro de Juazeiro o confere ainda 

notável expressividade comercial, mesmo em face da fragmentação espacial que se revela em 

novos espaços que expressam centralidade como o bairro Pirajá e mesmo diante de um 

processo de urbanização que não preservou parte das formas arquitetônicas significativas para 

a memória da cidade, graças a sua monumentalidade e simbologia sociocultural materializada 

nas Igrejas (a exemplo da Matriz), no Horto (visitado por milhares de turistas e romeiros em 

razão da Estátua do Pe. Cícero, da mansão que o abrigou quando buscava descanso, além do 

Santo Sepulcro) e no Socorro (onde o Padre encontra-se enterrado). Diferentemente das novas 

centralidades, mais funcionais e estruturadas a partir da lógica da racionalização, o centro 

tradicional ainda é o local da reunião das diferenças, do encontro e da mobilização política. 

Além dos estabelecimentos comerciais constam ainda oito agências bancárias de um 

total de doze existentes em toda cidade, a despeito também da tendência de desconcentração 

dos serviços bancários, que migram cada vez mais para as centralidades que se conformaram, 

tal como se observa no gráfico 02. 
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Gráfico 02 – Juazeiro do Norte. Evolução da localização das agências bancárias no centro e 

fora do centro. 

Fonte: Pereira, 2014 (adaptado). 

 
Em seu estudo, contudo, Pereira (2014) observou um relativo declínio nos papéis 

(concernentes à oferta de serviços públicos e atividade comercial) desempenhados pelo centro 

tradicional de 1980 em diante ao passo que em constata a partir desse mesmo período o 

surgimento de novas áreas nas quais a centralidade começa se manifestar a partir formas 

comerciais tradicionais e, principalmente, de formas modernas. O autor reconhece pelos 

menos três áreas, excetuando o centro principal, cuja centralidade vem condicionando 

decisivamente a produção do espaço urbano nas últimas décadas, a saber: 

 

a) o centro principal: é parte da cidade mais antiga, onde a cidade se 

originou. Expandiu-se ao longo do século XX ultrapassando os limites 

oficiais do bairro centro, contemplando assim o núcleo primaz e o centro 

expandido. Possui uma dinâmica urbana intensa e concentra a maior parte do 

comércio e serviços existentes na cidade, sendo ainda o principal foco da 

maioria da população. 

b) a área do Pirajá: é uma área formada no final dos anos 1980 e início dos 

anos 1990 influenciada pela instalação de um mercado público. Concentra 

um percentual significativo de estabelecimentos comerciais populares. 

c) A área do Cariri Garden Shopping: área formada em meados da década de 

1990 cuja instalação influenciou a intensificou a expansão, servindo como 

um atrativo para a localização de diversos comércios e serviços de caráter 
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segmentado e seletivo. 
d) O eixo que liga Juazeiro do Norte a Crato: antiga área de localização de 

indústrias, e de residências conhecidas como chácaras, que passou a 

concentrar comércio e serviços em uma forma linear no final dos anos 1990 

e, principalmente, nos anos 2000. (PEREIRA, 2014, p.143) 

 

O Pirajá se adensou na década de 1940 como espaço periférico a partir da construção 

de habitações para as camadas sociais pauperizadas, mas durante a década de 1970 com a 

construção da avenida Castelo Branco, no sentido leste-oeste, bem como com a construção da 

avenida Ailton Gomes na década seguinte (1980) na direção norte-sul, ambas vias duplas, 

aliado também a construção do centro de abastecimento Gonzaga Mota (Mercado Público do 

Pirajá), houve uma significativa desconcentração, pela primeira vez, das atividades comerciais 

do centro tradicional. Portanto, esse espaço inicialmente periférico foi se constituindo como 

centralidade mediante a ação do Estado que se fez presente ao prover infraestrutura urbana 

para aquela área. 

A área do Cariri Garden Shopping, por sua vez, compreende uma parte do bairro 

triângulo onde algumas indústrias se instalaram a partir da década 1960, mas também abrange 

parte da Avenida Leão Sampaio (CE222), via de acesso para cidade de Barbalha, incluindo 

ainda parte da Avenida Padre Cícero, via de acesso para cidade do Crato, tendo como limite 

extremo a Singer, fábrica de máquinas de costura. A instalação em 1997 do Cariri Shopping, 

hoje Cariri Garden Shopping, foi um vetor de atração de empreendimentos comerciais de 

capital internacional como o Hiper bom Preço em 2011, além das Lojas Americanas em 2006, 

que veio a se instalar no interior do próprio Shopping. Outras lojas cujo capital é de origem 

internacional também se instalaram no Shopping em questão após a sua expansão e aquisição 

pela Tenco Shopping Centers em 2008. Sposito (1991), observando no Shopping um 

equipamento comercial capaz de produzir centralidade numa determinada área, considera que 

se faz necessário identificá-lo como 

nova expressão das centralidades, como produção de nova centralidade, na 

medida em que através da concentração de um conjunto de estabelecimentos 

voltados ao comércio e aos serviços, em uma nova localização, recria-se a 

centralidade, ou seja, reunam-se em outro locus as mesmas qualidades de 

concentração que se encontram no centro, associadas a um novo modelo de 

acessibilidade, já que os shoppings são alocados próximos a vias expressas e 

conjugam grandes áreas de estacionamento. (SPOSITO, 1991, p.12) 
 

Já a área que liga Juazeiro do Norte ao Crato ao longo da Avenida Padre Cícero vai se 

constituindo como uma centralidade na década de 1990 e torna-se mais adensada a partir de 

2000, principalmente com a chegada de concessionárias de automóveis.  
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Pereira (2014) reitera essa caraterização ao dizer seguramente  que  ―nos  últimos  anos,  

esta  área  vem  se  adensando  intensamente,  mas  foi,  a partir de meados dos anos 2000, que 

os principais estabelecimentos que se encontram aí atualmente foram construídos.‖ 

(PEREIRA, 2014, p.170) 

 

16. JUAZEIRO DO NORTE AO REDOR DO PONTO CRÍTICO 
 

Vimos até aqui que houve e, em certa medida, ainda há uma profunda ruptura quanto à 

produção do espaço urbano em Juazeiro do Norte, descontinuidade esta datada de 1980. Tal 

reestruturação urbana com múltiplas determinações inaugura um novo momento em que o 

tecido urbano da cidade expande-se como nunca antes, dado que houve um salto quantitativo 

(em termos de áreas incorporadas), mas também qualitativo, tendo em vista a emergência de 

novos agentes na produção do espaço. Ora, mas a que se deve um processo de urbanização tão 

célere? Afinal, assim como ocorreu no contexto nacional, algumas décadas apenas foram 

suficientes para a população urbana ultrapassar demograficamente a rural já na década de 

1950 no município de Juazeiro do Norte. 

Primeiro, atribuímos às muitas intervenções do estado na década de 1920 no centro da 

cidade como tentativas de introduzir elementos da vida urbana moderna (automóveis, festas 

populares, higienização, ordenamento), em segundo lugar a diminuta extensão territorial do 

município, fazendo com que o urbano fosse reproduzido para além do perímetro urbano e, por 

último, mas não menos importante, ao potencial artesanal/manufatureiro representado pelas 

oficinas instaladas nos quintais das casas ao criar condições favoráveis para atividade 

industrial; todo esse constructo atuou como condicionante necessário para o crescimento 

urbano-industrial da cidade em curto espaço de tempo. Contudo, a reestruturação urbana 

configura-se em 1980 como uma inflexão no que diz respeito ao binômio urbano-industrial 

que se processava até então. 

Atentemo-nos para o fato de que o declínio nos papéis desempenhados pelo centro 

principal frente à conformação de novas áreas nas quais a centralidade é produzida pela 

combinação do intervencionismo tecnocrático estatal consubstanciado com a instalação de 

empreendimentos comerciais, estreitando a relação público-privado, é outro processo cuja 

faceta envolve também a reestruturação urbana, um fenômeno que de natureza multifacetada. 

Na esteira desse processo, a implosão-explosão levada a cabo por novos agentes da 

produção do espaço que se traduz a partir de uma urbanização dispersa, superando a 

compactação da malha urbana nos arredores do centro e ao mesmo tempo sinalizando para um 

período em que a condição urbana se estende para as áreas periféricas, embora 

contraditoriamente, culmina, a nosso ver,  naquilo que  Lefebvre (2008, 2001)  denominou  de 
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ponto crítico (Figura 07). 
 

Figura 07 – Esquema progressivo de 0 a 100% de urbanização no centro e fora do centro. 

Fonte: Lefebvre, 2008. 

 

Para o autor, grosso modo, o ponto crítico é uma espécie de zona de transição de uma 

sociedade industrial para uma sociedade urbana, tendência esta que se revela com o domínio 

da cidade sobre o campo, com a gestação da urbanização planetária (enquanto virtualidade). 

―O  urbano  (abreviação   de  ‗sociedade  urbana‘)  define-se  portanto  não  como   realidade 

acabada, situada, em relação à realidade atual, de maneira recuada no tempo, mas, ao 

contrário, como horizonte, como virtualidade iluminadora.‖ (LEFEBVRE, 2008, p.28) Trata- 

se, enfim, de um fenômeno (o urbano) que de induzido passou a induzir novos processos à luz 

da reprodução ampliada do capital (Lefebvre, 2008). Assim, 

se distinguirmos o indutor e o induzido, pode-se dizer que o processo de 

industrialização é indutor e que se pode contar entre os induzidos os 

problemas relativos ao crescimento e à planificação, as questões referentes à 

cidade e ao desenvolvimento da realidade urbana, sem omitir a crescente 

importância dos lazeres e das questões relativas a ―cultura‖. (LEFEBVRE, 

2001, p.3) 
 

Em cerda medida, a urbanização teve como processo indutor a reprodução do capital 

mediante as forças produtivas da própria industrialização, embora este movimento não tenha 

sido em certos lugares do mundo uma regra dominante, muito menos ainda do ponto de vista 

temporal. De todo modo, conclui-se com efeito que ―a cidade industria (em geral uma cidade 

informe, uma aglomeração parcamente urbana, um conglomerado, uma ‗conurbação‘, como o 

Ruhr) precede e anuncia a zona crítica.‖ (LEFEBVRE, 2008, p.25) 

Dessa forma, no movimento que vai da cidade industrial à sociedade urbana há uma 

inflexão na relação cidade/campo, qual seja: imprime-se uma descontinuidade à medida que o 

tecido urbano, induzido pela industrialização, prolifera para todos os lados em  detrimento  do 
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campo, que é subtraído. Trata-se, pois, de um processo em que cuja realidade urbana (agora) 

hegemônica toma de assalto o campo de modo avassalador, pois passa a ser presidida pela 

lógica do mercado cujo ímpeto é ditado pela expansão urbana, tendo a cidade como negócio. 

Nesse contexto, o acesso a certos espaços de lazer, entretenimento, bem como o usufruto de 

equipamentos públicos, só se torna possível mediante a forma-abstrata do dinheiro, 

intensificando assim a segregação sócioespacial. 

Diante disso, sustentamos como um pressuposto no desenvolvimento do nosso estudo 

que desde meados de 1990 a cidade de Juazeiro do Norte encontra-se ao redor desse ponto 

crítico, numa encruzilhada entre o passado, o presente e virtual, sendo este último figurado na 

condição urbana. Foi Ribeiro (2014) quem primeiro argumentou em favor dessa proposição 

ao apontar como indícios do ponto crítico as elevadas taxas de urbanização (aspecto 

quantitativo) e aspectos qualitativos no que tange a novas formas e conteúdos da produção do 

espaço de Juazeiro do Norte, justamente a partir da última década do século passado. 

Embora nosso ponto partida tenha sido inspirado claramente em seu artigo, cujo título 

tomamos emprestado para esse subcapítulo, fizemos questão de ampliar o horizonte de análise 

recorrendo a outros estudos que, de certo modo, ajudam a fundamentar o pressuposto 

sustentado aqui, a saber: de que Juazeiro se encontra ao redor do ponto crítico, no sentido de 

ter alcançado um grau de urbanização tão elevado de modo tal que o espaço tornou-se uma 

raridade no eixo sul, onde está localizado o João Cabral; tendência esta que pode ser 

apreendida sublinhando-se os seguintes aspectos observadas na cidade nas últimas décadas: 

a) As taxas elevadas de urbanização. Em 1991, a taxa de urbanização alcançou o patamar 

95,02 %, seguido de 95,33 em 2000 e, por fim, 96,06 em 2010 (IBGE, 2010). De 1950 a 1990 

a população absoluta do município triplicou e hoje ele é detentor, em termos de população 

relativa, da terceira maior densidade demográfica do Estado do Ceará. Em alusão a Lefebvre 

(2001), nesse momento, ―trazidas pelo tecido urbano, a sociedade e a vida urbana penetram 

nos campos.‖ (LEFEBVRE, 2001, p.11) 

b) O habitar dando lugar ao habitat com a construção de condomínios fechados (Foto 11), 

tanto horizontais como verticais, onde a casa resume-se a alojamento, dentro dos quais se 

tenta reproduzir, como num simulacro, fragmentos da vida urbana, sobretudo na Lagoa Seca e 

Jardim Gonzaga, onde a maioria dos imóveis é de alto padrão e estão constantemente sob o 

monitoramento dos serviços de segurança privada
100

. Ademais, sem considerar a qualidade,  

de acordo com o  ADHB  (Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil), os  sistemas  de 

 

100 
Voltaremos a essa discussão no terceiro capítulo, mas sob a perspectiva da segregação socioespacial, 

correlacionando com nosso recorte analítico mais específico: o bairro João Cabral. 
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objetos que caracterizam a infraestrutura urbana alcançaram quase que a totalidade dos 

domicílios da população do município
101

. 

 

Foto 11 – Novas formas espaciais em Juazeiro do Norte: condomínios fechados horizontais e 

verticais (Lagoa Seca). 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

c) O turismo (não exclusivamente de cunho religioso) sendo estimulado pelo poder público a 

partir da criação do roteiro da fé, com projetos como a construção de um bonde conectado ao 

horto e reformas para promover a revitalização do centro tradicional. Atualmente, no ano em 

curso (2018), sob o mandato do prefeito Arnon Bezerra, a Praça Padre Cícero, localizada no 

centro principal, está sendo reformada e o calçamento no seu entorno revestido de 

paralelepípedos visando o resgaste da memória urbana e o fomento do turismo, atividade que 

tem no espaço um objeto de consumo espetacular (DEBORD, 2000; JAPPE, 2008). De 

acordo com matéria pública no Diário do Nordeste nesse ano: 

Iniciada no último 8 de Janeiro, a reforma da Praça Padre Cícero, que durará 

um ano, busca trazer elementos históricos do equipamento, principalmente, 

até meados da década de 1950. O projeto, segundo a secretária de 

Infraestrutura, Gizele Menezes, surgiu por meio de depoimentos, fotografias 

e da memória  do  próprio  prefeito,  Arnon Bezerra. Sua  principal  mudança 
 

101 
95,04 da população em domicílios tem acesso a água encanada, 95,76 é assistida com com coleta de lixo e 

99,58 já foi contemplada com com energia elétrica. 
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será no traçado: o usuário poderá cortar a praça de uma ponta a outra. 

(DIÁRIO DO NORDESTE, 2018) 
 

d) A natureza como uma das novas raridades, juntamente com o espaço, sendo alvo de 

operações urbanas que muito provavelmente respondem ao interesse imobiliário em franjas 

em crescente processo de valorização, a exemplo do que ocorre atualmente no Parque 

Ecológico das Timbaúbas, única área verde da cidade da qual é drenada 70% da água que 

abastece todo o município graças ao lençol freático existente ali. O governo municipal, desde 

2013, está à frente de uma operação urbana dentro do Parque Ecológico que consiste 

basicamente na construção de equipamentos públicos: uma piscina semiolímpica, um Centro 

Especializado em Reabilitação e Oficina Ortopédica de Órtese e Prótese, além de um Centro 

de Educação Integrada (CEI). Estes três equipamentos juntos serão responsáveis juntos pelo 

desmembramento de 6.397,20 m² do parque em questão (Foto 12). 

Na esteira dessa operação, cujos recursos advêm da instância federal, o governo 

municipal atual já anunciou a reforma do parque para readequá-lo às práticas socioespaciais 

voltadas para o lazer, o esporte e o entretenimento, mas estabelecendo, pelo que tudo indica, 

um controle de acesso e uso aos equipamentos. De acordo com matéria publica no Diário do 

Nordeste (2018) está prevista ―(...) a criação de um calçadão, recuperação da praça, a criação 

de uma pista de cooper e pista de passeio, dois playgrounds, duas academias, banheiros 

públicos e instalação de iluminação no local‖. Para Lefebvre (2001, p.116) o ponto crítico 

anuncia ―a  ‗natureza‘, ou aquilo que é tido como tal, aquilo que dela sobrevive, torna-se gueto 

dos lazeres, o lugar separado do gozo, a aposentadoria da ‗criatividade‘‖. 
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Foto 12 – Operação urbana realizada no interior do Parque Ecológico das Timbaúbas em 

Juazeiro do Norte. 

Fonte: Alana Maria, 2016. 

 
e) A fragmentação espacial ante as novas centralidades que estratificam os espaços da cidade 

separando as classes sociais e submetendo os espaços mais dinâmicos a funcionalidade e 

racionalidade do mercado, fazendo com que existam espaços cindidos para o lazer, o 

entretenimento, o trabalho, o morar, etc. O grau de fragmentação espacial nas últimas décadas 

em Juazeiro se expressa na morfologia urbana de uma área residencial como a Lagoa Seca, 

por exemplo, onde mais recentemente novas formas urbanas surgiram para atender a demanda 

da elite da região e da classe média alta. Para satisfazê-la em termos de lazer e entretenimento 

tem sido ampliada, entre os bairros Lagoa Seca e o Jardim Gonzaga, uma área (Mapa 06) cuja 

centralidade tem se materializado a partir de empreendimentos voltados para os serviços de 

lazer e alimentação
102

. 

 

 

 

 

 

 

 
 

102 
Salientemos ainda a construção em andamento nessa área do segundo Shopping da cidade (La Plaza Mall), 

embora sua dimensão e estrutura - mais modesta em relação ao Cariri Gardem Shopping – tenha sido planeta 

para comportar somente 37 lojas, além de uma praça de alimentação. A expectativa é que o empreendimento 

comece a funcionar a partir do segundo semestre de 2019. 
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Mapa 06 – Localização do polo gastronômico entre Lagoa Seca e o Jardim Gonzaga, nas imediações do bairro João Cabral. 

Fonte: Google 2018, Wikimapia 2018.
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e) A colonização do cotidiano por uma ordem distante na medida em que coage e suprime as 

práticas socioespaciais historicamente construídas na relação imediata com o lugar, 

redirecionando-as para o consumo, o individualismo, para o controle institucional coercivo, 

que coopta as lideranças locais para, por vezes, desarticular a militância de bairro
103

. 

Como bem destacou Ribeiro (2014) 

O que temos diante desse modelo econômico, não se resume apenas ao 

consumo, mas sim a forma de pensar globalmente comandadas por uma 

força política e econômica ligada as grandes corporações e nações, 

quetentam impor ―um pensamento único‖ que corresponde quase que 

exclusivamente a forma de uso, do pensar e do consumo medidas pelas 

mercadorias e códigos publicitários. (RIBEIRO, 2014, p.226) 

Essa metamorfose urbana, tal como propomos em síntese designar o conjunto de 

novos processos, formas e conteúdos que instauraram essa condição urbana em Juazeiro 

permite-nos sinalizar e atestar o ponto crítico com vistas para a gestação de uma sociedade 

urbana, sendo esta uma tendência (virtualidade) em curso na sociedade global. Lefebvre 

(1999) propôs a tese da urbanização em escala planetária, o que tornaria o espaço, a água, o ar 

novas raridades no mundo contemporâneo. Desse modo, se o espaço é cada vez mais rarefeito 

ao mesmo tempo o urbano, mais do que uma condição, ―já não é somente um local ou arena 

de conflitos políticos, mas se tornou um de seus principais interesses em disputa.‖ 

(BRENNER, 2014, p.8) 

O direito à cidade, por conseguinte, entendido amplamente como direito a apropriação 

da riqueza socialmente produzida estando figurada na cultura, arte, serviços, habitação, etc, 

passa a ser um horizonte político na direção do qual emerge um projeto de sociedade mais 

justa e finalmente emancipada (LEFEBVRE, 2001; ALVES, 2017; HARVEY, 2012, 2014). 

Não obstante, esse direito muitas vezes é aleijado pela ativação de espaços que passam a ser 

destinados à incorporação no circuito comercial ou no setor imobiliário de forma 

fragmentada, sob um contexto de urbanização dispersa, legitimada por marcos regulatórios e 

por um urbanismo eivado nas aspirações neolibeirais. 

Tendo em vista essa metamorfose urbana em toda sua complexidade voltemos, 

contudo, ao quadro empírico da análise efetuada até aqui. No recente estudo realizado por 

Silva (2015), corrobora-se que no último quartel do século XX atingiu-se um momento crítico 

em Juazeiro do Norte dado a posição que essa urbe assumiu a nível regional ao ocupar a 

dianteira do ponto de vista de atração de investimentos, expansão urbana e o comando em 

termos institucionais, considerando-se a maior concentração de órgãos oficiais ligados direto 

ou indiretamente ao governo. Segundo Silva (2017): 

 

 

103 Aprofundaremos no terceiro capítulo mais essa cotidianidade em gestação focalizando como recorte analítico 

específico o João Cabral, dimensionando as contradições e resistências em curso. 
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A partir dos anos 1990, é nítida a expansão do segmento comercial em 

Juazeiro do Norte, tanto no setor varejista quanto atacadista, o que pode ser 

comprovado por meio do número de estabelecimentos que foram registrados, 

se comparado aos municípios adjacentes que compõem o aglomerado 

urbano. A expansão do segmento comercial, do setor varejista, em Juazeiro 

do Norte, via ampliação dos equipamentos e serviços, foi determinante para 

o reposicionamento da cidade no contexto regional. (SILVA, 2017, p.33) 

 

O CRAJUBAR como espaço voltado para o comércio e o consumo se constituiu em 

Juazeiro do Norte como centralidade, polarizando a região do Cariri no sentido, também, de 

intensificar as interações interurbanas a partir das migrações pendulares, do consumo 

atacadista por parte de pequenos e médios comerciantes de municípios limítrofes nas grandes 

superfícies comerciais, sobretudo com a emergência da RMC, em 2009.  

Embora institucionalmente as três principais cidades do Cariri Cearense tenham sido 

eleitas como aglomeração urbano-regional em processo de conurbação tendo vista seu caráter 

polarizador em nível de nordeste, se levarmos em conta o processo de urbanização pós-1980 

em Juazeiro do Norte conclui-se que é esta urbe que vem se expandido historicamente no 

sentido de Barbalha e Crato e não o contrário. Além disso, as centralidades que exercem 

influencia  sobre parte da mão de obra ocupada na região e sobre o consumo expressivo tanto 

no segmento atacadista e varejista localizam-se em Juazeiro do Norte, embora algumas 

estejam situadas em áreas limítrofes ao Crato e Barbalha. E até mesmo porque Juazeiro do 

Norte sozinha detém quase a metade (46%) da população que compõe a RMC (564.478 

habitantes de acordo com o IBGE, 2010) e responde por 62% do PIB do CRAJUBAR. 

Pereira (2017) em sua recente tese de doutorado enfatiza igualmente o salto 

quantitativo/qualitativo na dinâmica urbana de Juazeiro de Norte no final do século XX, 

reforçando nosso pressuposto referente à conformação de uma sociedade urbana, a despeito 

de ser uma tendência, sob o contexto de rarefação do espaço. Segundo o autor: 

No último quartel do século XX, a dinâmica espacial se transformou: saíram 

de cena os agentes políticos e econômicos que dominaram a trama das 

transformações da produção do espaço e entraram novos, em outro contexto, 

agora sob os ditames do neoliberalismo e inseridos na reestruturação do 

capital em escala global. A cidade alcança 96,07% de taxa de urbanização, 

passando de 212 mil habitantes em 2000, para 242 mil em 2010. (PEREIRA, 

2017, p.97) 
 

Interessa-nos, quanto à dinâmica urbana contemporânea de Juazeiro, a dialética da 

concentração e dispersão do tecido urbano. Ela engloba dois recortes temporais da produção do 

espaço da cidade de modo a alcançar, a partir desse salto quantitativo/qualitativo em que 

emergem novos conteúdos e formas, o ponto crítico na década de 1990. Esses dois processos, 

concentração e dispersão, fazem parte de um movimento constitutivo da geografia histórica 
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que vai desde a cidade do Padre Cícero, na medida em que a produção do espaço passava de 

alguma forma por esse personagem ou pelo imaginário construído em torno dele, até a cidade 

do capital, subsumida ao valor de troca ao passo em que vai sendo atravessada por uma ordem 

distante que toma forma nas amplas superfícies comerciais cujos fluxos são capazes produzir 

centralidades e uma nova condição urbana, tal como argumentou Pereira (2017). 

 Não obstante, a ―cidade do Padre Cícero‖ que vinha se estruturando até 1930, apesar 

da morte do sacerdote nessa década, legou referenciais importantes para o estabelecimento do 

paradigma urbano industrial que se fez presente até 1980, mas isso não significa que a ruptura 

derivada da reestruturação urbana nesse período aniquilou os elementos inscritos na longa 

duração da geografia histórica pretérita da cidade. Pelo contrário, a ―Cidade do Padre Cícero‖ 

ao mesmo tempo em que se conserva mais no centro principal graças à monumentalidade 

relativamente preservada, também se expressa contraditoriamente na paisagem urbana e na vida 

cotidiana mesmo nessa cidade subordinada ao capital. Pretendemos, no próximo capítulo desse  

estudo,  enfocar  a  dialética  dessa  relação  espaço-temporal  entre  uma   ―cidade  do  Pe. 

Cícero‖ e uma ―cidade do capital‖ no plano do vivido, elegendo o bairro João Cabral para tanto. 
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17. A EMERGÊNCIA DE NOVAS FORMAS URBANAS NO BAIRRO: UMA 

VARIÁVEL IMPORTANTE 
 

A situação geográfica atual do bairro teve reflexo direto na valorização interna 

crescente do solo urbano, tendo em vista o que acreditamos ser uma nova condição espacial 

desfrutada pelos moradores, repercutindo, por sua vez, nos modos de apropriação e uso de 

espaços contíguos cuja dinâmica econômica tem ganhado expressividade na forma de 

centralidades. Estes, na medida em que se expandem, acabam dialeticamente por impulsionar 

uma valorização de áreas próximas, outrora desvalorizadas, como é o caso do bairro em 

análise.  Conclui-se,  de  acordo  com  Harvey  (1989,  p.56),  que  ―se  a  acessibilidade  ou  a 

proximidade mudam (como ocorre cada vez que há uma mudança locacional), então o preço 

local muda e, por extensão, há uma mudança implícita na renda real do indivíduo.‖ Foi 

exatamente em função dessa mudança que propusemos conceitualmente reaver o estatuto de 

periferia que se aplicava mais concretamente ao bairro na ocasião do seu surgimento em 1980.  

Mas doravante, levando em conta o aspecto empírico, pretendemos lançar luz sobre a 

morfologia urbana efetuando uma análise que nos permitirá apreender a partir do visível uma 

mudança no conteúdo social do João Cabral, por mais incipiente e pontual que seja. Essa 

morfologia em mutação, intrínseca a metamorfose urbana pela qual vem passando a cidade, 

sinaliza para outra dinâmica no que tange as relações imediatas do vivido, as quais tendem a 

ser mais efêmeras e funcionais tanto mais se empobrece a sociabilidade em favor do processo 

de mercantilização do espaço urbano. Ao mesmo tempo tentaremos evidenciar que, apesar das 

transformações aceleradas, os resíduos ainda se fazem presente. 

Essa dialética das transformações e resistências na dimensão morfológica mostra-se 

mais nitidamente no aumento, por exemplo, do fluxo de veículos no bairro, possível graças à 

pavimentação asfáltica realizada nos últimos anos, dado o aumento da frota de carros e 

motocicletas, que ao mesmo tempo ―esvazia a vida das possibilidades que o uso do espaço 

contém‖ (CARLOS, 2007, p.17). E a rua, como consequência disso, ganha outro sentido 

porque passar a ser dominada pelos fluxos que esterilizam a espacialidade ao subtraírem a 

experiência urbana por meio dos signos da modernidade, dos quais o mais indelével é o 

automóvel. Mesmo assim, como veremos mais adiante
104

, a reinvindicação da rua como 

espaço coletivo em que a possibilidade de apropriação para a festa seja assegurado, como 

também para as brincadeiras  (Foto 13), indo  de  encontro ao funcionalismo  característico  de 

 
 

104 
Embora a rua enquanto espaço da coletividade e da apropriação seja transversal a esse estudo, dedicaremos 

uma reflexão mais minuciosa acerca das práticas socioespaciais protagonizadas pelos brincantes de folguedos do 

bairro. 
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um período de compressão espaço-tempo (HARVEY, 2013b), segue sendo uma tônica  das 

práticas socioespaciais. 

 

Foto 13 – Crianças ―jogando bola‖ numa das ruas (já pavimentas) do bairro. 

Fonte: Anael Ribeiro Soares, 2018. 

 
Daniele Pinheiro

105
, moradora do bairro, afirmou categoricamente que 

o tráfego de carros e motos aumentou pela questão do asfalto. Ficou mais 

movimentado e bem mais perigoso. É muito carro e muita moto, não para. É 

direto. Não era tão tranquilo quanto era antes. Ficou bem mais agitado o 

bairro. Na minha infância, nós brincávamos na rua de pega-pega, carimba, 

bandeira, esconde-esconde, trancelim, tudo aqui no meio da rua. Isso era um 

monte de criança, dava pra brinca. Hoje em dia não dá mais. 

 

Conforme Carlos (2017), a rua é a instância por excelência da experiência
106

, onde se 

processam as relações socioespaciais de pertencimento com o lugar, apontado para os usos 

diversos e os conflitos que derivam do predomínio dos fluxos, conferindo um caráter de 

funcionalidade a um espaço que tende a torna-se abstrato.  

 

105 
Entrevista concedida por Daniele Pinheiro, moradora do bairro e brincante de reisado. Entrevista realizada em 

02/08/2018. 
106 

―A rua é um elemento revelador a partir do qual se pode pensar o lugar da experiência, da rotina, dos 

conflitos, das dissonâncias, bem como desvendar a dimensão do urbano, das estratégias de subsistência, além de 

marcar a simultaneidade do cheio e do vazio, dos sons e ruídos; apontando para usos e tempos diferenciados.‖ 

(CARLOS, 2017, p.48) 



155 
 

 Conforme dados da Secretaria de infraestrutura do município, das 25 ruas existentes no bairro 

duas não possuem pavimentação asfáltica (Gráfico 03), a saber: a rua José Andrade e a Av Chesf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 03 – Pavimentação do bairro João Cabral 

Fonte: Secretaria de infraestrutura do município de Juazeiro do Norte. 

 

Consideramos que a pavimentação asfáltica fez do bairro um espaço interseccional 

cuja localização permite interligar vias de intenso fluxo, como a Ailton Gomes e a Av. Leão 

Sampaio (CE 222). Quanto à forma urbana propriamente dita, para Harvey (1989), se as 

condições de acessibilidade e proximidade de um bairro quanto aos serviços e equipamentos 

públicos da cidade modificam-se a forma urbana tende a expressar essa mudança. Partimos 

desse pressuposto para o estudo da morfologia urbana que consiste na análise das formas 

urbanas dando ênfase, por recorte metodológico, a relação entre a tipologia das edificações, os 

processos (valorização, re-funcionalização) e as tramas cotidianas, levando em conta, como 

temos feito, a metamorfose urbana como determinante na dinâmica atual da cidade. De acordo 

com Carlos (2007, p.34) 

A morfologia urbana não revela a gênese do espaço, mas aparece como um 

caminho para a análise do modo como passado e presente se fundem, num 

determinado momento, nas formas, revelando as possibilidades e os limites 

do uso do espaço pelo habitante. A forma da cidade que se depreende 

enquanto morfologia permite apreender estabilidades provisórias, equilíbrios 

momentâneos; nos coloca diante da duração, daquilo que persiste e daquilo 

que se rompe; assim expondo a dialética da continuidade/descontinuidade. 
 

Já completamente adensado predominantemente por uma tipologia específica dos 

espaços periféricos, nos quais as moradias são de dimensões diminutas, verificando-se ainda 

uma fisionomia de inacabamento, a presença recente de apartamentos situados próximos a 
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Av. Leão Sampaio é senão um componente perceptível das mudanças pelas quais vem 

passando o João Cabral, explicitando essa dialética da continuidade/descontinuidade de que se 

refere Carlos (2007). Esses imóveis contrastam com o padrão daquela paisagem 

essencialmente periférica do bairro, aprofundando a desigualdade que se expressa na 

morfologia urbana cada vez mais desigual. Atestando o que afirmou Capel (2002), ainda há 

algumas habitações que conservam características rurais na sua forma como também no modo 

de vida que se mantém residual. Ainda que raríssimo, há moradores que residem em casas 

com alpendres em cujos terrenos, geralmente cercados, criam animais e cultivam hortas, 

chegando mesmo a se deslocarem no lombo de equinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Foto 14 - Uma das últimas moradias do bairro cujas características rementem a modo de vida 

rural. 

Fonte: Anael Ribeiro Soares, 2017. 
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Contudo, nos últimos anos, tanto a especulação imobiliária que maximiza o preço dos 

imóveis em condomínios fechados no entorno do bairro (na Lagoa Seca), agregando ao valor 

a paisagem privilegiada (vista para a Chapada do Araripe, Horto, CRAJUBAR) e a sensação 

de segurança viabilizada pelo aparato de vigilância, como também a demanda residencial de 

universitários de faculdades privadas e Universidades públicas próximas têm motivado a 

construção de apartamentos e morarias que fogem do padrão de ocupação habitacional do 

bairro.  

A escassez de terrenos ociosos sobre os quais empreendimentos imobiliários poderiam 

ser construídos tem forçado a readequação/rearranjo de moradias localizadas estrategicamente 

próximas a um dos campi da Unileão (antiga Faculdade Leão Sampaio). No início do século, 

existiam no bairro 3.403 domicílios construídos no bairro, número que saltou para 4,809 em 

2010 e que, muito provavelmente, já ultrapassou a margem dos 5,000 domicílios (IBGE, 

2010). Portanto, considerando-se o quadro de aglomeração de alta densidade como realidade 

do início desse século, com algumas exceções, as novas formas urbanas vão substituindo, por 

força do processo de valorização, as moradias antigas (Foto 15). Eis aí uma das maneiras 

pelas quais incorporadores locais têm redefinido a morfologia espacial do bairro, substituindo 

a tipologia residencial originária do bairro e privilegiando como atributo valioso a situação 

geográfica atual para atrair um novo segmento social. 
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Foto 15 - Apartamento construído próximo a CE222, a poucos metros do Campi da Unileão. 

Fonte: Anael Ribeiro Soares, 2017. 

 

Em entrevista concedida para o jornal Diário do Nordeste, Jaime Romeiro de Sousa, 

diretor  da  Uniãoleão,  afirma  que  ―60%  dos  alunos  da  instituição  mora  fora  do  eixo  Crato, 

Juazeiro e Barbalha, conhecido como triângulo Crajubar. Cerca de 75% dos professores, ou 

seja, cerca de 150 de um quadro de 200 docentes são de fora.‖ (DIÁRIO DO NORDESTE, 

2016) Entre esses, aqueles universitários de baixo poder aquisitivo, considerando-se o fator da 

proximidade, têm recorrido aos apartamentos recém-construídos no bairro. Alguns desses 

estudantes foram entrevistados e forneceram informações relevantes que nos permitem 

reafirmar nosso argumento central, segundo o qual as transformações no cotidiano do bairro 

integram dialeticamente a reprodução capitalista da cidade no momento atual. 

Renata e Laura
107

, ambas vieram de estados vizinhos (PE, PI), afirmaram que a 

proximidade e a centralidade do bairro as motivaram a alugar o apartamento e permanecerem 

nele a despeito de precisarem se deslocar para outro Campus para concluírem o curso. 

Quando indagadas sobre o porquê de terem decidido permanecer no bairro mesmo diante da 

necessidade de deslocamento diário para outro Campus, acerca de 3,0 km de onde moram, 

alegaram: ―A gente pensou em se mudar. Só que, assim, a gente ia ficar perto do campus, só 

que ia ficar longe do Shopping, da rodoviária, longe da sede da faculdade‖.  

 
107 

Entrevista concedida por Laura e Renta, ambas estudantes do curso de enfermagem da Unileão. Entrevista 

realizada em 28/06/2018. 
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 Quanto à relação cotidiana que estabelecem  com  o  bairro,  foram  enfáticas:  ―Não  

temos  relação  com  a vizinhança não.‖ A relação que estabelecem com outros moradores 

são funcionais e as práticas socioespaciais estão atreladas aos espaços no entorno do bairro 

(Faculdade, Shopping Center, Rodoviária, Supermercados). Mesmo parte dos imóveis que 

não são os apartamentos, pelos os quais optaram as estudantes supracitadas, as moradias cujas 

dimensões são mais amplas, algumas das quais readequadas, também são alvo de interesse 

desse mesmo segmento por oferecer acesso às centralidades da quais se valem os 

universitários para fins de entretenimento, consumo, estudo. Embora seja um processo 

incipiente, não deixa por isso de anunciar um conteúdo social novo. Identificamos, ao todo, 

18 apartamentos alugados (Foto 16)  por universitários e 6 casas. 

O preço dos alugueis atestam para fato de que esses imóveis não estão ao alcance da 

maioria dos moradores, pois variam entre 500,00 a 800,00 reais, sendo que a grande maioria 

daqueles que residem no bairro, como vimos, possuem renda de até um salário mínimo
108

. Em 

geral, os imóveis são locados por estudantes que dividem entre si o aluguel e despesas 

adicionais. Assim, não só a morfologia espacial do bairro altera-se, mas também seu próprio 

conteúdo social, redefinido em face do processo de valorização a que se assiste. Alguns dados 

do IBGE ratificam isso. Em 2000, 70% dos moradores do bairro declararam residir em 

domicílios que eram próprios, em contrapartida, 23% residiam em domicílios alugados 

naquela altura. Já em 2010, praticamente dobra o número de domicílios alugados, os quais 

passam a responder por 40% do total, ao passo em que diminui consideravelmente a 

quantidade de moradores em domicílios próprios (IBGE, 2000, 2010). Isso quer dizer que os 

agentes imobiliários locais têm apostado no bairro como espaço residencial estratégico, dada 

sua localização, para um novo segmento social a fim de maximizarem suas taxas de lucro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

108 
É importante ressaltar que os dados que foram consultados a esse respeito são do censo realizado pelo IBGE 

em 2010, época na qual o salário mínimo era de 510,00 reais. Em 2018, no ano em curso, o salário mínimo é de 

954,00 reais. 
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Foto 16 - Apartamentos construídos ou em construção no bairro. 

Fonte: Anael Ribeiro Soares, 2017. 
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A nosso ver, há aí um processo em curso de acumulação por despossessão (HARVEY, 

2013) para assegurar a continuidade da rentabilidade das taxas de lucro por meio da 

incorporação imobiliária. Claramente inspirado em Rosa Luxemburgo, à originalidade do 

conceito de Harvey de acumulação por despossessão se deve ao fato dele ter considerado 

diversos meios empregados (privatizações, destruição de favelas, obras de infraestruturas) 

para absorção do capital excedente aplicado na produção do espaço. Concordamos, porém, 

com o argumento de Levien (2014), que difere em partes daquele de Harvey (2013), para 

quem a acumulação por despossessão não é reflexo necessariamente da superacumulação de 

capital, pois deriva mais propriamente das ações de acumuladores internos, cujas estratégias 

dependem do amparo do Estado, da política e da ideologia. 

No que tange ao nosso objeto de estudo, a presença-ausência do Estado que se traduz 

na infraestrutura precária e na política de segurança pública pautada no policiamento 

extensivo e na repressão, aliado também a propagação de representações ideológicas baseadas 

nos estigmas de carência, desordem e violência constituem-se como meios pelos quais se tem 

buscado promover a deslugarização
109

 a partir de tentativas de desapropriação (no passado) e 

agora mediante a valorização do solo urbano, respaldado pelo Estado. Assim, as moradias 

autoconstruídas sob a rede elétrica de alta-tensão, esta já remanejada, são incorporadas ao 

circuito imobiliário sob a égide de uma acumulação por despossessão, uma vez que um novo 

segmento social vai sendo atraído para o bairro em detrimento dos antigos moradores que vão 

sendo paulatinamente expulsos em virtude da especulação imobiliária. 

Nas palavras de Damiani (2004), a aparente desvalorização que caracteriza as áreas 

periféricas é uma condição momentânea pois esses espaços são tomados como 

reservas/estoques na esteira de uma urbanização regida pela especulação imobiliária, quando 

passam a ser estrategicamente incorporados, alimentam continuamente o mecanismo de 

acumulação por despossessão (HARVEY, 2013). Deve-se considerar nesse movimento de 

desvalorização/valorização o momento crítico que conduz a rarefação do espaço na zona sul, 

o status da natureza como nova raridade agregada as amenidades pelo city marketing
110

 e a 

 
109   

Nas  palavras  de  Souza  (2013,  p.125),  nos  referimos  a  ―(...)  ‗deslugarização‗  opressora,  que  desrespeita  a 

dignidade de pessoas humildes e implica desqualificar a vida e as memórias de quem construiu e habita um 

lugar:  um  espaço  deixa  de  ser  um  bairro  popular  para  ser  tido,  acima  de  tudo,  como  ‗degradado‘  ou 

‗deteriorado‘, que precisa ser ‗revitalizado‘... Tais termos são típicos de um discurso técnico que ‗deslugariza‘ 

para facilitar a desterritorialização – e as intervenções no substrato e na paisagem que propiciarão uma 

revalorização capitalista do espaço, com o valor de troca esmagando, uma vez mais, o valor de uso dos objetos 

geográficos‖. 
110 

Consiste em políticas do Estado ou estratégias do mercado imobiliário em que se produzem representações de 

uma cidade ―ideal‖ concebida pelo marketing para inseri-la na  dinâmica da  reprodução capitalista. Assim, ―como 
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relevância que ganhou os eixos viários que margeiam o bairro para a circulação: a av. Ailton 

Gomes e a Leão Sampaio (CE222). 

A dialética da valorização/desvalorização faz parte da lógica da especulação 

imobiliária na qual a cidade é fragmentada em pedaços sujeitos a 

incorporação/valorização/desvalorização/revitalização, a fim de se impelir uma geração maior 

de valor e renda do solo urbano: 

A posição de cada ponto no espaço pode ser mais ou menos bem-situada no 

ciclo de valorização do capital de acordo com o que é valorado por parte da 

sociedade e pelos negócios imobiliários: um espaço de valorização em 

determinado momento será desvalorizado – sendo menos visado à 

reprodução do capital – para que possa existir uma maior valorização em 

outros espaços, que, por sua vez, por terem sido desvalorizados em um 

momento anterior, impulsionam uma maior geração de valor posteriormente. 

(FIORAVANTI, 2013, p.55) 
 

Desse modo, acreditamos que a análise morfológica de um fragmento espacial (bairro) 

nos oferece pistas acerca da realidade urbana complexa da cidade (VILLAÇA, 2009), 

sobretudo quando considerados os conteúdos novos da produção contemporânea do espaço 

urbano. Tem se verificado que mudança na morfologia urbana do bairro relaciona-se 

dialeticamente com as mudanças qualitativas na produção do espaço urbano de Juazeiro do 

Norte, especialmente na zona sul, onde os empreendimentos imobiliários multiplicaram-se 

nos últimos anos e cujos efeitos tem acarretado intenso processo de valorização
111

. Ocorre que 

as novas formas, dentro de uma realidade urbana total, se projetam em fragmentos espaciais 

nos quais a funcionalidade passa a refletir uma tendência geral: a reprodução da vida  

cotidiana colonizada pelo valor de troca, a impessoalidade, o individualismo, a negação da 

coletividade enquanto atributo da vida urbana. 

Assim, a mudança na morfologia espacial do bairro faz parte da reprodução capitalista 

da cidade, processo que toma forma na zona sul da cidade mais especificamente consistindo 

num eixo de valorização de certos espaços decorrente da maximização da renda fundiária e 

imobiliária em função da atuação de construtoras e incorporadoras, como a WR 

empreendimentos, que introduz uma rarefação do espaço nesse segmento do tecido urbano da 

cidade. 

 

 

mercadoria especial, envolve estratégias especiais de promoção: são produzidas representações que obedecem a 

uma determinada visão de mundo, são construídas imagens-síntese sobre a cidade e são criados discursos 

referentes à cidade, encontrando nos média e nas políticas de city marketing importantes instrumentos de difusão 

e afirmação‖. (FERNANDEZ apud PROENÇA, 2011, p. 55) 
111 

Cabe ressaltar que, nos últimos anos, algumas áreas na zona sul da cidade contíguas ao bairro em tela que 

receberam equipamentos públicos tais como hospitais, universidades, delegacia, agencias bancárias, sofreram 

uma valorização que alcançou a cifra de 300% (Diário do Nordeste). 
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Os dados que foram analisados por Pereira (2017) a respeito dos empreendimentos 

imobiliários em Juazeiro do Norte nas duas últimas décadas, 

(...) indicam uma expansão da construção em todas as direções na cidade. 

Destaca-se, todavia, o direcionamento da construção de apartamentos na  

para o sul, área em que os incorporadores e as construtoras tem privilegiado 

para a produção de espaços residenciais tanto verticais como horizontais. 

(PEREIRA, 2017, p.291) 

 

O espaço residencial correspondente a Lagoa seca tem se destacado por receber 

vultosos investimentos no segmento direcionado para apartamentos, condomínios horizontais 

e apartamentos duplex. O Mapa 07 elaborado para o estudo de Pereira (2017) evidencia a 

expansão do setor imobiliário, destacando-se os apartamentos enquanto tipologia das 

edificações - no entorno do João Cabral -, tanto na Lagoa Seca como nas proximidades do 

Cariri Garden Shopping. 
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Mapa 07 – Distribuição espacial dos apartamentos na cidade em 2000 (a esquerda) e 2010 (a direita). 
Fonte: Pereira, 2017 (adaptado). 
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Além disso, esgarçado para a zona sul, a configuração do tecido urbano colocou em 

primeiro plano as condições de mobilidade num espaço crescentemente fragmentado e 

articulado por vias de circulação de fluxo intenso, que margeiam o João Cabral (Av. Ailton 

Gomes e Av. Leão Sampaio). Como um espaço interseccionado por vias de circulação cujos 

fluxos frequentemente escoam para as cidades vizinhas e vice-versa até os mercados finais, as 

ruas do bairro receberam pavimentação asfáltica nos últimos anos de maneira que o ritmo e a 

dinâmica da vida cotidiana dos moradores sofreu forte impacto, tal como ressaltamos de 

início.  

A especificidade de um sítio delimitado por uma topografia irregular e íngreme no 

sentido oeste-leste, desde a av. Leão Sampaio a Ailton Gomes, acentuou a aceleração dos 

fluxos e, consequentemente, limitou as possibilidades outras de apropriação da rua. Para 

integrar os espaços mais dinâmicos economicamente, assegurado à reprodução ampliada do 

capital, fazia-se necessário potencializar a velocidade na circulação de objetos, mercadorias, 

bens e pessoas para articular os espaços nesse novo momento da cidade. Nessa condição, o 

bairro tornou-se também meio necessário para a circulação e integração de pontos luminosos 

da cidade (SANTOS, 2002) – leiam-se espaços que expressam centralidade. 

Outro aspecto importante a se considerar quanto às transformações na morfologia do 

bairro diz respeito à presença recente da Feira de troca e do Mercado Público Gumercindo 

Ferreira Lima (conhecido como Mercado do Peixe), ambos transferidas em 2012 sob a gestão 

do então prefeito Manoel Santana
112

, cuja estratégia, a fim de lograr êxito na transferência, 

baseou-se em intervenções urbanísticas conforme o zoneamento do plano diretor da cidade, 

desobstruindo e transferindo as feiras livres dos espaços públicos da cidade para transferi-las 

espaços mais periféricos, como tem ocorrido historicamente. 

Essa política de realocação das feiras e mesmo de mercados públicos por parte do 

Estado constitui na cidade um processo de longa duração, seja em nome discurso da 

higienização, seja no curso de um processo de ordenamento do espaço urbano sob a égide da 

reprodução do capital pela via normativa. 

No início do século XX, observou Silva (2017), à luz historicidade, as feiras livres 

realizavam-se nas ruas do centro principal da cidade de Juazeiro do Norte, sobre as quais os 

feirantes expunham seus produtos sem nenhum ordenamento aparente. À medida que o tecido 

 
112 

O ex-prefeito Manoel Santana, em entrevista concedida em 28/10/2018, argumentou que ―a feira de troca era 

uma ocupação desorganizada e ilegal de um espaço público coletivo. Lá existiam grupos organizados que 

controlavam e cobravam pela utilização dos espaços explorando pequenos comerciantes. Normalmente, esses 

exploradores estavam envolvidos com alguma atividade ilícita. O local era inseguro e totalmente inadequado 

para o comércio‖. Durante a gestão do ex-prefeito em questão de (2009-2012), as feiras foram remanejados dos 

espaços públicos sob a alegação de ilegalidade e descumprimento do plano diretor, mas havia claramente uma 

preocupação subjacente com a paisagem urbana e a circulação nas vias próximas as áreas centrais. 
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urbano fora se estendendo na direção sul, o poder público procurou intervir, em momentos 

históricos distintos, no sentido de realocar os feirantes ao removê-los para espaços cada vez 

mais distantes, muitas vezes, para o limite no perímetro urbano. Não só as feiras, mas também 

os mercados públicos exerciam um papel referencial no comércio existente no centro da 

cidade, pelo até meados do século XX. (PEREIRA, 2017). 

As duas feiras supracitadas (feira de troca e do peixe), por exemplo, ocorriam 

periodicamente em vias de intenso fluxo no raio de influência do Pirajá (subcentro), isto é, na 

av. Ailton Gomes e av. Castelo Branco, de modo que a circulação ora acabava sendo 

interrompida, ora enfrentava considerável lentidão. A sociabilidade em torno das feiras, a 

maneira como os produtos eram dispostos, aleatoriamente, bem como o pulsante comércio 

informal realizado pelos camelôs, de certo modo, contrastava com as formas espaciais 

modernas do entorno como, por exemplo, o Cariri Garden Shopping, há poucos metros da 

praça (atual praça da Bíblia) onde a feira de troca era realizada. A feira livre do peixe, antes 

realizada a céu aberto nas ruas, sem condições sanitárias e higiênicas mínimas, foi realocada 

para um galpão fechado e coberto em novo mercado público (Mercado Público Gumercindo 

Ferreira Lima), ficando ao lado do novo espaço da feira de troca (Foto 17). 

 

Foto 17 – Novo espaço da feira de troca. 

Fonte: Anael Ribeiro Soares, 2018 

 
Em favor do fluxo e da circulação, fatores substanciais da dinâmica econômica 

capitalista, as feiras livres historicamente tornaram-se alvo de uma política urbana de 

planificação e ordenamento conduzida pelo Estado na medida em que este assumiu  a   função 
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da organização das condições estruturais de circulação, coordenando o uso do solo com vistas 

para a reprodução ampliada do capital, frequentemente desobstruindo (isso implicou na 

remoção de feiras, camelôs, mercados) as feiras dos espaços consolidados como áreas 

centrais. Conforme Carlos (1996, p.124), num contexto mais amplo quanto à relação entre 

Estado/capital que se estreita na cidade: 

Assiste-se, portanto, a uma reorganização do espaço controlado pelo poder 

político que se afirma e coloca o Estado no centro da gestão das relações 

sociais de reprodução, pois sua atuação no mundo atual exige a dominação 

sobre as circunstâncias da vida social e econômica, a manipulação 

generalizada, isto é, a realização do político como atividade produtiva. 
 

De todo modo, vale inferir por que justamente o João Cabral foi selecionado pelo 

poder público para recepcionar as duas feiras? Em primeiro lugar, muitos dos feirantes eram 

do próprio bairro em questão, dada, inclusive, a proximidade com a praça na qual era 

realizada a feira de troca (requalificada após a remoção da feira de troca). Em segundo lugar, 

o espaço público estrategicamente mais próximo estava situado no bairro: uma área 

desprovida de equipamentos públicos para atrair os moradores, limitando-se, a rigor, a um 

espaço ocioso sem uso específico. Em terceiro lugar, não menos importante, tomada como 

antítese das formas comerciais modernas, um resíduo das relações mercantis, a feira assim 

acabou sendo transferida, ficando confinada a um galpão sob o qual os boxes foram sendo 

fixados, integrando ao cotidiano de um bairro que também se expressa como resíduo tendo em 

vista, entre outros elementos, a condição de periferia que o definia no passado, mas cujos 

resquícios ainda se mantêm presente em várias dimensões da realidade socioespacial atual. 

Pelo menos duas questões emergem daí: Pressupondo que a dinâmica da feira e 

mercado já foi integrada a vida cotidiana do bairro, de que modo às transformações se 

processaram no âmbito do vivido? Como morfologia espacial repercutiu a chegada da 

feira/mercado? A primeira procurar-se-á dar cabo mais adiante, ao passo que sobre a segunda 

vamos ater agora, cujo cerne relaciona-se com a metamorfose em curso de ordem funcional 

no entorno da feira e do atual mercado do peixe. 

A função residencial que caracterizava as adjacências da área na qual a feira e o 

mercado foram instalados deu lugar às formas comerciais em curto período de tempo, 

alterando a morfologia espacial e paralelamente a vida cotidiana. Atualmente, são pelo menos 

32 estabelecimentos comerciais, entre os quais lojas de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, 

a maioria de produtos usados ou seminovos (Foto 18). 
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Foto 18 – Estabelecimento comercial do segmento de móveis, localizado no entorno da feira 
de troca. 

Fonte: Anael Ribeiro Soares, 2018. 
 

Vale ressaltar que são estabelecimentos cujo funcionamento é contínuo, isto é, não só 

nos dias úteis, mas também aos sábados e domingos, dado que no final de semana o fluxo de 

transeuntes intensifica-se na feira e no mercado. Em face da rápida valorização, os sujeitos 

que habitavam os imóveis adjacentes tiveram de migrar para outras áreas do bairro, ao passo 

em que pequenos comerciantes, muitos deles oriundos da área da qual a feira de troca foi 

remanejada, se fixaram no entorno da nova feira de troca, cuja localização, aliás, permite uma 

acessibilidade relativamente fácil devido à proximidade em relação à av. Leão Sampaio 

(CE222) que liga a cidade de Juazeiro a Barbalha, bem como a área cuja centralidade é 

exercita pelo Cariri Garden Shopping. 

Como consequência disso, há uma readequação das formas residenciais para atender 

novas funções, mas essa readequação das formas é reflexo da centralidade exercida pela feira 

visto que esta reúnem serviços (concerto de aparelhos eletrônicos, corte de cabelo, reforma de 

móveis) e bens (novos e usados) variados que atraem vendedores e compradores de cidades 

circunvizinhas (Barbalha, Crato, Missão Velha, Caririaçu). Isso fica mais evidente aos finais 

semanas quando o afluxo de transeuntes é tamanho que o trânsito acaba ficando 

comprometido na área. As placas dos automóveis disponíveis a venda ou troca permitem 

entrever - ainda que com alguma imprecisão - o raio de influência da feira de troca. São placas 

de Caririaçu, Barbalha, Crato,  Jardim, Missão Velha,  municípios  da  RMC. Nesse  caso,  
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embora seja necessário um estudo mais aprofundado sobre o tema, é possível afirmar 

preliminarmente que a chegada da feira e do mercado a partir de 2012 produziu uma 

centralidade, ainda que dinamizada pelo comercio informal. 

De todo modo, é notória a mudança no uso do espaço no entorno da feira e do 

mercado, uma espécie de metamorfose funcional tributária de uma mudança de conteúdo na 

área que vem se conformando sob a forma de uma centralidade.  Por um lado, ―ao alterar-se o 

uso, obriga-se as pessoas a se readaptarem, o que traz como consequência, a 

transformação das relações de sociabilidade...‖ (CARLOS, 2007b, p.57), mas por se tratar 

de espaços residuais nos quais se extrapola o nexo da troca a sociabilidade não foi suprimida 

por completo, mesmo diante dos ajustes e aproximações relativas às transações comerciais 

mais modernas. 

 
18. O JOÃO CABRAL NA PELEJA DAS REPRESENTAÇÕES DO ESPAÇO COM 

OS ESPAÇOS DE REPRESENTAÇÃO 

 

A dimensão do vivido é colonizada por representações, as mais diversas, a começar 

pelo relógio (representação temporal) ao qual o tempo (social) encontra-se subordinado
113

. 

Para Lefebvre (2006) o poder da representação consiste potencialmente na sua capacidade de 

substituir o vivido, de encarná-lo por assim dizer, uma vez que toda representação implica na 

valoração ou não do objeto ausente, que é evocado e pode ganhar corpo na forma de 

ideologia. Kosik (1979) se refere a esse mundo no qual o fenômeno se confunde com 

essência, em que a representação encarna o que é representado, de pseudoconcreticidade
114

, 

isto é, um mundo de aparências tomadas como o próprio real em si mesmo, um tipo específico 

de simulacro
115

. Para ele, a exterioridade desprovida de essência, o tráfico de informação 

visando à manipulação e a naturalização são apenas alguns meios pelos quais a representação 

assume um caráter concreto. 

 
113 

A sociedade (burguesa) e o modo de produção (capitalista) são construídos praticamente com base em 

representações que substituem o representado. ―(...) O que substitui o tempo vivido, qualitativo, que certos 

filósofos chamaram  ―duração‖?  Um objeto  material,  localizado  espacialmente,  ―o  relógio‖,  que  mostra  o  

tempo  vivido desde fora e o ordena. O relógio não se contenta com representar o tempo. (...) Estabelece o tempo 

social: mensurável-medido-mensurante. Não faz mais que simular os ritmos cíclicos da vivência. (...) Subordina 

o tempo cíclico ao tempo social linear, relacionado com o espaço social. Com isso preside; não somente reina 

sobre o tempo de trabalho como sobre todas as coações e obrigações sociais. O relógio permitiu (...) o pleno 

desenvolvimento do capitalismo, com seu adágio: ―o tempo é dinheiro‖.‖ (Lefebvre, 1983, p.34-35) 
114 

Nas palavras de Kosik: ―O complexo dos fenômenos que povoam o ambiente cotidiano e a atmosfera comum 
da vida humana, que, com a sua regularidade, imediatismo e evidência, penetram na consciência dos indivíduos 

agentes, assumem um aspecto independente e natural, constitui o mundo da pseudoconcreticidade.‖ (KOSIK, 

1979, p.79) 
115 ―

O simulacro é como aquela representação que compete ontologicamente com o ser do representado, o 

sobrepuja, elimina e finalmente substitui, para ser converter no único ser objetivamente real.‖ (SUBIRATS, 

1989, p.59) 
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Podemos, ainda, incluir nesse rol de autores que se debruçaram sobre o poder das 

representações, o situacionista Debord (2008), para quem a sociedade capitalista alcançou um 

estágio tão avançado que o capital passou a se realizar na imagem, impondo a passividade à 

vida cotidiana ao passo em que reforça a alienação. O mundo balizado por imagens, cuja 

autonomia em relação à práxis confere-lhes um grau máximo de abstração, seria o espetáculo: 

a transição do fetiche do ter para o parecer.  Assim, ―a contemplação passiva de imagens, que 

ademais foram escolhidas por outros, substitui o vivido e tem poder de determinar os 

acontecimentos do próprio indivíduo.‖ (JAPPE, 2008, p.17)  

Desse ponto de vista, nos parece que a noção de espetáculo se aproxima, por operar de 

modo semelhante, daquilo que Lefebvre assinalou como a instância do concebido. Com isso, 

queremos demonstrar que nosso objeto estudo encontra-se colonizado por representações 

(ideológicas) que empobrecem a vida cotidiana, quer sejam elas advindas do plano do 

concebido, quer sejam espetaculares, pois imobilizam as práticas socioespaciais e se 

sobrepõem as representações que emanam do vivido, das quais trataremos mais a frente. 

Na sociedade capitalista contemporânea à medida que os avanços técnico-científicos 

se ampliam tanto mais somos mediados e acometidos por representações (imagéticas, 

discursivas, conceituais, mitológicas, religiosas) no nosso cotidiano. As representações do que 

se entende por felicidade, natureza, cidade, periferia, perfilam-se cada vez mais abundantes e 

uma vez submetidas à razão instrumental
116

 acabam por perder seu conteúdo prático-sensível, 

pois ganham autonomia. 

De todo modo, ainda que esvaziadas, o fato é que essas representações invadem o 

imaginário coletivo e passam a nortear as práticas socioespaciais, as relações de produção e 

consumo e até os rumos políticos de um Estado-nação, sobretudo numa conjuntura  

vulnerável, a exemplo de uma crise político-econômica. A representação tem essa capacidade 

de dominar e suscitar a prática. A propósito disso, é oportuno ressaltar que a partir de 2019 o 

quadro político institucional brasileiro subordina-se ao comando de um governo que baseou 

parte de sua campanha eleitoral em representações distorcidas da realidade com o propósito 

deliberado de desinformar
117

, representações estas que ficaram conhecidas como fakenews. 

 
116 

Quando a razão, a racionalidade científica, o esclarecimento, torna-se instrumento de dominação. Como 

afirmam Adorno e Horkheimer (1986, p.24) ―O esclarecimento comporta-se com as coisas como  o ditador se 

comporta com os homens. Este conhece-os na medida em que pode manipulá-los‖. 
117 

A desinformação, como lembra Debord (2000), consiste num mau uso da verdade; visa, pois, a manipulação 

de fatos. As fakenews ―(...) não são notícias distorcidas, erradas ou mal apuradas. Elas são notícias falsas criadas 

propositalmente para enganar visando alguma vantagem sobre isso.‖ (PORCELLO, BRITES, 2018, p.3) Embora 

não seja possível mensurar o quanto a disseminação das fakenews - cujo propósito é desinformação - tenha 

favorecido a vitória da candidatura de Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, o episódio da divulgação em rede 

nacional de uma fakenews que ficou conhecida como Kit Gay, atribuído pelo candidato Jair Bolsonaro durante 
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Na tríade lefebvriana, as representações ocupam lugar central. O concebido equivale 

às representações do espaço imbuídas na racionalidade e tecnocracia do Estado em 

consonância também com os meios de comunicação de massa instrumentalizados por forças 

hegemônicas, enquanto o vivido é a instância dos espaços de representação onde a cultura e as 

estratégias de transgressão dos subalternizados se fazem presente. 

É imperativo reconhecer outra tríade, mas no que concerne as representações 

propriamente ditas. No bojo da representação, há o que é representado (objeto da 

representação) e o representante (sujeito da representação). Consideremos, porém, um quarto 

componente: o meio pelo qual a representação é criada ou se propaga. 

Hoje as representações são criadas a partir dos meios de comunicação de massa ou 

através das mídias sociais (whatsapp, facebook, Instagram) cuja plataforma em comum para 

haver comunicação é a internet, mas os representantes seguem sendo, em geral, os tecnocratas 

do Estado (por meio do urbanismo e do planejamento urbano), bem como os grupos político- 

econômicos hegemônicos, os quais se valem de representações específicas para dissuadir, 

desinformar, distorcer, mutilar diversos níveis da realidade, colonizando e sujeitando o 

representado. Eis aí a instância do concebido de que nos fala Lefebvre (2000, 2006). 

Além disso, com a maior democratização dos meios de comunicação como a internet, 

as representações se propagam rapidamente. Mas, se faz necessário ressaltar: nem toda 

representação é ideológica, embora toda ideologia seja uma representação. Como ponto de 

partida, debrucemo-nos mais detidamente sobre essa questão. 

De acordo com Lefebvre (1983), o marxismo ortodoxo confundiu o conceito de 

representação com o de ideologia, classificando-o mecanicamente como parte da 

superestrutura da sociedade capitalista do mesmo modo com que limitou o conceito de 

produção privilegiando a linguagem economicista, a produção de coisas, em detrimento da 

produção lato sensu. Assim, na ótica dos marxistas vulgares, para os quais o mecanicismo 

base e superestrutura era canônico, as 

―representações   vão   precisamente   dissimular   a   ‗base‘   sobre   a   qual   se   constitui   as 

representações‖
118

 (LEFEBVRE, 1983, p.35). 

Mas como então estabelecer uma distinção entre ideologia e representação? 

Primeiramente, como delimitar o que é  a  ideologia  no  âmbito  do  marxismo?  Em primeiro 

entrevista no jornal nacional ao Partido dos trabalhadores (PT), contra o qual disputou às eleições, evidenciou o 

fato de sua candidatura ter feito uso das fakenews. Lembremos também que as eleições americanas de 2016, da 

qual saiu vitorioso o atual presidente americano Donald Trump, foi marcada pela disseminação de fakenews, 

cuja influência sobre as eleições ainda é objeto de investigação. 
118 

Do original: representaciones van precisamente a disimular "la base" sobre la cual se construyen.‖ 

(LEFEBVRE, 2006, p.35) 
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lugar, a ideologia é uma representação da realidade, porém, uma representação mutilada e 

deformada do real. Lefebvre (1968) nos fornece algumas pistas nesse sentido: 

Em estruturas sociais e modos de produção determinados, as praxis sociais 

produzem representações. Essas representações aumentam ou diminuem a 

falta de transparência de uma sociedade. Elas esclarecem ou obscurecem 

essa sociedade. Ora a esclarecem como uma falsa transparência, ora 

mergulham-na na penumbra e nas trevas em nome de uma doutrina ainda 

mais obscura que a realidade da qual surgiu. A realidade social, isto é, os 

homens e os grupos humanos em suas interações, produzem aparências, que 

são algo além e diverso de ilusões sem consistência. (...) As aparências têm 

uma realidade e a realidade comporta aparências. (LEFEBVRE, 1968, p.47) 
 

Marx e Engels (2007) na ideologia alemã, por meio de uma alegoria, explicitam o que 

seria  a  ideologia:  ―Se  em  toda  a  ideologia,  os  homens  e  suas  relações  aparecem  invertidas 

como em uma câmera escura, este fenômeno provém igualmente do seu processo histórico de 

vida...‖ (MARX, ENGELS, 2007, p.48) Grosso modo, a ideologia é uma representação 

ilusória, uma imagem invertida da realidade na medida em que encobre e obscurece a essência 

(o nexo da propriedade privada, das relações de produção, da mercadoria, da luta de classe) 

das relações socioespaciais sob o modo de produção capitalista. Sendo representação ilusória, 

a ideologia respalda a alienação sujeitando a falsa consciência da realidade a ela inerente à 

divisão do trabalho e a fragmentação socioespacial. Nessa condição alienante, ―(...) cada um 

está constrangido a sua esfera, prisioneiro de sua realidade, submetido a um conjunto que não 

compreende.‖ (LEFEBVRE, 1999, p.48) No limite, a alienação comportaria o despojo da 

condição de sujeito histórico do subalternizado proletarizado e teria ao mesmo tempo a 

capacidade de obscurecer a relação sujeito/objeto (idênticos
119

). Como consequência, ―(...) a 

superação da alienação coincidiria com a constituição acabada de um sujeito histórico 

consciência e autoprodutor.‖ (SUBIRATS, 1989, p.20). 

Por sua vez, a representação é uma abstração mediadora, situa-se entre o vivido e 

concebido e vai além dado que inclui a ideologia na sua arquitetura de abstrações. Entretanto, 

o mesmo pressuposto conceitual de representação abarca também a arte, a cultura, a 

linguagem, entre tantas outras representações da vida humana. Podemos então falar de 

representações  ideológicas  quando  ―(...)  representações  empobrecidas  e  sistematizadas  em 

 

119 
Enquanto Kant opera pelo transcendental a relação do abstrato com o empírico, principiando as categorias 

apriorísticas como condição da experiência, Hegel recorre à dialética. Podemos considerar que Kant permanece 

preso no idealismo transcendental, posto que cinda a relação sujeito/objeto. Hegel busca ao contrário as 

contradições imanentemente, identificando sujeito e objeto como idênticos; ambos se reconhecem numa mesma 

unidade. Em síntese, no hegelianismo sujeito e objeto são correlatos, participativos. O sujeito é para si ao 

reconhecer-se no objeto como um ser outro de si mesmo, pois dialeticamente o sujeito ao conhecer o objeto o 

determina e este determina o sujeito. A inflexão se dá quando Lukács (2003), em que pese à acusação de 

hegeliano em seu clássico “História e Consciência de Classe”, transpõe a unidade sujeito-objeto idênticos 
para formação social à luz do processo histórico. 
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ideologias formam uma parte dos serviços e processos de conservação, de proteção contra o 

devir, de luta contra as transformações(...)‖
120

 (LEFEBVRE, 1983. p.174). 

Essas representações ideológicas criam aparências estáveis, duradoras, as quais 

incidem sobre os espaços dos sujeitos subalternizados sob condições históricas e materiais 

específicas, enturvando a consciência em si e para si. Tais representações são estereótipos
121

, 

estigmas reducionistas que se projetam sobre o vivido, suprimindo deste último seus resíduos, 

particularidades, costumes, temporalidades outras. 

A acepção de espaço abstrato
122

 a que se refere Lefebvre (2000) no seu clássico ―A 

produção do espaço‖ decorre de práticas socioespaciais alicerçadas no concebido 

(representações do espaço), quer seja mediante o city marketing, quer seja a partir do 

urbanismo, da arquitetura, do planejamento urbano. Por outro lado, o espaço diferencial 

(como virtualidade) é aquele animado pela vida cotidiana em suas limitações, misérias e 

potencialidades. Assim: 

Deste modo, as representações do espaço (espaço concebido) estão ligadas  

às relações de produção, à ordem que elas impõem, aos signos, aos códigos 

dos cientistas, arquitetos e urbanistas, planejadores, identificando o 

percebido e o vivido ao concebido. Os espaços de representações (espaço 

vivido) constituem o espaço dos habitantes; apresentam simbolismos 

complexos, ligados ao lado clandestino e subterrâneo da vida social. 
(LEFEBVRE, 2006, p.36) 

 

Mas então o que acontece quando o espaço potencialmente diferencial, sendo vivido, 

passa a ser colonizado por representações ideológicas estereotipadas que provêm do plano do 

concebido? Aliás, como isso acontece? O João Cabral, bairro de origem periférica, pode dar 

cabo às essas questões, sobretudo em um momento em que a vida cotidiana é invadida pelos 

efeitos do medo generalizado e da espetacularização da violência urbana. 

120  
Tradução livre   do original: ―Que las representaciones empobrecidas y sistematizadas en ideologias forman 

parte de los servicios y procesos de conservación, de protección contra el devenir, la estabilización, de lucha 

contra lastransformaciones(...)‖ (LEFEBVRE, 1983. p.174). 
121 

Estereótipo: idéia ou convicção classificatória preconcebida sobre alguém ou algo, resultantes de expectativa, 

hábitos de julgamento ou falsas generalizações. (HOUAISS apud SILVA, 2002, p.78) 
122 

Para Lefebvre (2006, p.225), o espaço abstrato tem três atributos sem os quais não é possível apreendê-lo: o 

geométrico,  o  visual  e  o  fálico.  ―a)  O  geométrico:  espaço  euclidiano  considerado  como  ―absoluto‖  pelo 

pensamento filosófico, portanto, representação do espaço. Definido por sua homogeneidade, propriedade que 

sustenta seu uso social e político. A redução ao espaço euclidiano conduz facilmente à redução do tridimensional 

a duas dimensões: os mapas, os grafismos e projeções, a folha de papel em branco. 

b) O visual (ótico): Ao longo do processo que o visual passa a dominar e toma a primazia em relação aos outros 

sentidos, estes se esfumam, em seguida, se apagam perante a linha, a cor, a luz; uma parte do objeto e do que ele 

proporciona se percebe então pelo todo. O olhar exila os ―objetos‖ na distância,  no passivo. O espaço só tem 

existência social através de uma visualização intensa, agressiva e repressiva. Sua predominância envolve um 

conjunto de substituições através dos quais o visual suplanta e substitui o corpo inteiro. Vê-se mal o que é apenas 

visto. 

c) O fálico: Metaforicamente, ele simboliza a força, a fecundidade macha, a violência masculina. A parte 

também se toma pelo todo. Sua brutalidade não permanece abstrata – é o poder político, dos meios de repressão: 

polícia, exército, burocracia.‖ 
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Partimos aqui do pressuposto de que as representações dos espaços periféricos que se 

constituem como estereótipos estão sedimentados no imaginário coletivo e fundem-se com a 

ideologia (representação ilusória). No embate entre o concebido e o vivido na produção de 

representações dos espaços periféricos - a exemplo do João Cabral inicialmente -, 

considerando-se os meios pelos quais se propagaram mais facilmente, prevalecem os 

estereótipos no imaginário coletivo, produzidos externamente. Notamos isso quando, no 

centro da cidade, especificamente na Praça Padre Cícero, pedimos aos transeuntes que 

definissem o João Cabral com a primeira palavra que viesse a mente. ―Desordem, violência, 

precariedade, carência, ignorância‖ foram os termos mais recorrentes, pois são esses, de fato, 

os estigmas que aparecem nas representações estereotipadas do bairro em detrimento das 

potencialidades e positividades no nível da política e da cultura, por exemplo. 

Em se tratando as ausências/negatividades, a infraestrutura e os equipamentos públicos 

estão aquém de qualquer parâmetro mínimo de qualidade. Mas isso não implica dizer que as 

representações (estereotipadas) traduzem ou expressem o que é o João Cabral e a vida 

cotidiana dos seus moradores, até mesmo porque são produzidas por outsiders (estranhos em 

relação à vida do bairro) por meio da ideologia. Ao contrário, elas limitam e restringem o 

lugar aos estigmas que historicamente pesam sobre os espaços dos sujeitos subalternizados, 

ressaltando a ausência (carência, precariedade, desordem) ou, quando não, a presença 

constante da violência urbana. Essas representações fazem crer que as favelas e periferias são 

espaços homogêneos onde o medo da violência (terrorismo), a precariedade e a ignorância 

(compreendidos  enquanto  falta  de  ―civilidade‖)  imperam.  Mesmo  em  Juazeiro  do  Norte  a 

estigmatização de espaços habitados por sujeitos subalternizados não é um fenômeno 

exatamente contemporâneo
123

. 

Em se tratando do João Cabral, sua condição de espaço periférico continua sendo 

atributo marcante nas representações midiáticas e discursivas. Acrescenta-se a isso seu 

conteúdo social composto por sujeitos cuja renda mensal - na grande maioria dos casos - não 

ultrapassa um salário mínimo, referenciando em função disso a situação de pobreza. E o 

predomínio de negros e pardos em um país cuja formação socioespacial por séculos repousou 

sobre a mão de obra escrava africana acentua ainda mais a estigmatização. Em suma, a 

combinação da condição espacial originária (periferia), seu conteúdo social e o recorte étnico- 

racial acreditamos ser o motivo pelo qual essas representações estereotipadas são produzidas e 

reforçadas, midiaticamente e pela via discursiva. Isso porque ―o reconhecimento da cidadania 

 

123 
Recordemos em meados do século. XX a existência do arisco em Juazeiro do Norte, espaço estigmatizado 

pela sua condição de periferia e seu conteúdo social. 
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é relativizado, de acordo com a cor da pele, o nível de escolaridade, a faixa salarial e/ou o 

espaço de moradia dos residentes na cidade.‖ (SILVA, 2002, p.8) 

Historicamente, sabe-se que os espaços populares (incluímos aí favelas e periferias) 

são objetos de representações estereotipadas tendo em vista que estas estão imbuídas na 

ideologia dominante, de natureza classista e conservadora, da qual depende a manutenção do 

status quo. Sob o prisma dessas representações, quem mora nesses espaços potencialmente é 

criminoso independente da quantidade, proporcionalmente aos números relativos, daqueles 

que estão realmente envolvidos com a criminalidade; pouco importa também as raízes 

socioeconômicas desses índices alarmantes, seus nexos com as ausências, por exemplo. 

Daniele Pinheiro, moradora há décadas do João Cabral, reitera dizendo que 

Só a gente que mora que sabe como é a realidade do bairro, a realidade do 

que é morar no João Cabral. Porque aonde eu chego que pessoa pergunta: 

você mora onde? Eu digo no João Cabral. Aí diz vixe... É uma imagem 

totalmente negativa. A visão que as pessoas têm daqui é que é um bairro 

extremamente violento. Que quem mora aqui é bandido, que todo mundo é 

ladrão, traficante. Eu acho que o pessoal generaliza. Aí a polícia faz a ronda 

no bairro, aí não sabe nem o morador quem é, mas chega dando um 

enquadro, chamando o morador de vagabundo e batendo, para só depois 

perguntar quem é, saber se é um trabalhador. E isso é revoltante. A 

abordagem é violenta
124

. 

 
As representações do bairro João Cabral por mais que não sejam assimiladas por todos 

os moradores, - dentre os quais a moradora supracitada, que soube discernir o concebido do 

vivido -, sem dúvida, influenciam as práticas socioespacias de todos eles, direto ou 

indiretamente. Nesse sentido, a militarização do cotidiano em menor ou maior grau passa a 

interferir nas práticas socioespaciais em face da iminência das abordagens violentas, 

espacialmente em pontos específicos como a praça do CC (praça Maria Socorro Cruz), onde se 

reúnem, por vezes, usuários de drogas
125

. Estes, em vez de serem encaminhados para clínicas 

especializadas na reabilitação de dependentes químicos, são os primeiros alvos de uma 

política ineficaz de guerra a drogas. 

Ainda que a localização privilegiada tenha propiciado relativa acessibilidade e 

mobilidade para moradores do bairro na apropriação da riqueza socialmente produzida da 

cidade, os estereótipos reforçam a segregação socioespacial, isolando-o como espaço 

marginalizado, degradado. A comerciante  Vanda, por e xemplo, relata  algumas  dificuldades  

124 
Entrevista concedida por Daniele Pinheiro, moradora do bairro e brincante de reisado. Entrevista realizada em 

02/08/2018. 
125 

Nos questionários, a grande maioria dos moradores declarou não fazer uso da única praça do bairro, 

atribuindo esse distanciamento à violência (policial, inclusive). De acordo com Germano (2018), tocador de 

acordeom participante de diversos grupos culturais do bairro: ―A praça continua sendo um ponto de encontro, 

mas agora menos intenso. É mais difícil você vê qualquer atividade lá na praça. Está mais difícil. Acho que se 

contribuiu a insegurança. Aí causou esse afastamento. Tem muita gente que tem medo de andar ali, mesmo 

sendo daqui do bairro.‖ Entrevista realizada em 28/07/2018. 
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que já teve para conseguir transporte em virtude desses estereótipos que povoam o imaginário 

coletivo dos citadinos: 

Eu estava na porta do colégio do meu filho. Chegou um rapaz que trabalhava 

com uma van escolar e eu perguntei quando era para ele fazer ele vir buscar 

e deixar meu filho no colégio. Aí ele perguntou onde eu morava. Aí quando 

eu disse eu moro perto do ―Flores Motel‖, no João Cabral. Ele me disse: Para 

lá eu não vou nem que você me pague três vezes mais. Inclusive, 

dependendo da hora, se você tiver no centro, se você for pegar um 

mototaxista e, se não for seu conhecido, ele não vem
126

. 
 

A despeito do caráter transcendental, desprovido de relação de empiria com a 

experiência, o concebido ganha aí existência real e subjuga o representado, converte-se 

naquilo que Kosik (1979) chamou de pseudoconcreticidade. A aparência substitui a essência, 

ou seja, para o motorista da van escolar o João Cabral não pode ser outro espaço senão aquele 

da representação concebida nos noticiários e discursos reproduzidos. Alguns moradores 

preferem, por isso, não dizer onde moram; imaginam que procedendo assim podem evitar 

situações  constrangedoras  e/ou  dificuldades  na  vida  social:  ―Eu  não  falo  que  eu  sou  daqui 

porque tem lugar que sei que não é conveniente, eu sei que as pessoas não vão gostar. Eu 

mesmo na minha escola era de uma turma que o pessoal criticava mesmo o bairro. Então eu 

escutava cada coisa, ficava logo na minha‖
127

. 

Podemos dimensionar a partir disso como as representações estereotipadas do bairro 

figuram como obstáculos em meio às práticas socioespaciais dos moradores, reforçando a 

segregação socioespacial, podendo, inclusive, obstruir o caminho da busca pelo direto à 

cidade. 

Resta saber como e por quais agentes tais representações são produzidas. Em sua 

pesquisa, Magrini (2013) elenca cinco agentes (representantes) do imaginário pautado na 

insegurança das cidades: 

a) a mídia, b) os promotores imobiliários, c) as empresas que oferecem 

equipamentos e serviços ligados à busca privada por segurança, d) os 

políticos e, e) os próprios citadinos, que reproduzem e resignificam as 

representações produzidas pelos demais agentes. (MAGRINI, 2013, p.17) 
 

No que diz respeito ao nosso objeto, acreditamos que a mídia e as empresas de 

equipamentos e serviços ligados à segurança privada que financiam, por meio da publicidade, 

os programas policiais veiculados pelas emissoras televisas e radiofônicas sejam os principais 

agentes produtores dessa representações estereotipadas. Estes produzem as representações ao 

passo que os políticos e citadinos as reproduzem. Cabe  ressaltar,  porém, que   esses   agentes 

 

126 
Entrevista concedida por Vanda, comerciante que reside no conjunto José Carvalho, localizado no bairro João 

Cabral. Entrevista realizada em 06/07/2016. 
127 

Entrevista concedida por Germano, acordeonista participante de diversos grupos culturais do bairro Entrevista 

realizada em 28/07/2018. 
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atuam de forma articulada. 

A mídia (televisiva e radiofônica) local é instrumentalizada por políticos, ainda que 

essa seja uma prática inconstitucional. Muitos desses políticos também detêm empresas de 

equipamentos e serviços de segurança privada, os quais são ofertados aos citadinos na 

condição de consumidores. 

Feitosa (2016), por seu turno, desenvolveu recentemente uma pesquisa cujo objeto de 

estudo foi justamente às representações midiáticas que incidem sobre o João Cabral, segunda 

a qual os meios de comunicação de massa são os principais representantes responsáveis pelos 

estereótipos associados àqueles estigmas de ausência e negatividades. Para o autor: 

Os meios de comunicação de massa exercem enorme influência na formação 

de opiniões e na construção de imagens sobre determinados lugares. A 

opinião pública só possui determinada opinião e argumentação sobre a 

África porque se viu em algum documentário ou se leu alguma descrição do 

lugar. A divulgação de um mapa da violência determina sobre diversos 

rumos e atuações de órgãos dos setores privados e públicos. Políticas 

públicas de segurança são executadas de acordo com planejamentos e 

análises de situação. (FEITOSA, 2016, p.38) 
 

Ele  argumenta  que  os  programas  policiais  como  o  ―Rota  22‖,  exibido  na  emissora 

local ―TV verde vale‖, recorrentemente veicula matérias que versam sobre o tráfico de trocas 

e casos de homicídios no bairro. Mas o que é efetivamente colocado sob o crivo do autor é a 

abordagem naturalizada dos repórteres, criminalizando antecipadamente os suspeitos detidos, 

como também a fonte única (polícia) por eles utilizadas, de maneira que, conforme Debord 

(2002), ―os rumores mediático-policiais adquirem num instante, ou no pior dos casos depois 

de terem sido repetidos três ou quatro vezes, o peso indiscutível de provas históricas 

seculares.‖ (DEBORD, 2002, p.63) Basta uma simples pesquisa em buscadores como o 

Google para se ter uma noção da quantidade de reportagens relacionadas ao João Cabral 

correlatas a tráfico e homicídios, principalmente (Figura 08). 
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Figura 08 - pesquisa sobre o João Cabral em ferramenta de busca 

Fonte:https://www.google.com/search?q=bairro+jo%C3%A3o+cabral,+juazeiro+do+ 

norte&safe=off&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiuiL65o7jeAhWLD5AKHf 

g0ArE4ChD8BQgPKAI&biw=1422&bih=980. Acesso em 18/10/2018. 

 

Chama atenção as palavras no buscador (google) associadas ao bairro: tráfico, morte, 

polícia, tiros, homicídio, executado. Em geral, os links direcionam o internauta para páginas 

cuja principal linha editorial está voltada para as matérias policiais, dentre os quais, o site 

miséria, portal caririense com maior número de acessos (FEITOSA, 2016). 

É importante destacar que a violência urbana no bairro tem se expressado 

significativamente na elevada taxa de homicídios e no volume do tráfico de drogas. Mas a 

espetacularização
128

 feita pela mídia de estatísticas ligadas à criminalidade tem reforçado os 

estigmas. No levantamento feito pelo site Miséria (2018),   por exemplo, dos 973 homicídios 

registrados    nos   últimos   cinco   anos   em  Juazeiro  do   Norte   o   João Cabral,  conforme 

 
128 

O termo se aplica aí no sentido de monopolização da comunicação, de discurso unilateral e enviesado, de 

modo que a ―(...) imagem acaba por se tornar real, sendo causa de um comportamento real, e a realidade acaba 

por se tornar imagem.‖ (JÁPPE, 2008, p.18) Afinal de contas, os números não são suficientes para traduzir  

aquilo que, no nosso entender, merece tratamento qualitativo, que é a violência urbana. 

http://www.google.com/search?q=bairro%2Bjo%C3%A3o%2Bcabral%2C%2Bjuazeiro%2Bdo%2B
http://www.google.com/search?q=bairro%2Bjo%C3%A3o%2Bcabral%2C%2Bjuazeiro%2Bdo%2B
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metodologia utilizada, respondeu por 10% desse total, ficando na primeira posição desse 

índice, mas em dados absolutos. Ainda assim, esses dados renderam uma matéria cujo título 

fazia menção ao João Cabral destacando-o como líder na taxa de homicídios: 

 

 
Figura 09 - Manchete de matéria publicada no site miséria. 

Fonte: http://www.miseria.com.br 

 
Entretanto, curiosamente, o cálculo não foi feito considerando-se a proporção em 

relação ao número de habitantes de cada bairro, isto é, não são dados relativos. O João Cabral, 

como já dissemos, é o bairro mais populoso da cidade, contabilizando, conforme dados de 

2010, uma população de 17,859 (IBGE, 2010). Quando comparamos o número de homicídios 

a cada 1,000 habitantes, levando em conta o total de habitantes de cada bairro, vemos que o 

João Cabral cai para a terceira posição nesse índice, acompanhado do bairro Frei Damião 

(Gráfico 04). Isso significa que embora em números absolutos de homicídios o João Cabral 

esteja ocupando a primeira posição, em dados relativos, a violência urbana não está tão 

presente entre os moradores, uma vez que são 4 homicídios para cada 1,000 habitantes, 

comparativamente ao São Miguel e ao Triangulo, cuja média é de 6 homicídios para cada 

1,000 habitantes. 

http://www.miseria.com.br/
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Gráfico 04- Taxa de homicídios a cada 1,000 habitantes. 

Fonte: Anael Ribeiro Soares, 2018. 
 

Cabe destacar que não se trata de negar a materialidade da violência urbana no bairro 

analisado, se trata, porém, de fazer a constatação de que os responsáveis pelo site Miséria, 

cuja linha editorial principal contempla as matérias policiais, efetuaram um cálculo 

considerando-se os dados absolutos, o que contribui sobremaneira para reforçar o estereótipo 

que incide sobre os bairros originalmente periféricos (Frei Damião e João Cabral), já que 

esses ocupam as primeiras posições. Contudo, no que tange as taxa de homicídios, se faz 

necessário efetuar um cálculo proporcional, ou seja, levando em conta os dados relativos a  

fim de que se possa se aproximar o máximo possível da realidade representada 

quantitativamente. 

A generalização do imaginário de insegurança ancorada na espetacularização da 

violência urbana é uma tendência que temos assistido nas metrópoles e, mais recentemente, 

até em cidades interioranas de pequeno porte. Magrini (2013) aponta alguns fatores 

responsáveis por essa generalização: 

a) a magnitude desta manipulação dos discursos e imagens acerca da 

insegurança, potencializada pelo desenvolvimento dos meios de 

comunicação, b) a grande amplitude do alcance socioespacial destes 

discursos e imagens, que promove uma homogeneização relativa dos 

imaginários e práticas relacionadas à segurança, em diferentes contextos e c) 

a ampliação da capacidade de obtenção de lucros a partir da venda da 

segurança, numa sociedade orientada pelo consumo – material e simbólico. 

(MAGRINI, 2013, p.57) 

 

O fortalecimento e sofisticação do aparato de seguranç a privada  nos  apartamentos, 

TAXA DE HOMOCÍDIOS A CADA 1,000 HABITANTES 
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condomínios e chácaras da Lagoa Seca são reflexos disso. Cercas elétricas, câmeras de 

vigilância, alarmes, guaritas, constituem todo esse aparato graças ao qual empresas como a 

Corpvs Segurança e Digiguarde Segurança - duas das principais empresas do segmento que 

vem atuando no Cariri Cearense nos últimos anos – ganharam mercado na cidade. Graças à 

generalização desse imaginário crescente de insegurança fomentado pela mídia, novas figuras 

políticas ascenderam mais recentemente ao aparato institucional do Estado. 

Mas voltemos à realidade do bairro. Nas entrevistas, apesar dos estereótipos, os 

moradores não afirmam sua identidade concreta mediante as ausências e negatividade que 

provém do concebido, posto que nelas não se reconhecem. Ao invés disso, se reconhecem nas 

representações por eles criadas, muito embora estas acabem sendo invisibilizadas, pois os 

meios pelos quais as representações hegemônicas são difundidas seguem sendo 

monopolizadas. 

Para superar as negatividades e ausência na realidade socioespacial do bairro (pobreza, 

violência, segregação), os sujeitos assumem posturas políticas diversas, que vão desde as 

formas alternativas de organização (o regime de multirão para construção das casas) até as 

relações estratégicas de subsistência (assistencialismo, por exemplo). Concordamos com Silva 

(2002) quanto à utilidade prática dessas estratégias mencionadas: 

Todas as ações são exemplos de práticas desenvolvidas em diferentes 

localidades, a fim de melhorar-se a qualidade da vida cotidiana, 

independente dos juízos que se possam fazer sobre algumas delas. Afinal, as 

pessoas inventam múltiplos mecanismos para terem uma vida cotidiana mais 

feliz e intensa, em um quadro de dificuldades que não é ignorado, mas 

enfrentado de forma criativa e, sem dúvida, muita vezes sofrida. (SILVA, 

2002, p.11) 
 

Ensejamos refletir sobre essas estratégias de cunho político mais a frente, por ora, 

queremos apenas sublinhar que há uma negação em comum dos estereótipos na fala dos 

moradores entrevistados. Nesse sentido, eles reafirmam sua identidade nos grupos culturais, 

na solidariedade que cultivam, bem como na criatividade de que se valem para superar as 

adversidades e limitações cotidianas, isto é, fundamentando-se no vivido, ainda que alguns 

moradores tenham assimilado os estereótipos a ponto de evitarem frequentar certas espaços 

públicos do bairro onde moram. 

 

19. RESÍDUOS DA VIDA DE BAIRRO: A RELIGIOSIDADE, AS FESTAS, OS 

RACHAS E AS RURALIDADES 

 

Em face da valorização imobiliária no seio do vivido, atentemo-nos para os conflitos e 

contradições que emergem do contraste entre duas dimensões, quais sejam, a do valor de troca 
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(dominação) e do valor de uso (apropriação) do espaço urbano. Lefebvre (1992) já havia 

anunciado esse conflito no último quartel do século passado: 

Hoje, no mundo moderno, um conflito agudo e violento se desdobra no 

espaço entre estes dois valores; entre o espaço que se torna valor de troca e o 

espaço que permanece valor de uso. Tais quais, por exemplo, os espaços 

históricos, as aldeias e as paisagens pré-capitalistas. O turismo se precipita 

sobre eles, os submete à troca, os rói e os destrói. O valor de troca evolui ele 

mesmo no sentido de uma abstração cada vez maior e se torna troca de 

abstrações
129

. 
 

As transformações na vida cotidiana que temos investigado se processam 

fundamentalmente em decorrência da sobreposição do valor de troca sobre o valor de uso na 

medida em que sugerem uma colonização (dominação) por força de uma ordem distante que 

se projeta de fora pra dentro, sobre as sociabilidades constitutivas da identidade concreta dos 

moradores afeitos ao seu lugar. Tomemos emprestado um conceito da física baseado na força 

centrífuga, avassaladora como é, para argumentarmos que as transformações que ocorrem se 

dão em um contexto urbano específico no qual a cidade gravita em torno de um ponto crítico 

e cujo epicentro é a reprodução ampliada do capital; a força magnética que exerce poder de 

atração nessa relação é à mercantilização do espaço urbano que reduz a cidade ao negócio. É 

um caminho que vai, aludindo Carlos (2002), dos espaços de consumo ao consumo do espaço, 

sendo a urbanização planetária (como virtualidade) uma determinante clara dessa 

transfiguração. Temos por tudo isso uma metamorfose urbana anunciando uma crise 

engendrada em razão da rarefação do espaço (nova raridade). 

Quanto à vida cotidiana colonizada, invadida por uma ordem distante, reduz-se à 

cotidianidade. Não à toa, foi possível notar um estranhamento em comum nas entrevistas 

realizadas quanto às experiências espaciais no bairro. Invariavelmente, sobressaia uma tônica 

nostálgica quando os moradores relatavam suas experiências no bairro, às vezes deixando 

transparecer certo pesar por não mais presenciarem – não com a mesma frequência e 

intensidade - as brincadeiras de rua e as festas integrantes da vida do bairro no passado. Há, 

pois, certo grau de estranhamento, principalmente entre os moradores mais antigos. Também 

é sintomática a quantidade de entrevistados que disseram não cultivar relações de vizinhança, 

a  menos  caso   fosse   realmente   necessário,  sobretudo   no   conjunto   ―José  Carvalho‖,  onde 

as  ruas  mostram-se  esvaziadas. É  Carlos  (2007)   quem    descreve,   com propriedade,  o 

 

129 
Tradução livre do original: ―Aujourd‗hui, dans le monde moderne, um conflit aigu et violent se déploie dans 

l’espace entre ces deux valeus; entre l‗espace qui devient valeur d‗échange et l‗espace qui reste valeur d‗usage. 

Tels, par exemple, les espaces historiques, les villages et les paysages pré-capitalistes. Le tourisme se précipite 

sur eux, les soumet à l‗échange évolue ele-même vers une abstracion de plus grande et devient échange 

d‗abstracions.‖ (LEFEBVRE, 1978, p.274) 
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desaparecimento da vida de bairro: 

A atenuação da sociabilidade é marcada pelo fim das atividades que 

aconteciam nos bairros, como a atenuação das relações de vizinhança 

provocada pela invasão da televisão, num primeiro momento, e pelo 

adensamento dos automóveis, que tiraram as cadeiras das calçadas (onde, 

nas noites quentes, os adultos se sentavam acompanhando as brincadeiras 

das crianças, que corriam alegremente pela rua); o fim das procissões, em 

que todos se encontravam; o fim das quermesses que marcavam o período 

das festas juninas; o fim dos encontros nas esquinas (principalmente nos 

antigos bairros italianos, onde os jovens se reuniam à porta sem precisar 

consumir nada, apenas conversar, e que hoje quase não existem mais), os 

ensaios das escolas de samba que antes aconteciam nas ruas dos bairros e 

hoje foram confinadas a quadras cobertas e fechadas. (CARLOS, 2007, p.52) 

 

De um lado, a sociabilidade vai sendo redefinida de fora para dentro, do outro o lugar 

animado por essa mesma sociabilidade agora tende a expressar a mundialização por meio de 

sistemas técnicos (internet, por exemplo) e signos globais (moda, aceleração, lazer como 

consumo) que induzem, por sua vez, práticas socioespaciais cada vez mais homogêneas, 

porque refletem um modo de vida estandardizado global. Mas as práticas socioespaciais dos 

moradores não se limitam a reprodução de um modo de vida global, pois ainda que como 

momentos
130

 de fuga abrangem a produção da vida na medida em que dizem respeito às 

táticas de apropriação do espaço com vistas ao improdutivo do ponto de vista econômico: a 

festa, a ludicidade, a arte, as brincadeiras. Dialeticamente, 

a globalização materializa-se concretamente no lugar, aqui se 

lê/percebe/entende o mundo moderno em suas múltiplas dimensões, numa 

perspectiva mais ampla, o que significa dizer que no lugar se vive, se realiza 

o cotidiano e é aí que ganha expressão o mundial. O mundial que existe no 

local, redefine seu conteúdo, sem todavia anularem-se as particularidades. 

(CARLOS, 2007, p.14) 
 

De fato, tanto a forma quanto o conteúdo do bairro investigado vem sendo redefinido, 

mas isso não implica a anulação absoluta da identidade concreta que lhe diferencia e o faz ser 

considerado nessa pesquisa um enclave do vivido. A despeito da tendência à  

homogeneização, a diferenciação se revela no lugar (João Cabral) a partir de suas 

particularidades, dos resíduos, das temporalidades herdadas de outros momentos históricos, 

que se sobrepõem ao atual. 

Na escala do intraurbano, ante a expansão territorial contínua da malha urbana 

intensificada  na  primeira década  desse  século,  novas  áreas   periféricas  continuam  sendo 

 
130   

―Esta  suspensão  da  vida  cotidiana  não  é  fuga:  é  um  circuito,  porque  se  sai  e  se  retorna  a  ela  de  forma 

modificada. À medida que estas suspensões se tornam freqüentes, a reapropriação do ser genérico é mais 

profunda e a percepção do cotidiano fica mais enriquecida‖ (CARVALHO, 2007, p.28). 
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incorporadas ao tecido urbano ou mesmo, de algum modo, foram afetadas (Campo Alegre, 

Brejo Seco, Planalto, são apenas alguns exemplos). Há um número considerável de ex- 

moradores do João Cabral que migraram para essas novas áreas periféricas (Frei Damião e 

Campo Alegre), outra parte, por outro lado, foi contemplada pelo programa do Governo 

Federal ―Minha Casa, minha vida‖ e reside agora em bairro como Aeroporto ou Betolândia, 

ambos igualmente deslocados do tecido urbano, situados na zona oeste da cidade. Decorre 

disso, também, a mudança na composição social do bairro. 

 

 

Gráfico 05 – Destino dos ex-moradores do João Cabral. 
Fonte: Soares, 2018. 

 

Neste processo, levando em conta sua situação geográfica, o João Cabral torna-se ora 

alvo, ora obstáculo, dos interesses dos promotores imobiliários. Alvo porque sua atual 

localização estratégica confere uma nova condição espacial aos moradores, condição 

reconhecida por eles, mas também não deixa de ser um obstáculo em virtude dos seus 

resíduos internos, bem como da própria morfologia espacial já conformada. Isso implica dizer 

que o lugar enquanto espaço vivido é produzido e a um só tempo é produtor, porque é 

instrumento e resíduo (LEFEBVRE, 2008). 

Para Lefebvre (2008), o resíduo é o irredutível, aquilo que se mantém presente no 

cotidiano apesar das coerções e as investidas do capital. Sendo mais claro, o resíduo, em 

nosso estudo, corresponde à festa, a ludicidade, os encontros, os costumes de origem rural. 
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Aquilo que foge a modernização, que escapa a cotidianidade programática inerente à 

sociedade de consumo? Certamente, porque consiste no reencontro com a criação, o 

simbólico, a cidade como obra, revertendo à condição de passividade e o processo de 

objetificação aos quais tem sido submetido o homem moderno. Os resíduos são, portanto, 

descontinuidades das quais se valem os sujeitos em suas práticas socioespaciais, a fim de se 

reencontrarem com sua capacidade de criação, com a poiesis. 

Em contextos metropolitanos ou não, ainda que com as deficiências infraestruturais, 

vulnerabilidade social, os bairros populares exercem certa centralidade em matéria de cultura 

popular,   uma   vez   que   abrigam   manifestações   culturais   de   matizes   diversas.   ―Elas 

representam, muitas vezes, um capital cultural desconhecido e invisível, do qual as cidades e 

seus habitantes poderiam tirar mais proveito do que o ocorrido até aqui‖ (SERPA, 2010, 

p.105) 

 O bairro João Cabral, embora ainda estigmatizado enquanto periferia desprovida de 

―civilidade‖, marcado pela violência urbana, detém um rico acervo de manifestações culturais 

como reisado, maneiro pau, lapinha, dança do coco, renovações, expressões da cultura popular 

nordestina e caririense. Apesar de pouco valorizado à escala da cidade, o bairro se constitui 

num polo aglutinador de tradições e costumes múltiplos dos quais participam os sujeitos 

locais, expressando-se como espaço residual posto que o cotidiano intersecionado por 

descontinuidades. 

 

19.1 A religiosidade popular e as temporalidades imbricadas 

 
O tempo linear repetitivo parece pesar e obscurecer as outras dimensões do tempo na 

vida cotidiana (CARVALHO, 2007, p.46). Contudo, a acumulação desigual de tempos de que 

nos fala Santos (2008) ganha expressão fenomênica notadamente no lugar, pois esse passa a 

mediar temporalidades pretéritas (diacronia) intrínsecas a geografia histórica da cidade de 

modo a imbricá-las com o atual. A respeito disso, é ilustrativa a relação simbólica que grande 

parte dos moradores do bairro estabelece com a cidade do Padre Cícero enquanto longa 

duração: participam das celebrações durante as romarias, são devotadas ao Pe. Cícero, a quem 

fazem promessas e agradecem bênçãos alcançadas, valorizam seus ensinamentos e dão 

continuidade a práticas religiosas por ele idealizadas como, por exemplo, a renovação do 

santo (também designada de renovação do sagrado coração de Jesus
131

). 

 

 
131 

―As renovações do Sagrado Coração de Jesus, consistem em prática ritual instituída pelo Padre Cícero e 

caracterizada pela celebração anual, em domicílio, da renovação  de  contrato  de  proteção  estabelecido  com  o 
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Foto 19 – Estátua do Pe. Cícero na Avenida Nossa Senhora Aparecida (antiga grotas) 
Fonte: Anael Ribeiro Soares, 2018. 

 
Ora, ‖o espiritual é vivido no cotidiano como energia da vida‖ (CARVALHO, 2007, 

p.49), às vezes compelindo um movimento de fuga alienante da realidade, mas às vezes 

propiciando a valorização do senso comunitário e coletivo e de pertencimento com o lugar. 

Desde o surgimento do bairro, a Igreja de Nossa Senhora Aparecida (Foto 20), por exemplo, 

destaca-se como referencial espacial na vida cotidiana dos moradores, inscrevendo-se como 

parte constituinte da religiosidade popular que forjou na cidade todo simbolismo sociocultural 

intrinsecamente ligado ao Pe.Cícero. Assim, essa contradição que faz da dimensão espiritual 

uma força possível de transformação do cotidiano na medida em que valoriza o senso 

comunitário e, em contrapartida, o ―ópio do povo‖, pode ser  sintetizada nas palavras de  Lima 

santo, no momento de sua entronização na residência e da constituição do lugar na casa – geralmente o primeiro 

cômodo – denominado sala do santo. A sala do santo funciona como um mini-altar, com pequena mesa com 

função de aparador, para acender velas e depositar imagens esculpidas em madeira ou gesso. A mesinha é 

coberta com toalha especial, geralmente branca e delicada, a moda das toalhas de altar, junto a uma parede 

decorada com vários quadros que representam a imagem dos santos a quem a família tem devoção.‖ 

(CORDEIRO, 2010, p.32) 
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(2014) quanto à caracterização da paroquia em questão como referencial espacial da vida 

cotidiana dos moradores: 

A Igreja, um ícone simbólico do Catolicismo Apostólico Romano em 

Juazeiro do Norte conectada a uma rede complexa religiosa deste município 

e foi idealizada e construída por um grupo de moradores antigos devotos do 

Padre Cícero. Doaram o terreno, ajudaram a construir, escolheram o seu 

nome e, por fim, doaram a Diocese do Crato-Ce. Ela está, na visão dos 

moradores, entre uma influência moral e espiritual na vida cotidiana, bem 

como, uma instituição que deixa a desejar no seu papel de interventora das 

problemáticas sociais do bairro. (LIMA, 2014, p.136) 

Foto 20- Igreja Nossa Senhora Aparecida em 2007 (à esquerda) e 2018 (à direita) 

Fonte: Acevo da paróquia de Nossa Senhora Aparecida, 2007; Anael Ribeiros Soares,2018. 
 

Já a renovação do santo, que se tornou marca simbólica do catolicismo popular 

nordestino, foi entronizada pelo Pe.Cícero entre os fiéis católicos da região, os quais levaram 

adiante a prática religiosa, existente até hoje. Realizada uma vez ao ano, é o momento em que 

se celebra a renovação do contrato de proteção com o santo (reconhecido ou não pelo 

vaticano) a quem a família é devotada. Também é o momento de devoção ao Coração de 

Jesus numa forma de consagração específica em que se cantam benditos e cânticos populares 

diante da mesa do santo, conduzida geralmente por uma anciã conhecedora dos ritos da 

prática religiosa. Mas não é o aspecto estritamente religioso que interessa, mas o clima de 

festividade e o tempo de longa duração que a prática religiosa evoca. Cordeiro (2010), 

relatando sua própria experiência subjetiva, traduz o que argumentamos: 
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a renovação do santo, era, contudo, um momento de festa e o sentimento de 

rejeitar quem me rejeitava aos poucos foi desaparecendo ou diluindo-se na 

participação e envolvimento de um número sem conta de celebrações em 

toda a vizinhança em que penetrava com as amigas. (CORDEIRO, 2010, 

p.33) 
 

Para participar da renovação, não só familiares e parentes mais distantes como a 

própria vizinhança é convidada, ficando parte acomodada na calçada. Nas rezas, os cânticos 

em devoção ao Pe. Cícero dão mostras do quanto à memória do ―o santo popular‖ permanece 

vívida no imaginário coletivo. Na entoação dos benditos e cânticos, uma cidade sacralizada é 

evocada, juntamente com seu personagem principal: 

Salve meu Padrinho Cícero! 

Lá em seu trono de glória (bis) 

No céu está resplandecente 

Junto com Nossa Senhora! (bis) 

Meu Padrinho as nossas vozes 

Pedem com esses louvores (bis) 

Rogai por nós lá no céu 

À Santa Virgem das Dores (bis) 

Lembrai-vos, meu Padrinho Cícero 

Que somos vossos romeiros (bis) 

Abençoai nossa terra 

Vosso santo Juazeiro! (DOMÍNIO PÚBLICO) 

 

Fernandes  (2005,  p.114)  reitera  esse  aspecto  ao  afirmar  que  ―considerado  santo  por 

essa comunidade, Padre Cícero possui também lugar central nessa devoção, além da Nossa 

Senhora das Dores, padroeira da cidade.‖ No término da celebração, chá, café, bolo, por vezes 

até jantares, são servidos aos convidados. 

Durante a prática religiosa, o Pe. Cícero encontra-se representado em estátuas, 

imagens, se converte em signo carregado de significados: sacralidade, fé, moralidade. 

Simboliza, de certo modo, a continuidade de uma cidade fundada com base no catolicismo 

popular, trazendo profundidade ao cotidiano permeado por esse signo. 

A casa vira um ponto de reunião, de encontro de pessoas que não se viam há muito 

tempo. Considerando-se a diminuta dimensão das casas do bairro, na maioria dos casos, a rua 

acaba sendo apropriada pelos convidados que se comunicam sobre questões diversas. Quando 

indagamos a família sobre a origem da prática religiosa, imediatamente atribuem aos pais, aos 

avôs a entronização. 

Nas primeiras décadas do século passado, a prática religiosa em tela foi incorporada 

pelos romeiros que fixavam definitivamente na cidade, os quais, por sua vez, trataram de 

perpetuá-la incentivando os filhos e netos a realizar em suas próprias casas ao menos uma vez 

ao ano. Instituída pelo Padre Cícero no Cariri  Cearense, ―a devoção  expandiu-se  rapidamente 
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nesta região e por todo o Nordeste do Brasil, não se fixando somente nas igrejas, mas também 

passando para as casas dos fiéis sob o título de renovação das famílias ao Sagrado Coração.‖ 

(FERNANDES, 2005, p.112) 

É, pois, um fenômeno que se inscreve na longa duração, cuja gênese está intimamente 

relacionada à estruturação da cidade de Juazeiro do Norte, mas que se projeta sobre o atual, 

penetrando o cotidiano dos sujeitos que são descendentes diretos do povo sertanejo que 

migrou para cidade do Padre Cícero, sobretudo após o episódio do ―milagre da hóstia‖. As 

temporalidades (cidade do Pe. Cícero e Cidade do capital) se enredam e fundem na vida 

cotidiana do lugar, pois 

Aparentemente, a idéia de lugar parece se associar ao tempo curto, ao agora, 

a imediato, ao que nos media diretamente, um lugar do presente vivido. No 

entanto, neste imediatismo está presente um passado, uma aura de vivências 

experimentadas de marcas concretizadas, que atuam sobre o agora, 

definindo-o clara o obscuramente. (POBLET, 2011, p.139) 
 

Apesar  da  religiosidade  fundada  no  catolicismo,  como  bem  observa  Nunes 

(2007, p.88), ―em bairros como João Cabral, Horto, Multirão e outros, a presença 

afrodescendente é marcante. Estas populações têm sido empurradas para as periferias da 

cidade, nas quais a violência é crescente e as condições de vida são precárias.‖ De fato, 

segundo dados do IBGE (2010),  mais de 70% da população residente no João Cabral é 

constituída de pardos e pretos. Se no centro histórico de Juazeiro do Norte concentram-se os 

espaços religiosos considerados sagrados pelos romeiros e fieis católicos, nas periferias foram 

se concentrando os terreiros da Umbanda e Candomblé nos quais a cultura afrobrasileira, 

apesar da discriminação, mantém-se ativa. 
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Foto 21- Dia de Iansã no terreiro de candomblé da Mãe Maria no João Cabral. 
Fonte: Anael Ribeiro Soares, 2016. 

 

São pelo menos onze terreiros espalhados pelo bairro, além de uma ONG criada para 

coordenar as ações das religiões de matrizes africanas. Em sua grande maioria, os praticantes 

são moradores do próprio bairro. Esses terreiros, a maioria dos quais camuflados em função 

da discriminação, sobretudo numa cidade que se forjou a partir do catolicismo, são 

referenciais histórico-culturais de um segmento étnico subalternizado desde o processo de 

colonização no Brasil. 

A existência dessa ―comunidade de terreiro‖ na periferia (ou em espaços que surgiram 

como periferias), por assim dizer, é expressão de um processo de segregação socioespacial já 

que remete há uma hierarquização no espaço urbano entre espaços voltados para 

religiosidades distintas: os espaços centrais reservados ao catolicismo ou as religiões de 

natureza neopentecostal ao passo em que as periferias abrigam os terreiros de Umbanda e 

Candomblé. 

Em geral, as festividades e cultos realizados nos terreiros são abertas ao público em 

geral, podendo participar mesmo aqueles que não são praticantes. Mas diferentemente das 

práticas religiosas típicas do catolicismo popular, os rituais e cultos das religiões de matrizes 

africanas se dão em espaço fechados, normalmente no quintal dos pais de santo e mães de 

santo. Maria, mãe de santo praticante do candomblé, faz questão - em dias específicos do ano 

- de realizar alguns cultos e ritos nas ruas do bairro. Para ela, as religiões de matrizes africanas 

têm o mesmo direito sobre a cidade a que tem as demais religiões: ―Tem a festa de Xangô 

que eu  faço a  fogueira, saio e toco. É  no  mês  de  junho. Tem  a  procissão  de  Oxalá  que 
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faço na rua. E tem a caminhada contra a intolerância religiosa que faço nas ruas do centro‖
132

. 

Em virtude da densificação urbana e da especulação imobiliária, cujos efeitos acarretam maior 

pressão sobre o meio ambiente, não restam áreas verdes para os praticantes do Candomblé, 

para os quais os elementos da natureza são sagrados por terem um caráter divino. O Parque 

Ecológico das Timbaúbas, objeto atualmente de uma operação urbana e de um projeto de 

revitalização, segundo mãe Maria não é utilizado para oferendas devido às sucessivas 

intervenções humanas nele realizadas, as quais subtraíram a natureza real. Como afirma 

Lefebvre (2008): 

a natureza distancia-se, mas os signos da natureza e do natural se 

multiplicam, substituindo e suplantando a ―natureza‖ real. Tais signos são 

produzidos e vendidos em massa. Uma árvore, uma flor, um ramo, um 

perfume, uma palavra tornam-se signos da ausência: ilusória e fictícia 

presença. (LEFEBVRE, 2008, p.36): 
 

Por essa razão, as oferendas para Oxóssi, por exemplo, são realizadas na floresta 

Nacional do Araripe há pelo menos 30 km de onde o terreiro está localizado. As oferendas 

para Yabás, por sua vez, são feitas no rio batateiras na cidade do Crato-CE, dada a 

inexistência de rios conservados em Juazeiro do Norte-CE para a realização do ritual. 

Portanto, a natureza enquanto nova raridade nesse momento crítico em que se encontra 

a cidade de Juazeiro do Norte, reproduzida como simulacro e representação (parque 

ecológico), vêm interferindo diretamente nos ritos e cultos das religiões de matriz africana do 

bairro, de modo que a necessidade de deslocamento para áreas nas quais a natureza ainda se 

mantém relativamente preservada (Crato-CE, Barbalha-CE) se impõe. 

 

19.2  As festas 

 
Conforme narrativas orais dos moradores, reconstruídas a partir da memória 

recuperada do passado das práticas socioespaciais
133

, à medida que se aproximava o mês 

junho, em consonância com o calendário regional das festas populares, as quadrilhas 

começavam a se apropriar das ruas. Iniciavam-se os preparativos para o São João: algumas 

ruas nas quais ensaiavam as quadrilhas recebiam ornamentos como bandeirolas, balões, 

palhas de coqueiro. Durante os festejos juninos, a paisagem se enchia de cores vivas, de 

corpos em profusão, de teatralidade, de fogueiras em torno das quais se reuniam os moradores 

 

132 
Entrevista concedida por Maria, mãe de santo da mais conhecida casa de candomblé do João Cabral. 

Entrevista realizada em 08/06/2018. 
133‖

Las prácticas espaciales ‗recordemos que siempre están cargadas de significados‘ también suelen ser 

recordadas y habladas, y pueden llegar a constituir el hilo conductor del discurso del sujeto habitante‖. 

(LINDON, 2004, p.42) 
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para contar causos e experiências do universo ―fantástico‖. Em suas diversas roupagens, o 

forró, linguagem musical genuinamente nordestina, animava as quadrilhas e invadia as casas 

de modo que até mesmo o morador mais alheio ao festejo popular acabava por se render. 

Ouvia-se o cancioneiro de Luiz Gonzaga, músico pernambucano idealizador do baião, nascido 

na encosta da Chapada do Araripe, praticamente nos quatro quadrantes do bairro. 

Contudo, com incentivo do Estado, gradativamente, os ensaios passaram a ser 

realizados em espaços fechados, nas quadras dos colégios públicos, principalmente. Já não se 

ensaiava espontaneamente visando apresentações no bairro, mas para o dia da apresentação no 

parque de eventos Pe. Cícero, construído pelo poder público para realização de eventos como 

o Juaforró
134

, este concebido nos anos 2000 pelo então secretário de cultura Alcymar 

Monteiro. Como espetáculo, o São João tornou-se um megaevento graças a um processo de 

cooptação conduzido pelo Estado em favor do turismo e das atividades comerciais, mas em 

detrimento das festas juninas espontâneas realizadas nos bairros. A partir daí, a festa junina é 

recriada como espetáculo, isto é, como um simulacro a tentar reproduzir a realidade como 

representação distorcida já que acaba por ser regida por corpo normativo, programático, 

delimitando os usos de um espaço abstrato concebido como receptáculo para a 

mercantilização. Para Bezerra (2008): 

Nesse processo de (re)criação e (re) invenção da festa, os rituais, que 

inicialmente possuíam um caráter quase espontâneo dos valores e das 

tradições populares dos diversos grupos sociais, vêm sendo apropriados 

pelos administradores públicos e empresariais, transformando-se em 

megaeventos, cujo caráter de empreendimento econômico e comercial 

tornou-se muito acentuado. Uma vez institucionalizados pelo poder público, 

esses eventos têm assumido a forma de grandes espetáculos urbanos, 

atraindo pessoas e gerando renda. (BEZERRA, 2008, p.8) 
 

Nas metrópoles, em geral, as festas populares se converteram em espetáculo. O 

carnaval no Rio de Janeiro, por exemplo, também foi espetacularizado
135

 na medida em que 

acabou sendo reduzido as apresentações das escolas de samba em um espaço que é estéril 

(Sambódromo  da  Marquês  de  Sapucaí).  ―Tal  fato  normatiza  uma  festa  que  era  popular  e 

espontânea, agora é capturada e vendida como mercadoria.‖ (CARLOS, p.186) 

Apesar dessa tentativa de espetacularização, a noite de São João no bairro João Cabral 

ainda se configura como uma festa: reúne  o senso  de coletividade na  ornamentação das ruas; 

 
134 

Evento que abarcava teatro, shows de grande porte, apresentação de quadrilhas locais e regionais, 

aproximando-se de outras festas juninas espetacularizadas como a que ocorre, por exemplo, em Campina 

Grande- PB. 
135 

O espetáculo, aludindo Debord (2002), bem como em Jappe (2008), vem a ser a conversão do capital em 

imagem, do ter em parecer, configurando-se como um tipo de simulacro em um estágio máximo de abstração 

comportar uma realidade autônoma que sobrepõe ao real em si mesmo. 
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acendem-se as fogueiras, apesar da pavimentação asfáltica, o que consiste num símbolo de 

resistência ao urbano, e mesmo com captura das quadrilhas pelos megaeventos juninos, na 

única praça do bairro algumas apresentações continuam sendo realizadas (Foto 22). 

 

Foto 22 – Quadrilha se apresentando na praça do CC. 
Fonte: Anael Ribeiro Soares, 2017. 

 

Em janeiro, chega então à vez do reisado tão característico da vida cotidiana do bairro, 

envolvendo, não só entre os brincantes, mas também entre os moradores, desde crianças até 

idosos o clima de festa e ludicidade (Foto 23). Mais que uma manifestação cultural o reisado 

também  pode  ser  considerado  uma  prática  socioespacial,  já  que  o  ritual  dos  brincantes  ―se 

inicia com as marchas de rua, onde os brincantes deixam a casa do mestre ou a sede do grupo, 

em cortejo, até chegarem ao lugar escolhido para a apresentação‖ (FARIAS, 2009, p.2). 

Com efeito, durante a festa, o caráter de funcionalidade das ruas do bairro é diluído, 

ainda que temporariamente. As brincadeiras enchem de cores vibrantes os lugares por onde 

passam, apropriam-se da rua através do corpo do brincante, cujos movimentos envolvem a 

dança e a encenação aos sons de cânticos. Aos poucos, a rua assume seu sentido coletivo, seu 

valor de uso porque se torna ponto de encontros, da relação com o outro. As práticas 

socioespaciais que fazem parte das brincadeiras de reisado são desvios, táticas de apropriação 

momentânea do espaço, pois promovem um desvio (ruptura) no caráter funcional da rua, 

restituindo o valor de uso. De forma semelhante, podem também ser tomadas, tais 

brincadeiras, como momentos em termos lefebvrianos, isto é, correspondentes às 
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descontinuidades na repetição cotidiana, rupturas criadoras por meio das quais os sujeitos 

subalternizados se fazem sujeitos ativos e não se reduzem a objetificação. 

 

Foto 23 – Dia de Reis no João Cabral 

Fonte: pesquisa de campo, 2016. 
 

Essa teatralidade cotidiana do bairro se expressa com mais intensidade no dia 10 de 

Janeiro, dia de reis, quando os grupos de reisados saem do bairro e tomam a cidade, 

encontrando-se em alguns pontos e carregando consigo multidões de outros bairros vizinhos 

(Foto 23). Para Farias (2008), durante as festa 

Matrizes estéticas e culturais portuguesas, africanas e indígenas compõem 

esse cenário. Cenas de batalhas e guerras, de amores impossíveis, histórias 

reais e sobrenaturais e a vida cotidiana da própria comunidade são revividas 

e recriadas na brincadeira, por meio da memória encarnada no corpo dos 

brincadores. Corpos que cantam, dançam e expressam suas histórias e 

ancestralidade. (FARIAS, 2008, p.1) 

A festa, parafraseando Lefebvre (1991), tem exatamente essa capacidade criadora de 

restituir o  lúdico,  a teatralidade,  a corporeidade,  os  simbolismos  no  seio da vida cotidiana. 

―As festas desempenham um importante papel na relação entre o homem e o meio, pois estas 

manifestações sempre refletiram o modo como os grupos sociais pensam, percebem e 

concebem seu ambiente, valorizam mais ou menos certos lugares.‖ (BEZERRA, 2008, p.8)  
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 O uso e a apropriação aí se fazem presente, trazendo a dimensão cultural a partir da 

prática socioespacial. É nesta dimensão do vivido, situada na totalidade da produção do 

espaço, em que se revelam elementos que se contrapõem a racionalidade, a saber: o desejo, o 

sonho, o imaginário, a festa. 

Cabe ressaltar, porém, uma tendência entre os grupos de reisado referente à perda da 

espontaneidade e mesmo da relação identitária com o bairro. Germano, que partipa de grupos 

de reisado do bairro, explica que 

Se a brincadeira não é com ajuda de custo, o brincador não quer ir. De um 

tempo desses pra cá, vem tendo ajuda de custo. Então, os brincadores se 

acostumaram. Há 20, 25 anos atrás, o brincador ia a noite inteira, amanhecia 

brincando, quando era nas renovações. E não existia cachê. Era pela 

brincadeira mesmo. Em época de romaria, os grupos desciam lá pra baixo
136

. 
 

As brincadeiras e apresentações que se davam no bairro, principalmente por ocasião 

das renovações, agora são realizadas em espaços culturais fechados
137

, sob os auspícios do 

poder público. O que, a priori, repercutiu positivamente possibilitando organização e 

planejamento dos grupos, mostrou-se depois uma política perniciosa, criando uma relação de 

dependência em vez de proporcionar condições/meios de autogestão para os grupos. Além do 

mais, os mestres, cuja representatividade política local é reconhecida entre os moradores, 

acabaram sendo cooptados pelo poder público, compondo o quadro institucional do Estado, 

mas tendo que se adaptar ao advento de novas ―gestões‖. Nunes (2007), cuja pesquisa foi ao 

encontro dos grupos de reisado de Juazeiro do Norte, argumenta que 

A fragmentação e descaracterização da cultura advinda das classes mais 

pobres da sociedade se dão em decorrência da indústria cultural que impõe 

determinados valores visando transformá-los em espetáculos em nome da 

urbanização e do investimento turístico, que se dá tanto no campo cultural 

como no econômico. Com isto, estes grupos acabam perdendo suas 

particularidades em função de uma indústria do consumo. (NUNES, 2007, 

p.108) 
 

Nas palavras de Júnior Boca, artista juazeirense com trabalho consolidado e com um 

forte viés alicerçado na cultura popular, ―a cultura popular está sendo tratada apenas como um 

produto, vendido nas datas comemorativas.‖ (BOCA apud NUNES, 2007, p.120) São 

justamente nessas datas que o fluxo de romeiros e turistas, em geral, se intensifica na cidade. 

Outra expressão da cultura do bairro é o coco liderado pela Mestra Marinez. Embora 

não esteja mais sediado no João Cabral, o coco Frei Damião por muito tempo manteve sua 

sede no bairro, mas atualmente está sediado num bairro periférico  homônimo,  deslocado  do 

 
136 

Entrevista concedida por Germano, acordeonista participante de diversos grupos culturais do bairro, 

Entrevista realizada em 08/06/2018. 
137 

Os principais são o SESC-Juazeiro do Norte e o Centro cultural Banco do Nordeste (CCBN). 
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tecido urbano da cidade. Em entrevista, Marinez nos explicou o motivo da mudança da sede 

do grupo: ―Chegou uma situação que as despesas estavam muito altas, os custos. A sede era 

alugada, eu morava de aluguel. Aqui, como a gente não precisa pagar aluguel da sede, fica até 

melhor no reparto do cachê de alguma apresentação.‖
138

 Fica evidente que a valorização 

imobiliária foi determinante para a mudança da sede do coco Frei Damião, tendo em vista os 

custos representados principalmente pelo aluguel do imóvel onde os ensaios eram realizados. 

Por conseguinte, se antes a maioria das brincantes era do próprio bairro, agora apenas duas 

participam do grupo em função da distância em relação à nova sede. 

Interessante notar que essa tradição que fazia parte da vida do bairro e atravessa 

gerações, tendo mais de 60 anos de existência, tem uma relação originária com o modo de 

vida sertanejo. Sua origem remonta a difusão da figura do Pe.Cícero como santo pelo nordeste 

brasileiro logo após o suposto milagre da hóstia; se inscreve, também, na longa duração que 

vem perpassando conjunturas históricas distintas, sendo transversal à vida cotidiana. Gonzales 

(2014) explica melhor: 

O Coco Frei Damião parece vir da linha dos Cocos de Alagoas, 

pressupostamente, berço da brincadeira. Um dos fatores principais que 

podem ter contribuído para a vinda do coco para Juazeiro do Norte talvez 

tenha sido a influência do Padre Cícero Romão Batista, ícone da 

religiosidade local e razão das romarias que se realizam o ano todo e que 

influenciam no movimento econômico e social da cidade, contribuindo 

diretamente para a vinda de pessoas de outras regiões. Segundo a narração  

da mestra Marinez em uma entrevista realizada recentemente, os tios dela - 

Tio Antônio e Tio Dionísio do Coco – vieram como romeiros para o Juazeiro 

desde  ―as  Alagoas‖  e  aqui ficaram nas  imediações,  trazendo  a  tradição  do 

Coco alagoano para o Sitio Cipó, na área rural de Crato, próxima à divisa 

com Juazeiro do Norte, onde ainda moram três das integrantes do grupo, 

sendo que a maioria da família e as mulheres do grupo já estão assentadas 

atualmente na cidade de Juazeiro do Norte (GONZALES, 2014, p.48-49) 
 

No entender de Zé Nilton, participante ativo do único grupo de bacamarte existente no 

Ceará, cuja sede está localizada no bairro, essas manifestações culturais que são expressão da 

cultura popular se aglutinaram em Juazeiro do Norte graças aos fluxos migratórios de 

sertanejos provenientes de estados nordestinos como Rio Grande do Norte, Pernambuco, 

Alagoas, atraídos para a cidade do Pe.Cícero devido o fenômeno religioso. Para ele, 

A cultura não veio daqui, se desenvolveu aqui, mas ela é totalmente de fora. 

Porque no Pernambuco - eu fiquei sabendo há pouco tempo - existe registros 

de reisado. Banda cabaçal vem de Caruaru, como a banda do mestre Miguel 

que veio pra cá de lá. O coco vem de alagoas
139

. 
 

 
 

138 
Entrevista concedida por Marinez, mestra do coco Frei Damião, outrora sediado no João Cabral. Entrevista 

realizada em 06/07/2018. 

139 Entrevista concedida por Zé Nilton, bacamarteiro e brincante de reisado. Entrevista realizada em 25/07/2018. 



197 
 

 

Assim, exercendo certa centralidade em matéria de cultura popular, o João Cabral 

desde sua origem em 1980 foi reunindo parte dos sujeitos descendentes dos romeiros que 

migraram para a cidade do Pe.Cícero, os quais transmitiram pela via da oralidade as 

expressões de culturas de múltiplas origens em nível regional, resultando num amalgama 

sociocultural que anima a vida cotidiana do lugar.  

19.3  Os rachas 

 
Entre as práticas socioespaciais de apropriação dos espaços e das ruas, entre os mais 

jovens tanto do bairro do João Cabral como de outros bairros periféricos da cidade, a exemplo 

do Frei Damião, também podemos elencar o que eles próprios definem como ―racha‖. Isto é, 

normalmente, ao final da tarde, os jovens se reúnem em campinhos para jogar futebol e é aí 

que se estabelece a sociabilidade entre eles, fortalecendo vínculos de camaradagem, laços de 

vizinha, de pertencimento ao lugar (FEITOSA, 2016). No Frei Damião, bairro periférico 

juazeirense, os rachas acontecem diariamente. Descreve Feitosa (2014): 

Em um terreno não demarcado, a cerca de dez metros de distância das 

residências, encontra-se um campo de futebol de areia, ocupando uma área 

de aproximadamente cinquenta metros quadrados e cercado por uma 

vegetação de arbustos baixos. Nesse espaço, situado no bairro Frei Damião, 

no município cearense de Juazeiro do Norte, são realizadas, ao longo da 

semana, ao findar do dia, partidas de futebol das quais participam, em geral, 

aproximadamente 15 jovens do gênero masculino, de idades entre 19 e 23 

anos. Nessas ocasiões, formam-se dois times, tendo ambos regularmente de 

quatro a seis jogadores, havendo sempre em uma das laterais do campinho 

aqueles de prontidão para formar um novo time ou entrar em substituição de 

alguns dos jogadores que perderam a partida precedente. (...)O campo ao 

qual nos referimos não é o único existente no bairro Frei Damião. Ao longo 

da sua extensão, de 3.300 km, há mais de vinte campos de futebol, situados 

nos terrenos às margens das avenidas Francisco Martins de Souza e Manoel 

Tavares Lopes. (FEITOSA, 2014, p.401-402) 

 
Contudo, diferentemente do bairro Frei Damião onde a prática ainda persiste, no João 

Cabral não restaram espaços para isso devido à valorização do solo urbano, objeto de 

especulação por parte do mercado imobiliário. Consta apenas um campo cujo terreno pertence 

ao poder público, exatamente na divisa entre João Cabral e Lagoa Seca. Conforme José 

Gildiclécio
140

, a maioria dos campinhos estavam situados no entorno do bairro, concentrados 

principalmente   na   Lagoa   Seca.  Ele  menciona   o  campo   do   cebolão (em  referência    ao  

colégio, localizado no bairro, que é assim denominado  pelos  moradores), o  campo  do  bolo 

 
140 

Entrevista concedida por Jose Gildiclécio (condinome Kekel), músico amador e antigo morador do bairro, em 

28/12/18. 



198 
 

 

(localizado ao lado de uma fábrica de bolo), o campo do Raimundão (em alusão a proximidade à 

residência de um dos políticos tradicionais do município: Raimundo Macedo), cuja propriedade 

pertence ao poder público. Nas palavras de Jose Gildiclécio
141

: ―atualmente só resta um campo, que é 

o campo do Raimundão (Foto 24). Praticamente só tem os campinhos de várzea na zona rural, não 

tem mais na zona urbana.‖ 

 

Foto 24 – Campinho de futebol 
Fonte: Anael Ribeiro Soares, 2016. 

 
Outro morador, José Wellington

142
, enfatiza a importância do racha como momento de 

sociabilidade, possível graças à existência dos campos: ―os rachas era quando todo mundo se 

batia. Às vezes você viaja e assim que chegava fulano dizia: ei, vamos pro racha! Era o 

momento de socializar‖. Além disso, havia um campo no interior do Parque Ecológicos das 

Timbaúbas sobre o qual atualmente, sob a responsabilidade do Estado, está sendo construída 

uma Piscina Olímpica, um dos equipamentos públicos em construção na área verde. 

No lugar do racha, agora os jovens do bairro se ocupam com outras práticas, os raros 

passeios no shopping Center (a menos de 3km), o universo privado da residência onde 

desfrutam do videogame, da TVs inteligentes, do PC. Não por acaso, entre os mestres e 

brincantes de reisado (de acordo com conversas informais) é consensual a dificuldade em 

transmitir o legado cultural a partir  da  oralidade  para  os  mais  jovens, pois  em  sua  grande 

 
 

141 
Entrevista concedida por Jose Gildiclécio (condinome Kekel), músico amador e antigo morador do bairro, em 

28/12/18. 
142 

Entrevista concedida por José Wellington (condinome Duda), que reside há 34 anos no bairro, em 28/12/18. 
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maioria estes, segundo os mestres e brincantes, se negam a participar direto ou indiretamente 

das brincadeiras e tanto menos se identificam com o lugar onde moram. 

 
19.4  O Parque Ecológico das Timbaúbas na vida cotidiana do bairro 

 
Ensejamos, a partir de agora, assinalar que a natureza outrora constitutiva da vida 

cotidiana do bairro João Cabral, integrada as práticas religiosas
143

, as atividades agropastoris, 

determinando inclusive o ritmo de vida dos moradores, sob a influência das grotas, do riacho 

dos macacos, a presença de uma densa vegetação no entorno, em função do ponto crítico na 

qual se encontra a cidade agora se tornou também uma raridade, valorizada pelo mercado 

imobiliário e alvo de interesse do poder público. 

Gonçalves (2006) nos permite compreender que o conceito que temos de natureza, em 

grande parte tributária do racionalismo cartesiano, enquanto oposto a cultura
144

, sujeita a 

apropriação pelas forças produtivas, respaldou ideologicamente a reprodução do capital. A 

rigor, a natureza em si mesma é condição para produção e realização do valor, tanto quanto 

sua representação ideológica enquanto fonte de recursos. 

Contemporaneamente, valorizando-se o atributo paisagístico, associada a uma melhor 

qualidade de vida, a representação que se constrói da natureza, confinada as áreas verdes, aos 

parques ecológicos, decorre também de sua apropriação pelo processo de urbanização 

capitalista em que a natureza é mercantilizada. Assim, a perspectiva de rarefação da natureza 

no espaço urbano tem motivado a criação de parques, áreas de preservação ambiental, as 

quais, por sua vez, simulam a presença da natureza, concebida e sob o controle de uso do 

Estado. 

Nas últimas décadas, na esteira de uma urbanização cada vez mais extensiva, vê-se 

que a natureza tem sido incorporada como valor agregado aos habitats voltados para classe 

média e para elite político-econômica. Como já viemos apontando, o surgimento da Lagoa 

Seca no fim década de 1970, por exemplo, está diretamente vinculado ao interesse da elite em 

ocupar áreas distantes do centro, próxima às áreas verdes na expectativa de que essas 

pudessem propiciar mais tranquilidade e melhor qualidade de vida. Assim, a dispersão do 

tecido urbano no sentido sul, suprimindo as áreas verdes, soterrando riachos, culminou na 

 

 

 
143 

Referimo-nos as oferendas mais precisamente, muitas das quais realizadas anteriormente no interior e 

entorno do  bairro. 
144  

―A natureza se define, em nossa sociedade, por aquilo que se opõe à cultura. A cultura é tomada como algo 

superior e que conseguiu controlar e dominar a natureza‖. (GONÇALVEZ, 2006, p.25) 
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última década do século passado na criação do Parque Ecológico das Timbaúbas, por meio de 

lei municipal
145

. De fato: 

O padrão de urbanização dispersa se apresenta como um novo elemento, 

alimentado pelo mercado imobiliário e a moderna preocupação com a 

qualidade de vida quando, morar perto do campo, e estar em contato com a 

natureza, que trás diversos benefícios ao homem, com as vantagens de toda 

infra-estrutura dos centros urbanos é a tônica dos novos empreendimentos 

imobiliários caracterizada pelos condomínios residenciais, voltados à 

população de mais alta renda. (CISOTTO e VITTE, 2010, p.27) 

 

Antes da criação do Parque em 1997, a pecuária, a caça, captura de animais silvestres  

e a pesca eram comuns na área conforme os próprios moradores do João Cabral. Entre eles, 

haviam aqueles que tomavam banho nas lagoas (Foto 25) até hoje existentes e até criavam 

animais livremente. José Wellington
146

, por exemplo, se recorda da relação cotidiana com a 

vegetação do entorno: ―O que existia na Lagoa Seca era mais chácara, sítio e mato. Por lá a 

gente pulava cerca, ia pras lagoas, catava frutas, caçava rolinha, preá, peba‖. 

 

Foto 25 – Lagoa no interior do Parque Ecológica das Timbaúbas. 

Fonte: Anael Soares Ribeiro, 2018. 

 
O tempo da natureza, cíclico e lento, estava imbricado na vida cotidiana do bairro nas 

primeiras décadas. Durante o período chuvoso, por exemplo, os moradores ficam ilhados em 

razão do volume e da vazão água que descia nas grotas. E, ademais,as galinhas e vacas criadas 

 
 

145 
Decreto Municipal 1183 de 16 de Junho de 1997. 

146 
Entrevista concedida em 28/12/18. 
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livremente e as roças, muitas das quais extensas e cercadas, denunciavam esse tempo inerente 

à dinâmica da natureza. O modo de vida híbrido, entre urbano e o rural, compunha a vida 

cotidiana e paisagem do bairro. 

De início, esse tempo curto, de que fala Braudel (1978), estava integrado à dinâmica 

da natureza dado que o bairro resumia-se tão somente as grotas, mas, atualmente, o resquício 

dessa relação com a natureza aparece na sociabilidade dos moradores do João Cabral 

vinculada ao Parque Ecológico, no interior do qual, mesmo degradado, os moradores 

costumam realizar práticas esportivas e eventos culturais. Para muitos moradores, de certo 

modo, o parque supriu a ausência de equipamentos públicos de lazer no bairro, sendo 

incorporado, com efeito, a ―cartografia do vivido‖. É relevante mencionarmos aqui que o 

Parque Ecológico das Timbaúbas e a Lagoa dos Macacos constituem ainda referenciais 

espaciais da vida cotidiana dos moradores mais antigos. 

Mas há relatos de afogamentos e corpos que eram encontrados na área, mesmo após a 

criação do Parque Municipal em 1997, uma vez que não havia fiscalização
147

. Daí, por muito 

tempo, associado como hostil e refúgio de criminosos, o Parque Ecológico não atraiu o 

interesse dos citadinos em geral (com exceção dos moradores do João Cabral), nem mesmo 

dos agentes imobiliários. E o Estado, por sua vez, esteve ausente considerando-se que não 

houve, de forma contínua, uma política ambiental direcionada ao parque; sua criação no 

momento que a cidade alcançara seu ponto crítico não fez prevalecer uma política ambiental 

voltada para preservação da área, como talvez se possa supor, até mesmo porque nem toda a 

área concebida para compor os domínios do parque foi desapropriada, como argumenta 

Nascimento (et tal, 2015, p.329): 

Inicialmente, o Parque Ecológico das Timbaúbas seria implantado em duas 

glebas, cortando grande parte da área urbana de Juazeiro do Norte, porém, na 

atualidade, somente a 1ª gleba foi efetivada, o que demonstra a falta de 

conhecimento dos benefícios e necessidade da criação e manutenção  de 

áreas verdes nas áreas urbanas por parte da classe política municipal. Caso 

houvesse sido implantado por completo, a área total do parque deveria ser de 

1.214, 31 hectares em detrimento dos 634,60 hectares atuais. A implantação 

da segunda gleba do Parque até foi sinalizada no Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano de Juazeiro do Norte, datado do ano 2000, mas 

não foi implementada (Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, 2000). 

Sendo assim, a outra gleba dessa área de proteção continua à mercê da 

expansão urbana (especulação imobiliária) – onde são constantes as invasões 

indevidas – e consequente degradação dos recursos vegetais, dos animais e 

dos hídricos que ali se localizam. 
 

 
147 

A unidade da polícia ambiental só será transferida para os domínios do parque após reivindicações do 

moradores após os anos 2000. 
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A suposta negligência e ausência do Estado tanto na desapropriação da gleba cuja 

posse consta como propriedade privada, como também na manutenção da área, demonstra um 

interesse pela área aparentemente como reserva de valor, à espera da especulação imobiliária. 

Vale salientar que a classe política que controla o aparato estatal municipal, direto ou 

indiretamente, direcionou seus interesses econômicos para o mercado imobiliário, a exemplo 

da família Bezerra de Menezes, cujo capital acumulado tem sido aplicado em 

empreendimentos imobiliários no eixo em expansão urbana no sul da cidade. 

Mais recentemente, ―as matas, por exemplo, deixaram de representar ambientes hostis 

ao ser humano para transformar-se em ambientes que proporcionam beleza e prazer à visão‖ 

(CISOTTO e VITTE, 2010, p.31). Manter áreas verdes no espaço urbano, assegurando-as por 

meio de legislação ambiental, mostrou-se uma estratégia de criação de lugares de reserva, 

conservados hoje para serem incorporados amanhã, por assim dizer. Afinal, o Parque 

Ecológico não foi apenas degradado e ecologicamente perturbado, mas vem sendo 

incorporado parcialmente pelo Estado, como já vimos anteriormente. Os equipamentos 

públicos em processo de construção, o projeto de revitalização (Foto 26), bem como sua 

futura inserção no sistema nacional de Unidade de conservação
148

, tudo isso é um forte 

indicador de que o Parque ecológico das Timbaúbas antes visto como hostil e 

institucionalmente insignificante, tendo sido por anos negligenciado pelo Estado, ausente das 

políticas públicas, agora se converte em raridade, agregando valor aos empreendimentos 

imobiliários adjacentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
148 

Por meio do Decreto Municipal n.º 352, datado de 23 de outubro de 2017, foi criado o Parque Natural 

Municipal das Timbaúbas, sendo a primeira unidade de conservação do Município, enquadrada como uma Área 

de Proteção Integral, prevista na Lei Federal n.º 9.985/2000. Por ora, está em curso à inserção do da UPI 

(Unidade de Proteção Integral) no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), assim como no 

Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Ceará (SEUC). 



203 
 

 

 

 

 

Foto 26 – Equipamentos públicos em construção no interior do Parque Ecológico das 

Timbaúbas. 

Fonte: Anael Soares Ribeiro, 2018. 

 
No entorno do Parque, as áreas vazias (especialmente na Lagoa Seca) que aguardam 

valorização são extensas e estão situadas num eixo de empreendimentos imobiliários de alto 

padrão. Nos próximos anos, a tendência é de que à medida que esses equipamentos forem 

sendo construídos e a área do entorno adensada, a especulação imobiliária inclua cada vez 

mais em seu discurso de marketing a proximidade em relação à única área verde cidade, 

dotada de equipamentos públicos e já revitalizada. Outro segmento social, interessada na 

preocupação com o culto ao corpo, já vem fazendo uso do espaço, mas os moradores do João 

Cabral, por outro lado, tem se afastado do parque
149

. José Gildiclécio, usuário do Parque 

desde sua criação, argumenta: 

O parque ecológico era a área de lazer do João Cabral, principalmente no 

domingo. Na gestão de Santana, eu crie o domingo do Rock lá. Foram três 

edições. Crie mais Pinto tattoo, o música ecológica, que reuniu reggae, rap e 

rock. Agora nosso receio é que no futuro se tenha que pagar alguma taxa pra 

se ter acesso. 
 

 
149 

Para José Wellington, morador do João Cabral que frequentava o Parque inicialmente, a área verde 

possibilitava um contato nostálgico com a Natureza, a sociabilidade e uma fuga da cotidianidade. Em particular, 

para  ele  representava  mais  que  isso:  ―Eu  vendia  dindin  lá,  tirava  meu  sustento  dali.  Eu  levava  300  dindins  e 

voltava sem nada. Pagava o aluguel de minha tia, a prestação da geladeira‖. Entrevista concedida em 28/12/18. 
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Sendo enquadrada como Área de Proteção Integral (API), o acesso e o uso da área 

certamente ficará mais restrito, pois essa categoria de Unidade de conservação assegura 

apenas atividades educacionais e científicas no interior da área, mas nenhuma prática que 

comprometa o equilíbrio ecológico como uma atividade econômica, ainda que em tese não 

implique em degradação ambiental. 

19.5 As ruralidades 

 
Entre suas obras basilares para a ciência geográfica, Lefebvre (1971) publicou do ―Do 

rural ao urbano‖, um compilado de textos nos quais o autor aborda categorias analíticas 

centrais tais como o rural, o urbano, o bairro, o cotidiano, entre outras. Ele explicita que o 

advento da modernização e da mecanização no campo representou uma ameaça para a 

comunidade rural. Mais contemporaneamente é a sociedade urbana em projeção que põe em 

xeque os resquícios do rural, sua forma-conteúdo. 

A dispersão desmensurada da cidade vem subordinando o campo aos imperativos 

político-econômicos de forças cuja centralidade tomaram forma na vida urbana, de modo que 

na  medida  em  que  ―o  tecido  urbano  prolifera,  estendendo-se,  corrói  os  resíduos  da  vida 

agrária.‖ (LEFEBVRE, 2008, p.17) 

Em paralelo, o urbanismo institucionalizado - o concebido a que se refere Lefebvre - 

ideologicamente assentado na modernização e no progresso que aquele conceito pressupõe, à 

luz de um dualismo reducionista, tem limitado o rural ao arcaico, ao tradicional, ao primitivo, 

que precisa ser necessariamente superado pelo processo de urbanização. 

Sem relação direta (por contiguidade) atual com espaços essencialmente rurais, o João 

Cabral parece ter consolidado sua condição urbana nas últimas duas décadas. Uma visão de 

sobrevoo
150

, passando ao largo do micro social, poderia incorrer numa generalização como 

essa. 

Entretanto, nas entrevistas, quando indagados sobre a situação geográfico do bairro na 

década de 1980 ou 1990, a grande maioria dos entrevistados ressaltava os sítios (a exemplo do 

sítio de José Apolinário, hoje conjunto José Carvalho), a mata composta principalmente por 

juremas e eucaliptos, a criação extensiva de gado e até a caça como prática cotidiana. 

Assim, muito embora tendo suas relações de trabalho e consumo vinculadas ao centro, 

a vida do bairro manifestava o rural inicialmente,visto que havia uma relação de contiguidade 

 

150 ―
A Geografia tem, tradicionalmente, cultivado uma espécie de ‗visão de sobrevôo‘, analisando as sociedades e 

seus espaços quase sempre ‗do alto‘ e ‗de longe‘. Essa perspectiva é,  de certa forma, aquela que é própria do 

Estado.‖ (SOUZA, 2007, p.101) 
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com sítios, áreas agrícolas, currais. 

Situado na borda do tecido urbano, durante as primeiras décadas, se forjou uma 

sociabilidade híbrida, isto é, tributária de elementos do rural (no bairro) e do urbano (centro). 

Longe de arrogar dualismos, considerando-se essa situação geográfica inicial do bairro, 

reconhecemos diacronicamente à existência hoje de ruralidades que convivem 

(conflituosamente) com o urbano. 

Nessa perspectiva, essas ruralidades são tomadas como costumes de temporalidades 

outras nas quais o rural se manifestava espacialmente de forma palpável no bairro. Como são 

possíveis essas permanências resistirem ao processo avassalador de urbanização? Ora, se o 

urbano (como virtualidade hoje, realidade amanhã) já se faz presente nos espaços rurais, os 

costumes rurais também podem permanecer em bairros como qualidades das relações sociais 

cotidianas de maneira residual. Souza e Lima (2009) reforçam essa relação dialética entre o 

rural e o urbano ao afirmarem que 

Os elementos da ruralidade podem compor uma série de cenários da vida 

cotidiana, estando eles presentes em diferentes sociedades, dentro ou fora do 

Brasil. O interessante nesse conceito é a sua flexibilidade, imprimindo em 

um cenário urbano manifestações culturais da vida rural. (SOUZA e LIMA, 

2006, p.92) 
 

Nas deambulações pelas ruas do bairro não é difícil presenciar carroças, cavalos, o 

cultivo de plantas, a continuidade enfim de costumes herdados do campo (Foto 27). Nos 

quintais de algumas casas, por mais diminutas que sejam, hortas e plantas medicinais são 

cultivas e os fogões à lenha continuam sendo usados rotineiramente. 
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Foto 27 – Ruralidades no cotidiano do bairro. 

Fonte: Anael Ribeiro Soares, 2018 
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Constata-se que essas ruralidades ainda se mantém seja porque foram resignificadas e 

readaptadas ao contexto atual, seja porque ainda respondem as necessidades de subsistência. 

As carroças que vemos estacionadas em frente a algumas casas (Foto 27) não são mais meios 

de transporte, embora em certa medida continuem sendo, mas instrumentos de trabalho de 

uma profissão que, décadas atrás, tinha reconhecimento social e político: o carroceiro. Quanto 

aos fogões à lenha, de acordo com Marieta
151

, quando usado, além de atribuir sabor mais 

apurado a comida, tem uma finalidade pragmática na medida em que possibilita maior 

durabilidade do gás de cozinha. 

Até onde foi possível verificar, só existe atualmente uma casa no bairro cuja estrutura 

e tipologia nos remete ao rural: cercada com arames, com alpendre, em torno da qual animais 

são criados livremente e algumas arvores frutíferas se destacam (cajueiro, mamoeiro, 

goiabeira, laranjeira). Noutras, embora a estrutura já seja inteiramente urbana, é comum 

encontrar instrumentos como enxada, foice e instrumentos de montaria (arreio, selas, estribo). 

 

Foto 28 – A última casa com características tipicamente rurais no João Cabral. 
Fonte: Anael Ribeiro Soares, 2017. 

 
Os moradores dessa casa (Foto 28) são de origem paraibana e afirmaram que durante a 

vida inteira moraram no campo. Quando se mudaram para Juazeiro, porém, eles não abriram 

mão dos costumes rurais, mas declararam terem se desfeito da criação de galinha devido o 

aumento dos fluxos de automóveis nas ruas do bairro. 

151 
Entrevista concebida por dona Marieta, moradora há mais de três décadas do bairro, brincante de coco. 

Entrevista realizada em 07/06/2018. 
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Em certa medida, as ruralidades respondem também a uma identidade em vias de 

desaparecimento, aquela do sertanejo pertencente a um modo de vida cujo elo com terra, o 

plantio e os animais é estruturante. Exemplo contundente disso encontramos no cotidiano de 

um modesto comerciante cuja trajetória de vida durante a juventude, quando se intensificava o 

fenômeno do êxodo rural no Brasil, motivado pela modernização agrícola na década de 1970, 

o forçou a migrar para uma metrópole. José, morador do bairro desde a década de 1990, nos 

relatou que trabalhou durante sete anos na agricultura familiar em Juazeiro do Norte, mas ao 

completar dezoito anos foi para Fortaleza trabalhar na construção civil. Em seguida, migrou 

para Juazeiro da Bahia onde passou a trabalhar numa usina de cana de açúcar sob o auge do 

Programa nacional do Álcool (Proálcool).  

Anos depois, retornou para Juazeiro do Norte para residir no João Cabral, mas o antigo 

vínculo com a agricultura o fez comprar, parceladamente, como fez questão de enfatizar, um 

hectare de terra bem próximo de onde viveu sua infância, junto a sua família. Assim, há pelo 

menos três anos, José se divide entre o ofício de agricultor (durante o dia), com o qual se 

identifica, e o de comerciante (a noite, vendendo lanches), vivendo, portanto, entre rural e o 

urbano. Para tanto, ele precisa percorrer em sua bicicleta um trajeto de 13km praticamente 

todos os dias à medida em que se aproxima o mês de dezembro (quando inicia- se o período 

chuvoso na região) para chegar a sua roça. 
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Foto 29 – José percorrendo o trajeto de 13km para chegar a sua roça. 
Fonte: Anael Ribeiro Soares, 2018. 

 

O caminho percorrido de volta as suas origens rurais (Foto 29) nos remete a relação de 

estranhamento do sujeito com o modo de vida urbano, seu ritmo frenético com relações cada 

vez mais impessoais. O interesse pela terra adquirida não repousa sobre o valor de troca dela, 

mas sobre seu valor de uso, pois José almeja fixar morada na comunidade onde viveu quando 

criança, resgatando assim sua identidade expropriada. 

Para Santos (2002), ―o império do tempo é muito grande sobre nós, mas é, sobre nós, 

diferentemente estabelecido. Nós, homens, não temos o mesmo comando do tempo na cidade; 

as firmas não o têm, assim como as instituições também não o têm.‖ (SANTOS, 2002, p.22) 

Sob a égide da globalização, a fluidez e aceleração acabam sendo marcas indeléveis das 

relações socioespaciais contemporâneas, sobretudo no espaço urbano, mas os resíduos 

imprimem outra relação espaço-tempo no cotidiano do homem simples. Em um espaço 

residual como o João Cabral, a apropriação do espaço é regida por temporalidades profundas 

(longa duração), as quais sustentam um ritmo de vida mais lento, mesmo sob império da 

fluidez e da aceleração. 

Quando tratamos desses resíduos que animam a vida cotidiana do bairro,não estamos 

com isso incorrendo numa concepção dualista, opondo a tradição à globalização e a 

modernidade. Pelo contrário, reconhecemos a coexistência no mesmo espaço de referenciais 

alhures, imanentes a longa duração da geografia história da cidade, e novos referenciais 

advindos de uma ordem distante. Em meio às contradições, os sujeitos subalternizados ora se 

realizam   ativamente   como produtores  e   construtores  de  sua   realidade  cotidiana   ao   se  
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apropriarem dos espaços nas festas e manifestações da cultura popular, reivindicando o valor 

de uso do espaço, ora veem na cultura um objeto de mercantilização e nas festas uma mera 

fuga momentânea do cotidiano. Há nessas contradições um conflito entre uma experiência na 

qual o sujeito se reconhece e se afirma no objeto, e uma experiência de alienação e 

estranhamento em relação ao próprio lugar. Afinal, sob a égide da globalização, 

a modernidade se instaura quando o conflito se torna cotidiano e se 

dissemina, sobretudo sob a forma de conflito cultural, de disputa entre 

valores sociais, de permanente proposição da necessidade de optar entre isto 

e aquilo, entre o novo e fugaz, de um lado, e o costumeiro e tradicional, de 

outro. (MARTINS, 2008, p.20) 
 

O cotidiano, como consequência disso, é atravessado por conflitos e contradições. Por 

isso, o cotidiano do bairro João Cabral difere do cotidiano de uma periferia, onde a espoliação 

urbana revela-se nas carências e infraestrutura deficitária de um espaço desurbanizado 

distante das áreas centrais, mas ao mesmo tempo há claramente um espaço residual, que 

condiciona e é condicionado pela metamorfose urbana que acompanha a cidade, conservando, 

apesar disso, atributos da geografia história da cidade. 

 

20. DA SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL À FRAGMENTAÇÃO ESPACIAL 

 
Partimos do pressuposto de que as representações do espaço ancoradas no medo 

generalizado e na espetacularização da violência tem engendrado, ao mesmo tempo, uma 

estratégia de autoisolamento da elite e da classe média, embora outros fatores estejam 

implicados nisso, bem como levado ao recrudescimento da segregação socioespacial imposta 

à população subalternizada do João Cabral. 

Aludindo o pensando de Carlos (2013, 2007b) sobre esse tema, para essa autora a 

segregação socioespacial apresenta-se por meio da morfologia urbana enquanto diferenciação 

entre as classes sociais na luta - assimétrica diga-se passagem - pelo direito à cidade, daí o 

contraste entre as habitações de alto padrão em espaços bem equipados em infraestrutura e 

serviços públicos e aqueles espaços residenciais periféricos em que a população amontoa-se 

em habitações precárias, sem condições infraestruturais básicas, por vezes em áreas de 

encosta, várzeas, terrenos públicos em litígio. 

Tal como a autora a concebe, a diferenciação está na base do modo de produção 

capitalista, pois a mediação da forma mercadoria na apropriação (privada ou coletiva) do 

espaço se mostra socialmente desigual, favorecendo assim a reprodução ampliada do capital 

em favor dos agentes econômicos hegemônicos que atuam na produção da cidade em 

detrimento dos sujeitos subalternizados, suscitando, a partir disso, conflitos e resistências. 
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Afinal, essa diferença implica contraditoriamente em privações e privilégios no acesso e a 

apropriação    da    cidade. Em    suma,    ―esta    diferenciação    ganha    realidade    como 

separação/apartamento, condicionando as relações sociais, assim como o modo como cada 

cidadão se apropria da cidade.‖ (CARLOS, 2013, p.96) 

Mas esse processo vai evoluindo via estratégia de classe ou expansão ampliada do 

capital por meio da urbanização capitalista para uma desigualdade bem mais profunda entre 

valor de uso (apropriação coletiva) e valor de troca (apropriação privada), predominando esse 

último na definição da propriedade privada como mediação necessária para dominação do 

espaço urbano. Nesse momento, 

a segregação é expressão do desdobramento da contradição que produz o 

espaço urbano (decorrente da dupla determinação do trabalho de gerar valor 

e de satisfazer uma necessidade) que é, ao mesmo tempo e dialeticamente, 

valor de uso (condição necessária à realização da vida) e valor de troca 

(mercadoria cujo uso está submetido a mercado imobiliário visando à 

produção do valor). (CARLOS, 2013, p.97) 
 

À medida que o valor de troca se expande na esteira da urbanização, sobrepondo-se 

continuamente, mas não anulando, o valor de uso, a fragmentação se revela como 

consequência da divisibilidade do espaço urbano, subsumido pela lógica do capital. Com 

efeito, cada fragmento espacial torna-se equivalente à homogeneidade social e assim também 

―(...) recriam no lugar a hierarquização social – definida pelo poder de classe e pelo dinheiro‖ 

(CARLOS, 2013, p.99). Portanto, a segregação socioespacial, tal como é concebida pela 

autora, passa necessariamente pela compreensão da reprodução das relações sociais de classe 

na  produção  desigual  do  espaço  urbano.    Nas  palavras  de  Alves  (2017,  p.194)  ―é  pela 

compreensão do processo de reprodução capitalista, o qual se baseia não só na desigualdade 

como no seu aprofundamento, a partir das relações capitalistas de produção, que se pode 

compreender a segregação socioespacial.‖ 

Quanto à estratégia de autoisolamento
152

, autores como Souza (2008) e Fernandes 

(2009) reconhecem que esse processo se nutre de um medo generalizado e uma sensação de 

insegurança que toma conta dos citadinos, seja numa metrópole como o Rio de Janeiro, na 

qual, como se sabe, são vastos os territórios dominados pelo tráfico e as milícias, seja em 

 

152 
Se, substancialmente, a segregação implica em formas de privação que são impostas por uma estratégia de 

classe e pela própria lógica da cidade como negócio, então na autosegregação não há uma classe social optando 

por essas privações, mas sim pelo autoisolamento para evitar a diferença e garantir a homogeneidade social em 

espaços fechados. Nesse caso, a segregação como conceito que abarca formas de privação na apropriação da 

riqueza socialmente produzida na cidade perde toda sua potência conceitual quando se adiciona o prefixo ―auto‖, 

resultado em autosegregação, tendo em vista as classes de alto aquisitivo não sofrem privações urbanas. 

Portanto, embora tenhamos optado por trabalhar com Souza (2008), em vez de autosegregação, preferimos o 

termo autoisolamento, que denoda uma escolha deliberada pelo isolamento em relação ao espaço público e a  

vida urbana. Nas citações que faremos esperamos que leitor faça a devida consideração quanto à autosegregação. 
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Juazeiro do Norte, resguardando, comparativamente, a devida proporcionalidade em matéria 

de violência urbana. Em ambas, porém, por meio da mídia, se difunde o medo do outro, mas 

também da vida urbana e suas eventualidades, empobrecendo a vida urbana. Souza (2008), 

inclusive, para dar conta dessa cidade dominada pelo medo da criminalidade violenta vai 

mesmo criar um silogismo: ―fobópole‖, que seria literalmente a cidade do medo. Segundo o 

autor: 

Um medo generalizado, ainda que matizado também ele (de acordo com a 

classe, a cor da pele, a faixa etária, o sexo e o local de residência), toma 

conta de corações e mentes, (re)conduzindo hábitos de deslocamento e lazer, 

influenciado formas de moradia e habitat e modelando alguns discursos- 

padrão sobre a violência urbana. (SOUZA, 2008, p.54) 
 

Apesar disso, o medo generalizado da violência, como se fosse um aspecto 

homogêneo da vida urbana moderna, quase que onipresente, tem encontrado muito mais eco 

do ponto de vista econômico nos interesses, compartilhado pela classe média e as elites 

(política e econômica), por uma nova forma de habitat na cidade de que o mercado 

imobiliário é o principal beneficiário, como mostrou Magrini (2013). 

Não é demais reiterar que não se trata de negar a materialidade da violência urbana 

cuja problemática em face do número crescente de homicídios
153

, entre outros dados 

igualmente alarmantes, tem sido objeto de vultosa reflexão científica e de intervenções do 

poder público, embora estas últimas por meios bem questionáveis. 

De fato, em se tratando do nosso objeto de estudo, o tráfico de drogas é visível à luz 

do dia em certos trechos arregimentando os mais jovens, que facilmente se inserem na base 

hierárquica do tráfico, em grande medida, em função da condição socioeconômica em que se 

encontram. A própria localização privilegiada do bairro, próximo ao mercado consumidor, 

também favorece o comércio ilícito de varejo nas bocas de fumo. 

Diante de uma ação policial buscando desbaratar as bocas de fumo, todavia, a mídia 

vale-se de sua fonte única (polícia) para uma cobertura em que a superexposição e 

supervalorização dão à tônica na comunicação, simplificando e naturalizando uma 

problemática complexa cujas variáveis são múltiplas, envolvendo matizes sociais, étnicas, de 

origem geográfica e envolvendo também modelos de governança (SOUZA, 2008). Mas essa 

complexidade fica subjacente a ―(...) representação social dos pobres que predomina na classe 

média e também na mídia, segunda a qual cada é inteiramente responsável por suas 

‗escolhas‘,  tendo,  em  matéria  de  status  e  condição  social,  geralmente ‗o  que  merece‘
154

.‖ 

(SOUZA, 2008, p.61) 

 

 
 

153 
O Brasil registrou a marca história de 62.517 homicídios em 2016. (IPEA, 2018) 



213 
 

Aliás, entre os tecnocratas
155

, essa representação social aliada à concepção de espaço absoluto 

na qual se amparam, via de regra, orienta as políticas públicas urbanas que se voltam muito 

mais para consequências em detrimento das causas de problemas graves como a violência 

urbana. 

Deixemos claro, contudo, que não estamos querendo dizer que o traficante seja um 

espécie robin hoodie ou um mero oprimido tão somente, a quem, por isso, deve-se uma 

complacência; concordamos uma vez mais com Souza (2008) quando esse classifica-o 

acertadamente como um oprimido que oprime outros oprimidos. Não obstante, insistindo na 

simplificação/naturalização vê-se que as representações midiáticas não transparecerem a 

complexidade com que deveria ser trata uma temática tão complexa como a violência urbana, 

ao contrário, em geral, a obscurece ainda mais quando recorre ao sensacionalismo e a 

espetacularização. 

Ao mesmo tempo, a política de segurança pública nacional e localmente pautada no 

enfretamento ostensivo e na repressão ao tráfico de drogas em territórios - nos quais 

residências aparentemente convencionais dão suporte ao comércio de drogas ilícitas e 

confundem-se assim com as demais – que se convertem em zonas de conflito, ainda que 

velados, entre os traficantes/milicianos e a polícia, não se mostra nada eficaz, senão para 

aumentar o encarceramento com a prisão daqueles que compõe a base da hierarquia do tráfico 

(aviões, fogueteiros), sem, contudo, pôr fim a problemática (SOUSA, 2008; SILVA, 2002). 

Em Juazeiro do Norte, a vila Dom Bosco, localizada no bairro Santa Tereza, devido 

incidência do comércio de drogas ilícitas no varejo, aos quais se associam crimes como 

homicídios,  é  mais  conhecida  entre  os  citadinos  como  ―Faixa  de  Gaza‖  em  alusão  a  faixa 

territorial no Oriente Médio onde os conflitos são intensos entre Israel e Palestina. A 

toponímia corrente na linguagem policial
156

, à medida que foi sendo reproduzida 

midiaticamente (Figura 11), rapidamente foi incorporada à linguagem cotidiana dos citadinos. 

 
154 

Em uma das operações policiais realizadas no bairro, o repórter do programa ―Rota 22‖ indaga o policial 

responsável pela operação sobre o tráfico no local, ao passo em que esse responde: ―não justifica você ser pobre, 

não ter emprego, e ser criminoso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Infelizmente muitas pessoas 

querem o ganho fácil e o resultado é esse. Ou, infelizmente, vão para cadeia ou, muitas vezes, tomam mortes em 

virtude dessas práticas delituosas.‖ 
155 

Recordo aqui uma situação bem ilustrativa: fazendo uma visita técnica à secretaria de infraestrutura de 

Juazeiro do Norte a fim de obter uma base cartográfica do bairro que investigamos nessa pesquisa fomos 

recebidos por técnico da Secretaria de Infraestrutura, o qual, sem floreios, expressou espontaneamente sua 

opinião sobre o João Cabral: ―as pessoas dali não querem trabalhar, só o que tem é vagabundo ali. Mas, vou lhe 

contar: fui um dia lá e vi que tem mulher bonita, viu!‖ 
156 

Barbosa (2014, p.27) argumenta que ―é comum os policiais lidarem com termos linguais classificatórios do 

outro, produzidos e mobilizados na sua atividade (...)‖ 
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A difusão do termo (Faixa de Gaza) associa, no imaginário coletivo, a figura do traficante ao 

morador da vila Dom Bosco, fazendo deste um ser social limitado em suas práticas cotidianas 

por sua condição socioespacial em razão da qual incidem os estereótipos de traficante, 

bandido, vagabundo, delinquente. A representação, nesse caso, reforça a segregação 

socioespacial, posto que estigmatização se impõe criando constrangimentos, inibindo a 

mobilidade espacial, retroalimentando o estado do sítio. 

 

Figura 10 – Matéria pública no jornal Diário do Nordeste em que o termo ―Faixa de Gaza‖ é 
utilizado em referência a Vila Dom Bosco, Santa Tereza. 

Fonte: http://blogs.diariodonordeste.com.br. 
 

De modo semelhante, há no João Cabral um território
157

 onde o tráfico é mais intenso, 

muito embora o fluxo voltado para comércio de drogas ilícitas aconteça com mais frequência 

durante noite, quando se amplia a demanda, motivo pelo qual esse território não é identificado 

por todos os moradores. 

Nesses territórios, a dinâmica dos fluxos (de pessoas e veículos) é bastante volátil, 

variando em conformidade com o recorte temporal (a noite, finais de semana, feriados) em 

que oscila a demanda do mercado consumidor, a intensidade e frequência do policiamento, 

fator inibidor do comércio ilícito, assim como as condições de abastecimento
158

. 

Em meio a pequenos estabelecimentos comerciais como lanchonetes, salões de beleza, 
 
 

 

157 
O conceito de território aqui utilizado não diz respeito apenas a uma porção do espaço demarcado pela ação 

estatal, mas sim, de forma mais ampla e abrangente, balizado pelas relações de poder pelas quais ele, o espaço, é 

dominado ou apropriado. 
158 

De certo modo, articulada em rede, há uma geografia da violência da qual se desdobra também uma geografia 
do medo, por assim dizer, que mereceriam um estudo de maior fôlego, levado as  últimas  consequências, mas as 

dificuldades que se apresentam nessa investida exigem do pesquisador um mergulho profundo no universo de 

análise, o que representa inúmeros riscos a se correr. Essa linha de análise foge das nossas pretensões, mesmo 

porque nos interessa como categoria-chave é o cotidiano, mas, ainda assim, a metodologia na qual nos baseamos, 

a pesquisa-participante, seguramente nos credencia para argumentar a respeito de alguns aspectos de superfície 

dessa ―Geografia do violência e do medo‖. 

http://blogs.diariodonordeste.com.br/
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bares, bem como residências, as bocas de fumo se camuflam, o que dificulta a identificação. 

Esse território, especificamente situado no cruzamento entre as ruas Perpétua Carneiro da 

Cunha e a Ozana Pereira, recebe o nome na linguagem policial de formigueiro ou miolo. O 

primeiro é atribuído em virtude do ajuntamento que se forma e da movimentação daqueles 

que são designados de aviões, aos quais cabe o repasse da droga para o consumidor, na 

iminência de alguma operação policial na área, enquanto o segundo termo reflete mais a 

localização tendo em vista que o local situa-se bem no centro do bairro. Mas apesar dos 

termos aparecerem recorrentemente na linguagem policial, ao contrário do que ocorreu com a 

Vila Dom Bosco, não tiveram a mesma projeção midiática. Nota-se, assim, os 

desdobramentos da difusão de uma representação midiática no imaginário coletivo. 



 

216 

Mapa 08 – Território de comércio ilícito de drogas (formigueiro ou miolo na linguagem policial) 
Fonte: IBGE, 2010. 
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Não obstante, diferentemente dos territórios comandados pelos traficantes ou milícias 

aos quais se refere Souza (2012) na metrópole carioca, onde o conflito com a polícia é 

responsável por muitas mortes de ambos os lados, mas também daqueles moradores que estão 

em meio ao fogo cruzado durante as operações policiais, aproximando-se de um cenário de 

guerra, o território representando acima (Mapa 08) caracteriza-se mais como ponto de 

comércio, pois, até onde foi possível sondar, a alta cúpula do trágico
159

 e o mercado 

consumidor, em sua grande maioria, é externa ao bairro. 

Mesmo assim, em segmentos do bairro como esse, dada a maneira como são  

realizadas as abordagens policiais, mediante truculência, portando armamentos 

desproporcionais nas ações realizadas, além das inúmeras violações, desde a privacidade do 

indivíduo à propriedade privada
160

, nos faz crer que há em curso uma militarização do 

cotidiano (SOUZA, 2013; FERNANDES, 2009). 

Não à toa, os moradores temem passar por esses territórios dominados pelo tráfico sob 

o comando de facções, não só em virtude dos casos de homicídios, mas também devido à 

própria abordagem policial truculenta e invasiva. Os grupos táticos militares, 

contraditoriamente, intimidam com armas pesadas e ordenam constantemente os moradores a 

entrarem em seus domicílios, estabelecendo, informalmente, uma espécie de toque de 

recolher. 

Entretanto, cabe destacar que a militarização do cotidiano de periferias e favelas vem 

sendo uma tendência nacional em matéria de política de segurança pública na medida em que 

as forças armadas nacionais são acionadas para exercer o papel ostensivo que cabe a polícia 

militar, as guardas municipais são treinadas e armadas para exercer o mesmo papel da polícia, 

aumentam-se os investimentos nas forças táticas
161

, ao passo em que a polícia civil e o aparato 

tecnológico de que ela precisa para aumentar sua capacidade investigativa é deixado em 

segundo plano. 

Em um contexto em que a sensação de insegurança é crescente e generalizada, a 

militarização que já perpassava a formação,a estrutura e o modelo predominante de segurança 

 
 

159 
Supomos, por esta razão, que a inexistência de conflitos armados entre a polícia e os traficantes se deve 

exatamente ao fato do bairro não abrigar a alta cúpula do tráfico, sendo, sobretudo no local em questão, um 

ponto de comércio de drogas ilícitas, aos quais está diretamente ligada a grande maioria dos casos de homicídio. 
160 

Vem se tornando frequente a abordagem de alguns policiais que recolhem aparelhos celulares e vasculham 

conversas em aplicativos de mensagem, arquivos pessoais, chamadas realizadas e recebidas, em busca de algo 

―suspeito‖. Noutros casos, ainda mais graves, residências são arrombadas e invadidas, sem autorização. Essas 

situações, deixemos claro, foram presenciadas pelo autor da pesquisa. 
161 

―Nota-se também a presença cada vez mais significativa de profissionais das Forças Armadas e das polícias 

militares na gestão estratégica da segurança pública, começando pelas secretarias de segurança dos estados e dos 

municípios (...)‖ (SOUZA, 2015, p.208) 
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pública agora invade a instância cotidiana das periferias e favelas. Ocorre que subjacente aos 

discursos de guerra às drogas, de combate ao inimigo, criando um clima de guerra civil 

(SOUZA, 2008), há uma mecanismo de controle social que visa manter os sujeitos 

subalternizados sob vigilância constante, a exemplo do que ocorre nas favelas cariocas 

(FERNANDADES, 2009). 

O corolário desse processo de militarização do cotidiano é ―o uso de violência gratuita, 

especialmente nas áreas segregadas da cidade, onde a invisibilidade é uma marca e que, por 

isso mesmo, ‗tudo pode‘ (...)‖ (FERNANDES, 2009, p.151) Agindo de maneira diferenciada, 

por considerar o João Cabral ‗uma área de risco‖
162

 em matéria de violência e criminalidade a 

polícia militar difunde pela via midiática o discurso de guerra e combate às drogas e, por 

extensão, aos criminosos, ao passo em que as empresas de segurança privada juntamente com 

o mercado imobiliário atuam no sentido de proporcionar maior sensação de segurança em 

áreas contíguas, notadamente na Lagoa Seca cujos moradores ―(...) sentindo-se vulneráveis, 

buscam compensações capazes de produzir alívio e sensação de maior segurança.‖ 

(FERNANDES, 2009, p.166) 

Dessa forma, para além dessa militarização interna mais presente nos territórios aonde  

o tráfico de drogas se revela constante é preciso ainda verificar como essa materialidade da 

violência consubstanciada com as representações e a reprodução de discursos que a mídia dá 

vazão têm levado ao recrudescimento da segregação socioespacial intraurbana. Isso exige, ao 

invés da analise da condição segregada do bairro apenas, a compreensão de regiões da cidade 

onde esse processo se materializa, tal como sugere Villaça (2011). 

Vimos, há pouco, que os espaços populares (favelas e periferias, especialmente) foram 

- e ainda são - historicamente segregados tanto mais a cidade entra na esteira do mercado 

imobiliário e os estereótipos que incidem sobre esses mesmos espaços são retroalimentados 

pela mídia, que reforça e generaliza o medo do outro (sobretudo quando o outro é o diferente). 

É buscando justamente a mediação entre a variável do medo generalizado da violência 

e a segregação socioespacial, cujas implicações se refletem também no cotidiano, que 

pretendemos analisar a desigualdade socioespacial na região da cidade de Juazeiro do Norte 

contrastada, de um lado, pela presença da Lagoa Seca, cuja origem está associada aos anseios 

por um novo habitat por parte da elite local e mais recentemente da classe média alta, ladeada, 

do outro, pelo bairro João Cabral, cuja população é controlada, estigmatiza e segregada. 

Enquanto tendência, no primeiro há uma busca de autoisolamento, motivado pela busca 

 
162 

No estudo desenvolvido por Barbosa (2014) as áreas nas quais o número de ocorrências registradas pela 

polícia é maior recebeu a nomenclatura de cunho técnico de ‗área de operações‘. 
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da segurança que se materializa em novas formas urbanas e num aparato eletrônico de 

vigilância (Foto 30), mas no segundo, como temos verificado, há uma segregação 

socioespacial historicamente imposta desde a sua origem. Conforme Souza (2005), a busca 

pelo autoisolamento ocorre em razão de alguns fatores, tais como 

Uma paisagem urbana crescente marcada pela pobreza e pela informalidade, 

inclusive nas áreas centrais e nos bairros residenciais privilegiados mais 

tradicionais; 2) a deterioração das condições gerais de habitabilidade e 

qualidade ambiental nos bairros residenciais privilegiados tradicionais devido 

a congestionamentos, poluição do ar etc.; 3) a busca por uma maior 

―exclusividade‖ social; 4)eventualmente, a procura de novos espaços 

residenciais que apresentassem amenidades naturais; e 5)o aumento objetivo 

da criminalidade violenta e de problemas associados a estratégias de 

sobrevivência ilegais (como as ―balas perdidas‖ quando de tiroteios entre 

quadrilhas rivais de traficantes de drogas, a desvalorização de imóveis 

próximos a favelas etc. (SOUZA, 2005, p.192-195) 

 

 
 

Foto 30 – Aparato de segurança instalado nos condomínios da Lagoa Seca. 
Fonte: Anael Ribeiro Soares, 2018. 

 
No que se refere aos moradores da Lagoa Seca a busca por um exclusivismo para 

praticas socioespaciais de lazer e o medo generalizado da violência foram os principais fatores 

pelos quais se recorreu ao enclausuramento. Correa (2012), em seu estudo, atribui à 

exclusividade desses espaços ao elevado preço da terra urbana, bem como a segurança 

proporcionada ao aparato eletrônico e empresas privadas que atuam nesse segmento.
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Periodicidade com que os moradores do 
João Cabral frequentam a Lagoa Seca 

 
5% 

 

15% 
Frequentam periodicamente 

 

Frequentam raramente 
 

Nunca frequetam (apenas 
passam) 

80% 

Cercas elétricas, câmeras de monitoramento, dispositivos de controle eletrônico, cujo suporte 

técnico cabe a empresas como a Digiguarde
163

, possibilitam maior sensação de segurança aos 

moradores. Por outro lado, aos transeuntes, esse controle e vigilância não transmite apenas o 

medo da violência, mas é um sinal de que o estranho (outro) é indesejado ali.  Todo  esse  

aparato  de  segurança  que  tenta  produzir  um  ―lugar  seguro‖,  produz,  na realidade, 

―espaços fechados e exclusivos, nos quais a multiplicidade da cidade não penetra. São 

cercados, murados, vigiados por câmaras e protegidos por dispositivos eletrônicos e um 

exército de seguranças privados.‖ (ROLNIK, 2008
164

) 

 
 

Gráfico 06 – Periodicidade com que os moradores do João Cabral frequentam a Lagoa Seca. 

Fonte: Anael Ribeiro Soares, 2018. 

 

Nesse processo, novos contornos na reestruturação da cidade (medo generalizado, 

busca pela segurança, aparato de segurança privada, homogeneidade social) vêm delineando o 

processo de autoisolamento na Lagoa Seca nos últimos anos, reforçando, por outro lado, a 

segregação socioespacial imposta aos moradores do João Cabral, os quais, devido ao quadro 

de pobreza, bem como a precariedade do transporte público, são portadores de mobilidade 

espacial bastante limitada
165

, o que nos faz, aliás, relativizar a nova condição espacial da qual 

tratamos anteriormente. 

 

163 
Das empresas de segurança privada existentes na região é essa (Digiguarde Serviços de Segurança Ltda ) 

certamente a de maior envergadura. Atua nesse segmento desde 2003, prestando serviços de monitoramento e 

vigilância. 
164 

Disponível em: < http://raquelrolnik.wordpress.com/>. Acesso em 14 Junho de 2018. 
165 

Pretendemos voltar a essa questão posteriormente, mas ainda nesse subcapítulo. 

http://raquelrolnik.wordpress.com/
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Quando indagados se frequentam a Lagoa Seca atualmente, a maior parte dos 

moradores do João Cabral foi taxativa ao dizer que não. Muitos afirmaram não terem razão 

alguma para isso, outros foram mais claros alegando não se sentiriam confortáveis por 

considerarem que não seriam bem aceitos
166

. A exceção (5%) dos questionados argumentou 

fazer caminhadas ou frequentar alguns bares e restaurantes. 

Se considerarmos o último quartel do século passado como recorte temporal é possível 

dizer que a relação entre Lagoa Seca e João Cabral, sobretudo do ponto de vista das práticas 

socioespaciais, nem sempre foi marcada por um processo de segregação socioespacial tão 

explícito como hoje se apresenta, expressando um processo de diferenciação socioespacial. 

Vale destacar que a diferenciação não necessariamente implica em segregação, mas esse 

último processo via de regra resulta de uma radicalização justamente da diferença ente as 

classes sociais no espaço urbano (SPOSITO, 2013). 

Inicialmente, durante último quartel do século passado, alguns moradores do João 

Cabral até se lançavam na caatinga que ainda se fazia presente na Lagoa Seca para caçar, 

conforme os relatos de moradores mais antigos. Aqueles mais jovens, por sua vez, reuniam-se 

para o racha nos fins de tarde nos campos de futebol ainda ali existentes, ocasião em que se 

faziam presente os moradores de ambos os espaços residenciais. 

Mas o surgimento de condomínios fechados no lugar das chácaras, nos quais são 

instalados sistemas de segurança, sobretudo a partir do início desse século, foi gradativamente 

afastando os moradores vizinhos, de modo que a Lagoa Seca, de acordo com a maioria dos 

moradores do João Cabral, não atende mais a outra utilidade senão a de um mero espaço de 

passagem. O inverso, porém, também verdadeiro: o fluxo de carros luxuosos em horários de 

pico pelas ruas do João Cabral, próximas aos dois eixos viários (Ailton Gomes e Leão 

Sampaio, a CE222), é a prova mais cabal disso. 

Assim sendo, o par dialético segregação socioespacial e autoisolamento, ambos os 

processos cada vez mais imbuídos contemporaneamente na generalização do medo, vieram 

para acirrar ainda mais a diferenciação social já existente entre o João Cabral e a Lagoa Seca; 

 
 

 

166 
Fernandes (2009) fez mesma observação ao notar entre os moradores das favelas cariocas esse fator inibidor 

da  mobilidade  espacial  que,  por  sua  vez,  reforça  a  segregação  socioespacial.  Segundo  a  autora:  ―Por  fim,  a 

existência de constrangimentos sócio-espaciais ligados à estética, a receptividade e a subjetividade que marca a 

relação de moradores de uma área da cidade em relação a outras, em particular tratando-se de moradores cuja 

imagem na cidade é bastante estigmatizada, o que faz com que não se sintam à vontade em freqüentar certos 

lugares e ambientes. É um fato muito comum entre moradores mais jovens das favelas e áreas pobres mais 

distantes nunca terem ido ao centro da cidade ou ainda, em uma situação mais radical, jamais terem saído do raio 

de alcance, a pé ou de bicicleta, da própria área de moradia. Sua idealização como criminoso pela sociedade, 

baseada em critérios de cor, classe social e local de moradia são preponderantes no limite de sua mobilidade.‖ 

(FERNANDES, 2009, p.196) 
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aspecto bem evidente quando observamos, por exemplo, a distribuição da renda dos chefes de 

família em ambos os espaços residenciais: 
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Mapa 09 – Rendimento de chefes de família até 1 salário mínimo (à esquerda) e acima de 10 salários mínimos (à direita). 

Fonte: IBGE, 2010. 
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Observando mapa acima (Mapa 09) verifica-se que a ―região‖ na qual a disparidade do 

ponto de vista socioeconômico salta aos olhos corresponde à fronteira entre João Cabral e 

Lagoa seca. Quando consideramos a renda per capita por domicílio, enquanto no João Cabral 

em aproximadamente 70% dos domicílios a renda per capita é de, no máximo, meio salário, 

sendo que 25% desse total não ultrapassa ¼, em contrapartida, na Lagoa Seca cerca de 30% 

dos domicílios possui uma renda per capita superior a dois salários mínimos, sendo que desse 

total 20% ultrapassa cinco salários mínimos. Esse contraste também se estende para o plano 

da infraestrutura urbana, dos equipamentos públicos e, em geral, na maneira como o Estado se 

faz presente-ausente nos dois espaços em questão
167

 (Foto 31). Não se trata apenas de uma 

segregação explicita entre as formas urbanas diferenciadas, mas de um processo mais amplo 

que diz respeito ao acesso a equipamentos públicos, serviços, comércio, a riqueza socialmente 

produzida pela/na cidade, ou seja, ao direito à cidade (ALVAREZ, 2013). Para Nascimento et 

al (2012) 

é notável a segregação sócio-espacial existente nos bairros da cidade de 

Juazeiro do Norte - CE. Pode-se tomar como exemplo os bairros João Cabral 

e Lagoa Seca. São bairros vizinhos, entretanto, bastante distintos e com 

realidades opostas: no primeiro verifica-se a ausência ou precariedade de 

infra-estrutura urbana, segurança e planejamento, já o segundo é privilegiado 

com esses serviços, porém todos inclusos numa taxa de condomínio. 

(NASCIMENTO et al, 2012, p.8) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

167 
Durante o primeiro semestre de 2018 nos defrontamos com a troca da iluminação pública na cidade, que 

consistiu na substituição das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED (light emitting diode), a qual coube a 

Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos (SEMASP). Não obstante, embora o projeto tenha 

contemplado por completo a Lagoa Seca, deixou João Cabral desassistido, permanecendo com a mesma 

iluminação tradicional. Como diria Lefebvre (2001, p.99), ―o Estado e a Empresa, apesar de suas diferenças e às 

vezes conflitos, convergem para a segregação.‖ 
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Foto 31 – contraste entre a infraestrutura da Lagoa Seca (à esquerda) e do João Cabral (à 

direita) 

Fonte: Anael Ribeiro Soares, 2018. 

 
Todavia, não há nada de novo quanto à disparidade de renda e o contraste na 

infraestrutura urbana dos dois espaços residenciais, posto que isso é reflexo da divisão do 

trabalho que impõe uma diferenciação na apropriação do espaço urbano por classes sociais 

distintas, levando a um só tempo a homogeneidade social interna e uma heterogeneidade 

externa (CORREA, 2012). 

Mas o que há de efetivamente novo nesse contraste entre João Cabral/Lago Seca é que 

tem se manifestado a busca dos moradores desse último pela autoisolamento em condomínios 

fechados (verticais ou horizontais) cujos muros garantem ao mesmo tempo a homogeneidade 

de classe e proteção em relação aos vizinhos pobres, os quais historicamente foram 

submetidos a uma segregação imposta pela distância, que os isolou em um contexto de 

mobilidade espacial limitada tanto pela precariedade do transporte público como também pelo 

quadro de pauperização. Segregados em razão da baixa mobilidade e do afastamento espacial 

de início, os moradores do João Cabral embora mais recentemente tenham alcançado uma 

nova condição espacial mediante a expansividade do tecido urbano da cidade, seguem sendo 

segregados, mas agora também devido à autoisolamento. Portanto, 

Temos o processo de autossegregação, que é uma política de classe  

associada à elite e aos estratos superiores da classe média, influenciando nas 

condições de reprodução do espaço. Por outro lado, temos a segregação 

imposta, relacionada àqueles que não têm opção de escolha; e buscam os 

locais mais baratos para moradia, nas áreas mais pobres das cidades, onde as 
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condições de infraestrutura urbana são precárias. (MELARA, 2017, p.59) 
 

Aliado a isso, acresce-se ainda a estigmatização que introjeta nos moradores do João 

Cabral uma autorepresentação ideológica que acarreta na exclusão de espaços fragmentados 

cuja homogeneidade social se expressa num exclusivismo a partir do uso, como o Shopping 

Center
168

, por exemplo. 

Historicamente, na dinâmica urbana da cidade Juazeiro do Norte, os sujeitos 

subalternizados invariavelmente foram segregados nas áreas periféricas sob o peso da 

valorização da terra urbana no centro da cidade
169

, este restrito aos filhos da terra (CAVA, 

2009). Esse padrão (filhos da terra e adventícios), que analisamos no capítulo 2, permaneceu 

por muito tempo inerente à estrutura urbana da cidade, mas sua materialidade que se revelava 

principalmente a partir da contradição centro elitizado/periferia empobrecida
170

 até a segunda 

metade do século XX em Juazeiro do Norte foi redefinida com o surgimento da Lagoa Seca 

na década de 1980 na periferia da cidade. 

Assim, do ponto de vista teórico, o conceito de segregação socioespacial, tendo sido 

então atrelado à contradição centro elitizado/periferia empobrecida, se esvai e perde toda sua 

potencialidade ante a emergência da metamorfose urbana que pôs em xeque a estrutura 

monocêntrica que caracterizava a cidade do Padre Cícero
171

 e que, concomitantemente, 

induziu a dispersão do tecido urbano, condicionando a integração e exclusão de novos 

espaços. Em face disso, espaços como o João Cabral foram ―integrados‖ ao tecido urbano e 

redefinidos como periferia e essa, como tal, também o foi
172

. Isto é, doravante 

A periferia se produz, em si, de forma contraditória, se constituindo de 

imensas áreas ocupadas por autoconstrução, em que favelas e as ―ocupações‖ 

mostram, de forma dramática, a existência da propriedade privada do solo 

urbano como condição e pressuposto da construção da moradia. Seu  

negativo são as áreas de construção dos ―condomínios fechados‖, apontando 

a contradições entre o espaço homogêneo (consequência da extensão do 

mundo da mercadoria que cria as bases de uma identidade abstrata em 

contradição com identidades locais produzidas por particularidades  

históricas que se fundam numa prática socioespacial vivida) e o espaço 

fragmentado pela propriedade privada do solo. (CARLOS, 2012, p.116) 
 

Desse  modo, a  diferenciação  socioespacial  nos parece ser o alfa  da  segregação  e  a 
 

 

168 
A maioria dos moradores do João Cabral disse não frequentar o Cariri Gardem Shopping, apesar da 

proximidade, excetuando aqueles mais jovens entre 18 a 24 anos. 
169 

Segregação espontânea, nos termos colocados por Lefebvre (2001, p.97). 
170 

Essa contradição não é geral, nem tampouco universal (VILLAÇA, 2011). 
171 

Para Villaça (2011), essa herança da escola de Chicago de que a segregação se basearia em círculos 

concêntricos deve ser superada, quer seja porque nunca se aplicou a metrópoles como o Rio de Janeiro, quer seja 

porque já não tem mais validade perante a transferência da elite e classe média para áreas periféricas. 
172 

Pereira (2017), em seu estudo, cujo objeto de análise foi à cidade Juazeiro do Norte, afirma categoricamente 

que ―agora as áreas periféricas, antes espaços da pobreza, mudaram de conteúdo, e se diversificaram, o que não 

diminuiu a desigualdade socioespacial‖. (PEREIRA, 2017, p.375) 
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fragmentação do tecido urbano o ômega desse processo. Por essa razão, levando em conta os 

aspectos apontados por Villaça (2011), temos em mente a necessidade de considerarmos o 

conceito de segregação socioespacial no bojo da reprodução das relações sociais mediante a 

produção do espaço urbano, levando em conta a totalidade social. 

Para abarmos o conceito de segregação socioespacial em sua essência no contextual 

urbano atual é preciso considerar que ele comporta não só formas exclusão com contextos e 

motivações múltiplas, mas também formas de privação de grupos sociais subalternizados na 

apropriação da riqueza socialmente produzida na/pela cidade. Seu fundamento conceitual, 

pois, vai ao encontro das contradições do espaço que repousam sobre a dialética entre os 

interesses privados e os coletivos na luta, sempre conflituosa, pela produção do espaço 

urbano, da qual se destacam, por monopolizarem o poder político-econômico, os grupos 

hegemônicos cuja razão de ser depende da reprodução do capital via urbanização capitalista 

(SPOSITO, 2004). E esse processo de urbanização, voltado para reprodução ampliada de 

capital,  abrindo  novas  fronteiras,  ―(...)  expulsa  e  segrega  parcela  significativa  da  sociedade 

sem acesso ao solo urbano‖. (CARLOS, 2012, p.101) 

Além disso, posto que o utilitarismo, o individualismo, a negação da diferença e a 

competição exacerbada sejam marcas da globalização em sua face neoliberal (SANTOS, 

2002; HAESBERT, PORTO GONÇALVES, 2005; HARVEY, 2008), sendo refratária de 

uma ordem distante, a vida urbana em sua forma-conteúdo perde seu sentido pleno de reunião, 

encontro entre as diferenças, resultando na destituição da coletividade, diluída em fragmentos 

apartados. No nosso entendimento, decorre daí - de um estilo de vida derivado do 

neoliberalismo sob a lógica da globalização - o crescimento do enclausuramento, o 

esvaziamento dos espaços públicos (em vias de privatização), a indiferença e até 

estigmatização dos sujeitos subalternizados. 

Mesmo que os condomínios e outros espaços fechados busquem reproduzir a 

sociabilidade dos espaços públicos por meio de um lazer normatizado, de atividades 

esportivas e festas confinadas, a homogeneidade social de classe apenas permite a reunião 

entre os iguais, sem a diferença. Exemplo disso é o espaço que está sendo construído na 

Lagoa Seca para atividades esportivas, no interior do qual também funcionará um restaurante. 

Na página do facebook do empreendimento, que recebeu o nome de Summer esportes de 

areia,  encontramos  a  seguinte  descrição:  ―É  qualidade  de  vida  que  você  quer?  Então,  aqui 

você terá tudo em um só lugar.‖ 
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Foto 32 – Espaço privado para atividades esportivas em construção na Lagoa Seca. 

Fonte: Anael Ribeiro Soares, 2018. (Disponível em> 

https://www.facebook.com/summeresportesdeareia/> Acesso em 25/10/2018). 

 

Dessa forma, embora compelida pela concentração de renda e o acirramento da 

desigualdade socioespacial dela decorrente, imanente ao mecanismo de acumulação de capital 

(SAMPAIO, 2015), a violência se alastrou crescentemente no contexto urbano também em 

função da degradação da vida pública e do espírito de coletividade tendo em vista que o 

individualismo e a negação da diferença são ingredientes que são capazes de fermentar a fuga 

dos espaços públicos e da sociabilidade. Conforme Fernandes (2009): 

Dessa maneira, observa-se a dissolução cada vez maior da possibilidade de 

convívio na cidade e da cidade como lugar das diferenças, havendo, ao 

contrário, um acirramento da indiferença e do individualismo na resolução 

(ou amenização, a exemplo do escapismo para condomínios exclusivos) dos 

problemas urbanos. Desta maneira, os reflexos espaciais desse processo 

complexo são acentuados e a fragmentação da cidade evidencia-se como um 

fato revelador de uma sociedade marcada pelo medo e pelo preconceito. 

(FERNANDES, 2009, p.210) 
 

O estudo realizado por Pereira (2017) concluiu que esse empobrecimento da vida 

urbana em Juazeiro do Norte não é só tributário do par dialético segregação socioespacial- 

autoisolamento, mas é resultante, em última instância, da fragmentação socioespacial. Em 

síntese, sua tese é de que as práticas de consumo viabilizadas pela chegada de formas 

comerciais  modernas   ( hipermercados,  shopping  center,  atacarejos)  ensejaram  uma  nova  

http://www.facebook.com/summeresportesdeareia/
http://www.facebook.com/summeresportesdeareia/
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urbana, a qual vem reforçando a segregação socioespacial e revelando um processo que deriva 

desse processo, mas que é qualitativamente novo: a fragmentação socioespacial. 

Acreditamos, todavia, que os condomínios fechados que anunciam o processo de 

autoisolamento constituem uma variável integrante dessa fragmentação socioespacial, 

incluindo-se, por isso, nessa nova condição urbana. Portanto, acreditamos que esse 

movimento a que estamos assistimos em Juazeiro do Norte parte da diferenciação 

socialespacial, passando pelo par dialético da segregação-autoisolamento, trazendo-nos, como 

síntese, a fragmentação socioespacial, esta, por sua vez, retroalimentada pela homogeneização 

e hierarquização social no espaço urbano. 

 
21. SOBRE AS PRÁTICAS SOCIOESPACIAIS DE TRABALHO E CONSUMO 

 
 

A depender da situação geográfica do espaço ao qual nos reportamos como também da 

condição socioeconômica dos sujeitos que nele vivem observa-se que as dificuldades de 

deslocamento pelo espaço urbano se impõem, podendo, inclusive, aprofundar o processo de 

segregação socioespacial. As práticas socioespaciais de trabalho ou consumo, entre outras 

atividades e funções, exigem evidentemente à locomoção em direção as áreas centrais da 

cidade, aos espaços de consumo, porém, a estrutura urbana desigual e fragmentada da cidade 

capitalista reserva aos sujeitos subalternizados acesso diferenciado ao espaço urbano. 

Nesse sentido, até a primeira década desse século, as práticas socioespaciais atreladas 

ao trabalho e ao consumo dos moradores do João Cabral estiveram ora vinculadas ao Pirajá, 

ora ao Centro, já que a área que corresponde ao eixo viário Crato-Juazeiro do Norte não havia 

se consolidado como centralidade de influência regional até então (QUEIROZ, 2014). E 

mesmo porque a grande maioria dos moradores ocupados, inseridos na População 

economicamente ativa, desde o início fora absorvida pelo setor terciário em detrimento do 

setor secundário, cuja capacidade de absorção da força de trabalho diminuiu a partir da década 

de 1970, como evidenciou Pereira (2014) em seu estudo. 

As práticas de consumo, em função da proximidade, ocorriam e, em certa medida 

ainda ocorrerem, com mais frequência no Pirajá, sobretudo no que concerne a compra de 

carne, frutas e legumes graças à presença do Mercado público Gonzaga Mota (mais conhecido 

como mercado do Pirajá), bem como de itens como roupas, utensílios domésticos, materiais 

de construção, entre outros. Na inexistência de itens mais específicos no Pirajá, os moradores 

antes costumavam se deslocar para o centro principal, dado também que os equipamentos e 

instituições  públicas  estavam  nele  localizados,  com algumas  exceções, de  modo  que   a 
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população do bairro até então periférico era obrigada a locomover-se constantemente para 

utilizar algum desses serviços ou frequentar alguma instituição pública. 

Mais recentemente, graças à implementação de agências bancárias (Caixa e Banco do 

Brasil) e lotéricas
173

, além da desconcentração, embora ainda incipiente, de instituições e 

serviços públicos do centro, as práticas socioespaciais de consumo e acesso a esses serviços 

têm diminuído sua dependência em relação ao centro. Nas entrevistas, grande parte dos 

moradores afirmou que se desloca para centro só às vezes, mas todos foram enfáticos ao 

dizerem que se deslocam com muita frequência ao Pirajá. A proximidade em relação ao 

subcentro (Pirajá) não implicou senão na facilidade quanto às práticas de consumo, mas a 

fruição pela cidade segue bastante limitada, mesmo com a nova situação geográfica do bairro, 

como poderemos verificar. Não obstante, apesar da proximidade em relação ao Cariri Garden 

Shopping, os poucos moradores do João Cabral que disseram frequentá-lo o fazem tão 

somente com a finalidade de pagar contas, utilizar algum serviço ou, eventualmente, apenas a 

passeio, mas foram exceções. Isso indica que o Shopping Center não é visto como espaço de 

consumo para os moradores do bairro, mas sim para outro segmento social cuja renda é mais 

compatível com os produtos nele comercializados. 

Quanto ao trabalho, de acordo com os questionários, a maioria dos moradores ainda 

trabalha no centro principal
174

, outra parte bastante significativa está ocupada no Pirajá
175

.  

Isso porque apesar da tendência de desconcentração, o centro principal ainda abriga cerca de 

70% dos estabelecimentos comerciais, enquanto o Pirajá, tendo vista seu caráter de subcentro, 

responde por 20% do total de estabelecimentos (PEREIRA, 2014). Verifica-se, portanto, que 

o centro tem muito mais importância para as práticas socioespaciais dos moradores do bairro 

no que diz respeito ao trabalho, principalmente, mas é o Pirajá, certamente devido a sua 

contiguidade, que responde as necessidades imediatas de consumo. Há, porém, o aspecto da 

mobilidade espacial que precisa ser levado em conta como variável importante no que tange 

as práticas socioespaciais de consumo realizadas com maior frequência e intensidade no 

Pirajá, deixando o centro principal em segundo plano nesse quesito. 

Quando indagados sobre a qualidade do transporte público ofertado no bairro, os 

moradores nos relataram muitas dificuldades
176

. De início, quando a empresa  que  operava  as 

 
173 

Embora seja uma modalidade jogo de apostas, que consiste no sorteio aleatório de números escolhidos 

previamente, loterias no Brasil são estabelecimentos que além de apostas, também congregam outros serviços, 

como pagamento de contas e serviços bancários. 
174 

55% dos moradores de um universo amostral de 100 pessoas consultadas declararam trabalhar no centro, 

formalmente ou informalmente. 
175 

25% dos moradores consultados declarou trabalhar no subcentro (Pirajá). 
176 

80% dos moradores consultados avaliaram o transporte público oferto no bairro como ruim ou péssimo. 
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linhas  de  ônibus  era  a  ―Lobo  LTDA‖,  cuja  família  proprietária  era  da  própria  cidade,  as 

reclamações estavam mais direcionadas à precariedade dos ônibus, bem como a superlotação. 

Com a mudança da empresa responsável pela operacionalização do transporte público em 

2016, tendo sido a empresa ―Lobo LTDA‖ substituída pela atual ―Via metro‖, as reclamações 

agora estão mais relacionadas à demora e os dias e horários nos quais passa o ônibus pelo 

bairro. 

O maior problema que interfere diretamente na mobilidade espacial dos moradores é 

que antes de 2016, segundo os relatos, entre dois a três ônibus faziam o itinerário Centro-João 

Cabral, mas agora, sob a operação da nova empresa, foi reduzido para apenas um; insuficiente 

para atender toda demanda da população do bairro que é o mais populoso do município. 

Como agravante, em dias úteis, depois das 18:20, a empresa encerra suas atividades no bairro, 

não havendo mais ônibus, assim como no sábado a partir 13:00 e ainda aos domingos, dia esse 

em que os moradores não podem contar com o transporte público enquanto direito para 

usufruir da cidade (Figura 12). 

 

Figura 11 – Linha João Cabral-Centro operacionalizada pela ―Via Metro‖ 

Fonte: http://viacaometropolitana.com.br/ 
 

Outras áreas residenciais, muito menos populosas e até mais distantes em relação ao 

centro, a exemplo do São José, cuja composição social é predominantemente de pessoas de 

classe média, são atendidos até 21:20 tanto em dias uteis como nos finais de semana,  

inclusive aos domingos (figura 12). Ademais, enquanto no João Cabral a espera pode chegar a 

mais de duas horas aguardando o ônibus, comparativamente no São José geralmente o 

intervalo é de aproximadamente 40 minutos de um ônibus para outro (figura 12). Por isso, 

muitos moradores do João Cabral precisam se destacar a pé para o Shopping Center ou para a 

Avenida Leão Sampaio (CE-222) a fim de que possam ter acesso a um transporte alternativo 

(Vans) em direção ao centro. Já para fazer compras no Pirajá, muitos moradores declararam ir 

http://viacaometropolitana.com.br/
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a pé ou mesmo de bicicleta
177

. 
 

 

Figura 12 – Linha São José/Centro operacionalizada pela ―Via Metro‖ 
Fonte: http://viacaometropolitana.com.br 

 

Ou seja, a melhoria na acessibilidade em razão da proximidade do bairro em relação 

ao Pirajá e ao eixo viário Juazeiro-Crato não resultou na redução da segregação socioespacial, 

pois o transporte público está disponível no João Cabral apenas para assegurar a reprodução 

da força de trabalho, ainda assim com muita limitação, mas não para usufruto daquilo que a 

cidade oferece em matéria de arte e cultura (shows, peças teatrais, espetáculos circenses) nos 

finais de semana, quando os trabalhadores gozam do ócio proporcionado pela folga
178

. Daí a 

declaração nos questionários da maioria dos moradores de que permanecem no próprio bairro 

nos finais de semana, imobilizados. Afinal, não há muitas opções de lazer onde moram, 

exceto quando os grupos culturais organizam, geralmente de forma autônoma, as festas e 

brincadeiras. Para Le Breton (2004) os sujeitos subalternizados são imobilizados pela renda 

proveniente de empregos precários, sendo obrigados a viver ―ilhados‖, submetidos à lentidão 

(SANTOS,  2004).  Por  isso,  ―concretamente,  as  compras,  tarefas  de  trabalho,  a  formação  e 

procura de emprego, as visitas a médicos e atividades de sociabilidade e lazer ocorrem em 

espaços a poucos  quilômetros  de  distância da casa.‖   (LE BRETON, 2004, p.118) No  mais, 

 
 

177 
Cerca de 35% dos moradores declaram ir a pé ou de bicicleta ao Pirajá para fins de consumo. 

178 
Mesmo esse ócio tão escasso no contexto da compressão espaço-tempo da qual fala Harvey (2013) é 

direcionado para atividades reguladas e normatizadas: ―A vida urbana é regulada, marcada por afazeres e tarefas, 

de modo que não há tempo para o não produtivo e para o ócio. Nos momentos de lazer, que é o tempo destinado 
no sistema capitalista para a reprodução da vida, tudo também tende a ser regulado e incorporado à reprodução 

econômica: os cuidados com o corpo; o estar em forma, sempre mediado pela reprodução a partir, por exemplo, 

da compra de serviços de um personal trainer, de um horário na academia de atividades esportivas, dos 

equipamentos necessários para prática do desporto; ou, nos momentos de férias ( no mundo do trabalho, as férias 

são o lazer remunerado), a partir de roteiros de viagens propostos pela mídia ou pelas empresas de turismo. Na 

vida urbana, há escassez de tempo, faltam horas no dia para fazer tudo, tudo o que dizer que deve ser feito, 

garantindo a reprodução produtiva.‖ (ALVES, 2017, p.168) 

http://viacaometropolitana.com.br/
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para esse autor, além da renda, um dos principais fatores na limitação da mobilidade espacial 

dos sujeitos subalternizados é exatamente a privação em relação aos meios de transportes 

coletivos. 

Quanto ao deslocamento para o trabalho, tendo em vista a realidade do transporte 

público no bairro, um número considerável de moradores consultados disse fazer uso de 

transporte privado
179

, especialmente motocicleta. E apesar de não levarem, em geral, mais que 

40 minutos para chegarem ao trabalho, alegaram enfrentar dificuldades no percurso, 

sobretudo o congestionamento tanto na ida como na volta do trabalho, momentos que 

correspondem aos horários de pico no fluxo de veículos. Apesar da recente implementação de 

ciclofaixas na cidade, bem como da ciclovia entre as três principais cidades do CRAJUBAR, 

essa problemática do congestionamento está relacionada, de maneira mais ampla, com o 

modelo de mobilidade urbana pautado no transporte privado individual, que se tornou 

hegemônico no Brasil com a popularização dos automóveis por meio do acesso ao crédito nas 

últimas décadas (MARICATO, 2013). Em detrimento do transporte público coletivo, cada vez 

mais precarizado, tem-se privilegiado um modelo de mobilidade urbana no qual o transporte 

privado tem sido 

contemplado pelas obras de infraestrutura dedicadas à circulação de 

automóveis. Verdadeiros assaltos aos cofres públicos, os investimentos em 

obras de viadutos, pontes e túneis, além de ampliação de avenidas, não 

guardam qualquer ligação com a racionalidade da mobilidade urbana, mas 

com a expansão do mercado imobiliário, além, obviamente, do 

financiamento de campanhas. (MARICATO, 2013, p.42) 
 

O corolário disso, como se sabe, é a produção de uma cidade extensiva, onde as 

distâncias a serem percorridas se ampliam enquanto aprofunda-se o empobrecimento da 

experiência urbana, já que no transporte privado individual a sociabilidade e os encontros no 

espaço urbano se esvaecem. 

Nas entrevistas, ouvimos de alguns moradores relatos de atrasos ao chegarem ao 

trabalho devido à demora do ônibus. A realidade precária do transporte público no bairro, a 

propósito, tem forçado os moradores a buscarem alternativas outras para deslocarem em 

direção ao centro para realização das mais diversas atividades. À exemplo disso, um dos 

motoristas responsáveis pela linha à época em que a empresa era a ―Lobo LTDA‖, conhecido 

apenas como João, cuja função não se limitava a de motorista, mas simultaneamente a de 

cobrador   também,   o  que  evidenciava  bem  as  condições  extenuantes  de  trabalho  dessa  

 
179 

Cerca de 35% dos moradores deslocam-se para o trabalho por meio de transporte privado individual, 

destacando-se a motocicleta como meio de transporte principal, enquanto a 40% depende do transporte público 

coletivo. 
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categoria, estabelecia uma relação cotidiana que ultrapassava a esfera funcional com os 

moradores, sendo que, por vezes, mudava a rota para pegar ou deixar alguma encomenda a 

pedido de algum morador. Ao ser demitido, contudo, adquiriu um veículo para comportar 

passageiros e começou, de forma independente, a ofertar o serviço de transporte privado para 

os moradores, mantendo com esses as relações mesmas cotidianas de antes. Isso ocorre, 

segundo Carlos (2007), porque ―motorista de ônibus, bilheteiros, são conhecidos 

reconhecidos como parte da comunidade, cumprimentados como tal, não simples prestadores 

de serviço‖ (CARLOS, 2007, p.17). 

Mais recentemente, com a conformação da centralidade situada no eixo viário entre 

Juazeiro do Norte e Crato, onde, a partir de 2009, foram instaladas superfícies comerciais de 

grupos nacionais e transnacionais como Carrefour, Walmart e Pão de Açúcar, os moradores 

têm deixado de fazer suas compras para o mês - a feira - nas mercearias e bodegas locais, 

cujos proprietários, também moradores, ofereciam e ainda oferecem, embora menos 

frequente, a possibilidade  da  compra  ―fiado‖,  ou  seja,  no  sistema  de  ―compra  com  

caderneta‖.  Aqueles moradores que ainda preferem fazer as compras do mês nas bodegas e 

mercearias locais, em grande medida, argumentam em favor da confiança estabelecida na 

relação cotidiana com os proprietários dos estabelecimentos. Assim, conforme Maria
180

, em 

entrevista, ao ser interpelada sobre onde fazia a feira: 

Eu faço aqui mesmo. Eu sempre compro no fiado mesmo, já está com seis 

anos que eu compro nessa mercearia, lá no Francisco Natanael. Aí quando  

eu tenho dinheiro, eu também não vou para o Atacadão. Lá (na mercearia), 

tendo dinheiro ou não tendo, eu posso comprar. Mesmo sabendo que tem 

umas coisinhas mais caras, quando eu tenho dinheiro eu compro lá, quando 

não tenho compro do mesmo jeito. 
 

Ainda que a maioria dos moradores tenha declarado nos questionários fazer as 

compras (feira) no eixo Juazeiro do Norte-Crato
181

, alguns ainda fazem as compras nos 

estabelecimentos locais, tanto devido à dificuldade em matéria de mobilidade, como também 

em razão da possiblidade de realizar a comprar e poder pagar depois no sistema de ―compra 

com caderneta‖. Muito embora a financerização já tenha alcançado as mercearias e mesmos  

as bodegas locais, que já oferecem a possibilidade de compras por meio do cartão de crédito, 

inserindo  o  nexo  da  financeirização  na  vida  cotidiana
182

,  ―(...)  o  sistema  de  ‗compra  com 

 

180 
Entrevista concedida por Maria da Conceição, moradora do bairro e brincante de reisado. Entrevista realizada 

em 04/07/2018. 
181 

65% dos moradores consultados declararam fazer as compras para o mês, a feira, nos hipermercados 

localizados no eixo viário entre Juazeiro e Crato. 
182 

―A dimensão financeira hoje é dominante no cenário econômico global, e igualmente cada vez mais 

dominante e presente na vida cotidiana dos indivíduos, famílias e grupos sociais. A reprodução social está, hoje, 

cada vez mais associada à possibilidade de realização de uma compra por meio da contração de uma determinada 
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Caderneta‘ ainda permeia as relações diretas entre as pessoas no ato de compra e venda, onde 

todos se conhecem.‖ (CARLOS, 2007, p.82) 

Acerca dos estabelecimentos comerciais que aportaram nos principais eixos viários 

que liga Juazeiro do Norte a Barbalha e Crato (CE222 e Avenida Padre Cícero, 

respectivamente), para Silva (2017) desde a década de 1990 

as principais vias de acesso à cidade de Juazeiro do Norte (Avenida Padre 

Cicero e Avenida Leão Sampaio) tornaram-se alvo de investimentos 

diversificados e da instalação de estabelecimentos de serviços. Lojas de 

cerâmicas, produtos hospitalares, concessionárias e revendedoras de veículos 

automotores, restaurantes, indústria de bebidas (ampliação do Grupo São 

Geraldo), indústria de máquinas de costura (SINGER Brasil), postos de 

gasolina, hotéis, entre outros, além da construção de novas residências. 

(SILVA, 2017, p.91) 
 

Entretanto, é somente a partir de 2009 com a instalação de um hipermercado do grupo 

Carrefour, cuja bandeira utilizada é o ―Atacadão‖, que o eixo viário (avenida Padre Cícero) 

específico entre Juazeiro do Norte e Crato consolida sua influência na escala regional, tendo 

em vista também a instalação de mais dois hipermercados posteriormente: em 2012, o grupo 

Walmart instala no eixo o Maxxi Atacado; em 2013, pertencente ao grupo Pão de Açúcar, é 

inaugurado o hipermercado Assaí (Foto 33). 

 

Foto 33 – Hipermercados instalados no eixo viário Juazeiro do Norte-Crato. 

Fonte: Silva, 2017. 
 

Como mostrou Silva (2017) em seu estudo, essas redes de hipermercados que vão  

atrair um fluxo intenso de pessoas de municípios vizinhos, expressando a influência regional 

 

dívida, mesmo que essa dívida seja honrada. Assim, tanto os objetos mais banais, como uma roupa, um calçado, 

àqueles mais complexos como um automóvel e um imóvel passaram a ser acessíveis mediante o endividamento e 

a compra à crédito‖. (PEREIRA, 2017, p.395) 
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dessa  centralidade,  tendem,  paralelamente,  a  redefinir  ―(...)  as  relações  comerciais  entre 

fornecedores locais, pequenos mercadinhos de bairro, grandes distribuidoras internacionais e 

consumidores finais.‖ (SILVA, 2017, p.92) No que se refere ao comércio de bairro do João 

Cabral, a chegada dessas redes de hipermercados impactaram não só nas práticas 

socioespaciais de consumo, reduzindo significativamente as compras no bairro, mas se 

refletiram, substancialmente, como é possível notar no Mapa 10, na diminuição de 

estabelecimentos comerciais no bairro a partir de 2010: 
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Mapa 10 – Distribuição dos estabelecimentos comerciais no bairro João Cabral (em cima, 2010; em baixo, 2018). 
Fonte: Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, 2018. 
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Até 2010, existiam registrados 326 estabelecimentos comerciais no bairro. Oito anos 

depois, em face da instalação das redes de hipermercados no eixo Juazeiro do Norte-Crato, 

bem como diante da expansão e crescimento de estabelecimentos comerciais no Pirajá ao 

longo da av. Ailton Gomes, esse número caiu pela metade, de modo que atualmente restam 

tão somente 184 estabelecimentos comerciais registrados no bairro. Cabe lembrar que em 

2014 foi inaugurado o supermercado Cariri Center na Lagoa Seca (Diário do Nordeste, 2014) 

e, em 2017, mais uma unidade do mesmo grupo foi instalada no Triângulo, ambos os 

supermercados contíguos ao bairro João Cabral. Sendo assim, do ponto de vista quantitativo,  

é possível concluir que o comércio de bairro arrefeceu à que medida em que as práticas 

sociaisespaciais de consumo passaram a se dá muito mais do entorno do que no interior do 

bairro. 

Por outro lado, percorrendo as ruas do bairro próximas a av. Leão Sampaio (CE 222), 

em direção à feira de troca, nota-se exatamente o oposto: uma grande quantidade de 

estabelecimentos de diversos segmentos, desde padarias, lanchonetes, oficinas, mas 

principalmente lojas de roupas. Acontece que a transferência da feira de troca em 2012 para o 

bairro foi determinante para a expansão do comércio informal, inclusive nas ruas 

circunvizinhas ao mercado Gumercindo Ferreira (Mercado do Peixe). O fluxo expressivo de 

pessoas advindas de outros municípios vizinhos para feira, especialmente nos finais de 

semana, tem induzido a expansão do comércio informal nas adjacências.  

Nesse sentido, a área do bairro onde a feira foi instalada tem se tornado uma 

centralidade em se tratando da troca, venda e compra de itens variados, usados e novos, bem 

como na prestação de serviços de concerto de aparelhos eletrônicos, celulares e 

eletrodomésticos. De acordo com dados fornecidos pela AMAJU (Autarquia Municipal de 

Meio Ambiente), são 150 feirantes que trabalharam de forma fixa na feira, mas nos finais de 

semana esse número aumenta exponencialmente com vinda de feirantes de municípios 

vizinhos que ocupam as ruas, sobre as quais os objetos (sujeitos a venda/troca) acabam sendo 

dispostos. Os artigos são os mais diversos possíveis, dos mais tradicionais aos modernos. 

Aliás, é comum ouvir dos feirantes que na feira se encontra de tudo, desde veículos, de todos 

os portes, até parafusos, Lps, frutas, celulares, perfumes, sandálias, relógios, roupas, etc... 

Concordamos com Pereira (2017), referenciando-se na obra lefebvriana, quando define 

o mercado público como espaço residual, mas também enquadramos a feira livre nessa 

definição por considerarmos a dimensão da sociabilidade que ela congrega e as formas 

alternativas  de  comercialização  que  a  mesma  possibilita.  



239 
 

De  acordo  com o  autor supracitado,  ―em termos espaciais, é possível entender que, no 

espaço do mercado público, o valor de uso ainda resiste frente à generalização da troca 

capitalista, que reduz tudo ao intercambiável, às relações econômicas e monetárias.‖ 

(PEREIRA, 2017, p.151). O mesmo se aplica a feira,  pois, para além do valor de troca, o que 

também interessa aos transeuntes é a reunião, o encontro, proporcionado por ela. Não à toa, na 

feira de troca do João Cabral constroem-se múltiplas estratégias de resistência entre os 

feirantes e os moradores que notamos nas nossas observações empíricas in loco: a) alguns 

moradores cedem espaços de suas casas para servir como depósito de mercadorias; b) os 

feirantes ajudam uns aos outros das mais diversas formas, inclusive cedendo e emprestando 

materiais; c) os feirantes que oferecem algum serviço de conserto têm nos próprios pares 

clientes assíduos; d) sob o risco de assaltos e furtos, os próprios feirantes se auto organizam 

para garantir a segurança no espaço do mercado; e) os moradores costumam, por vezes, deixar 

algum produto para ser vendido pelo feirante, estabelecendo-se aí uma parceria na 

concretização da venda.  

Em suma, a feira de troca veio para possibilitar formas e estratégias diversas pelas 

quais os sujeitos subalternizados buscam sobreviver frente à espoliação urbana. Notamos isso 

na fala de José Nilton Soares
183

, morador do bairro há duas décadas e feirante acerca de há 

cinco anos: 

A princípio, eu tinha a feira de troca como o último recurso. Eu me vi 

obrigado a recorrer à feira de troca quando ainda adolescente. A feira de 

troca foi uma solução para um problema financeiro. Depois me afastei, mas 

sempre fui empurrado para feira de troca quando me vi em condições mais 

precárias. Hoje, atravessando essa última crise, o que mais se vê (na feira) 

são pessoas que chegaram a ser empresários. A feira é uma estratégia de 

sobrevivência última e que resolve, momentaneamente. 
 

Na estruturação da cidade de Juazeiro do Norte, as feiras livres foram de suma 

importância, em especial, para reforçar a centralidade do centro principal. Conforme Silva 

(2017), em  1909,  ―(...)  o  comércio  de  Juazeiro  do  Norte  já  era  intenso,  sendo  marcante  a 

realização de uma feira semanal, aos domingos, em frente à Igreja de Nossa Senhora das 

Dores.‖ (SILVA, 2017, p.60) Dessa forma, se a feira livre está inscrita na dinâmica na longa 

duração enquanto comércio tradicional e regional, em contrapartida, as formas comerciais 

modernas, a exemplo dos supermercados, hipermercados e Shopping, são recentes e ao se 

instalarem na cidade reordenaram as práticas de consumo. É possível dizer então que as 

práticas de consumo dos moradores do João Cabral são mediadas pelo comércio tradicional e, 

ao mesmo tempo, pelas formas comerciais modernas ou, em outras palavras, pela ordem 

próxima e a ordem distante a um só tempo. 

 

183 
Entrevista concedida por José Nilton Soares, morador do bairro e feirante. Entrevista realizada em 

17/10/2018. 
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Pelo menos a metade dos moradores consultados nos questionários declarou já ter 

comprado, vendido ou trocado algo na feira de troca, bem como no mercado público de que 

ela faz parte (mais conhecido como Mercado do Peixe). Mas, nos finais de semana, perante o 

intenso fluxo que, muitas vezes, inviabiliza o trânsito de veículos nas ruas adjacentes, ante as 

placas dos veículos dos municípios vizinhos, fica claro que feira atrai um contingente de 

pessoas a nível regional, constituindo-se como centralidade que atende as necessidades de 

comercialização e consumo dos mais pobres, os quais se sentem integrados por ocuparem um 

espaço público, notadamente a rua. É o que nos diz José Nilton: 

Nossa feirinha é visitada por pessoas de várias localidades daqui. Cariraçu. 

Tem um senhor que vem de lá só para comprar um determinado objeto. Por 

exemplo, o cara é mecânico de moto. Aí ele vem, olha as peças de moto, 

onde tem, algumas mais novas, outras que ainda dá para refazer. Aí vem 

outro a procura de peças de carro. Outro interessado por ventilador. São 

diversos. Tem um senhor que compra só motor de força, que vem do Crato. 

Aí tem de Barbalha, Caririaçu, Crato, Missão Velha, já vi de Milagres. 
 

Assim, enquanto espaço residual, a feira de troca subsiste como lócus da reunião e de 

sociabilidade, opondo-se as formas comerciais modernas, ao mesmo tempo em que oferece 

condições para os sujeitos subalternizados forjarem estratégias de sobrevivência. 

Sob a égide da ordem distante, por outro lado, a integração dos moradores do bairro 

ocorre, como diria Lefebvre (1991, p.99), tão somente ―(...) através do mercado, no mundo da 

mercadoria, em outras palavras, através do consumo e da ideologia do consumo...‖, mas a 

integração à cidade não passa senão de uma virtualidade enquanto se mantém a segregação 

como reflexo da diferenciação socioespacial, cujo fundamento é a existência da propriedade 

privada do solo urbano. Enquanto persistir a manutenção da cidade subsumida ao valor de 

troca, fragmentada e segregada, o direito à cidade se reduz a mera integração e essa, no limite, 

se revela como integração contraditoriamente perversa ou desintegrante (LEFEBVRE, 2001). 

 
22. A LUTA PELA JUSTIÇA ESPACIAL E O DIREITO À CIDADE 

 
O direito à cidade a que nos referimos até aqui encontra fundamento conceitual em 

Lefebvre (2001) em seu clássico ―O direito à cidade‖, escrito na década de 1960. De acordo o 

filósofo francês, para que esse direito seja conquistado se faz necessário, sendo forjado na 

práxis, um conjunto de ações políticas que possam reinventar a cidade, restituindo seu caráter 

de obra a fim de que, concomitantemente, se possa superar sua redução enquanto produto 

intercambiável no bojo do modo de produção capitalista. O direito à cidade diz respeito ao 

valor de uso do espaço urbano, a apropriação coletiva dele, mas isso pressupõe, 

necessariamente, uma transformação estrutural e não apenas proposições
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reformistas dentro dos marcos institucionais, sendo ―possível apenas encarar a construção de 

uma nova cidade, sobre novas bases, numa outra escala, em outras condições, numa outra 

sociedade.‖ (LEFEBVRE, 2001, p.114) Logo não se trata de limitar o direito à cidade a busca 

por instrumentos legais e jurídicos
184

 cujos efeitos, em tese, poderiam proporcionar a 

integração na vida urbana dos sujeitos subalternizados que vivem nos espaços populares 

(periferias, conjuntos habitacionais, favelas, enclaves espaciais), nem muito menos criar 

mecanismos de participação na democracia representativa que rege a gestão urbana. Na 

realidade, Lefebvre (2006) não fala em termos de participação, mas de intervenção dos 

trabalhadores na transformação da cidade capitalista como a afirmação do direito à cidade. 

Em geral, para Lefebvre (2001, p.103-104), o direito à cidade comporta um conjunto 

de necessidades: 

(...) necessidade de uma atividade criadora, de obra (e não apenas de 

produtos e bens materiais consumíveis), necessidades de informação, de 

simbolismo, de imaginário, de atividades lúdicas. Ou seja, esse direito, 

superior a todos os demais, (...) só pode ser formulado como direito à vida 

urbana, transformada, renovada. (LEFEBVRE, 2001, p.116-117) 
 

E isso só é possível na medida em que os sujeitos subalternizados, para os quais o 

urbano é negado, conseguem em certos momentos e situações concretas reverter 

coletivamente
185

 sua condição de subalternidade, a fim de que possam efetivamente tornar-se 

sujeitos ativos, protagonizando sua própria história e, por que não dizer, sua geografia 

cotidiana. Afinal de contas, 

(...) todos somos, de um jeito ou de outro, arquitetos de nossos futuros 

urbanos. O direito à mudança da cidade não é um direito abstrato, mas sim 

um direito inerente às nossas práticas diárias, quer estejamos cientes disso ou 

não.
186

‖ (HARVEY, 2014, p.55) 
 

 
 

 

184   
―El  derecho  a  la  ciudad  puede  servirle  como  eslogan  a  los  políticos  para  justificar  sus  políticas.  (...) El 

derecho es una noción que hace referencia al Estado, y si no criticamos al Estado, seguiremos siendo 

dependientes y tributarios del Estado, seremos solicitantes, pedigüeños. No obstante, el derecho a la ciudad debe 

imponerse mediante uma relación de fuerzas, cual sea, como el derecho al trabajo. Todos los derechos son 

conquistas y quien dice conquista dice enfrentamiento. Lo que hace referencia entonces a la lucha de clases.‖ 

(GARNIER, 2016, p.27) 
185   

―O  direito  à  cidade  não  pode  ser  concebido  simplesmente  como  um  direito  individual.  Ele  demanda  um 

esforço coletivo e a formação de direitos políticos coletivos ao redor de solidariedades sociais.‖ (HARVEY, 

2014, p.55) 
186 

Apesar das distinções apontadas por Garnier (2012, p.218) quanto ao conceito de direito à cidade entre 

Lefebvre  e  Harvey,  ele  esclarece  que  ambos  convergem  na  medida  em  que  ―(...)tanto  Lefebvre  como Harvey 

inscriben la afirmación y la reinvindicación de ese derecho en un combate a la vez teórico y práctico que debe 

desarrollarse contra la urbanización capitalista y, más aún, contra el modo de producción que ésta contribuye a 

perpetuar.‖
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A luta pelo direito à cidade se expressa cotidianamente em momentos nos quais os 

sujeitos subalternizados adotam estratégias e se mobilizam de forma autônoma no intuito não 

só de reivindicar a apropriação dessa cidade existente, mas, sobretudo, de outra cidade na qual 

a vida urbana esteja voltada para anseios das classes populares, o que implica, por conseguinte, 

conflitos contra os agentes hegemônicos produtores da cidade capitalista, essa reproduzida 

como mercadoria. Antes de qualquer coisa, como diria Lefebvre (2001, p.111), ―trata-se 

inicialmente de desfazer as estratégias e ideologias dominantes na sociedade atual.‖ 

No limite, a busca pelo direito à cidade implica, também, na superação da segregação 

socioespacial, pois ―lutar pelo direito à cidade é reconhecer que a segregação socioespacial 

existe, e que existe também a privação das riquezas socialmente produzidas(...)‖ (ALVES, 

2017, p.169) Mas, em sentido prático, como isso é possível? Garnier (2016) responde em 

entrevista que 
Em termo imediato, para transformar a cidade há que mudar o uso elitista 

desta, as infraestruturas e os equipamentos devem ser reutilizados em 

benefício de um uso coletivo e democrático. Isto passa pela sociabilização 

dos meios de produção, não no sentido estatal, mas no sentido de 

reapropriação pelo coletivo. Trata-se, então, de reduzir progressivamente a 

mercantilização das relações sociais, das práticas dos espaços urbanos em 

benefício do uso. (GARNIER, 2016, p.21) 
 

Particularmente no Brasil, nas últimas décadas, os movimentos sociais urbanos têm 

pautado a questão urbana, sinalizando para a luta pelo direito à cidade, ainda que inicialmente 

as agendas e programas estejam atrelados quer seja a moradia, quer seja a mobilidade urbana. 

O MPL (Movimento Passe Livre) e MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) são 

apenas exemplos mais profícuos disso. O primeiro, inclusive, esteve por trás daquilo que ficou   

marcado   como   ―Jornadas   de   Junho   de   2013.‖   Para   Ronilk   (2013),   naquelas 

mobilizações populares de 2013 estava subjacente na reinvindicação do fim tarifa no 

transporte público a afirmação da luta pelo direito à cidade. Segundo ela, 

 

A ―fagulha‖ das manifestações de junho não surgiu do nada: foram anos de 

constituição de uma nova geração de movimentos urbanos – o MPL, a 

resistência urbana, os movimentos sem-teto, os movimentos estudantis –, 

que, entre ―catracaços‖, ocupações e manifestações foram se articulando em 

redes mais amplas, como os Comitês Populares da Copa e sua articulação 

nacional, a Ancop. (RONILK, 2013, p.12) 
 

Entretanto, nos bairros, conforme Souza (1988), a luta pelo direito à cidade esteve 

historicamente entrelaçada com a criação de Associações e daquilo que  ele  mesmo  designou 
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de ativismo de bairro
187

, graças ao qual emergiram lideranças locais. Essas associações e 

organizações políticas de bairro ainda que não se afirmassem, explicitamente, na luta pelo 

direito à cidade, claramente lutavam – e ainda lutam - contra a espoliação urbana, isto é, 

contra a precariedade e até inexistência de equipamentos e serviços públicos básicos, bem 

como contra as condições de vida degradantes nos espaços populares, em geral, periféricos. 

Por vezes, opunham-se também às ações urbanísticas que tendem a descaracterizar o bairro ou 

mesmo a promover processos de gentrificação. 

Nessa altura, ensejando correlacionar essa reflexão com o plano empírico da pesquisa, 

cabe fazer os seguintes questionamentos: historicamente, como a luta pelo direito à cidade 

vem se manifestando no cotidiano do bairro João Cabral? Quais foram às estratégias pelas 

quais se construíram as lutas reivindicativas em favor da moradia e das condições urbanas? É 

possível dizer que, hoje, há uma luta contra a espoliação urbana que sinalize, ainda que 

virtualmente e utopicamente, para o direito à cidade sendo gestada no bairro em questão? Para 

dar cabo dessas questões precisamos levar em conta o processo de formação do João Cabral, 

situando no tempo as estratégias que foram traçadas na esteira da vida cotidiana contra a 

espoliação urbana e, indiretamente, em favor do direito à cidade. Muitas dessas estratégias 

surgiram no interior do ativismo de bairro (SOUZA, 1988), que se consolidou com a 

Associação de moradores no fim da década de 1980. 

Como enfatizaram os moradores nas entrevistas, no início da última década do século 

passado as condições infraestruturais do bairro eram precárias e degradantes, muito mais que 

atualmente. Na realidade, o próprio acesso às casas, situadas no limite do tecido urbano, 

tornava-se difícil em razão da existência das grotas (voçoroca que fora provocada pela ação 

erosiva da água). E muito embora a cidade já contasse com iluminação elétrica desde a década 

de 1960, no final do século passado nem todas as casas do bairro tinham acesso à eletricidade. 

Aliado a isso, para ter acesso água potável, os moradores tinham que recorrer ao chafariz 

público, que até hoje, aliás, atende parte da população. O esgoto corria a céu aberto - embora 

em muitas ruas isso ainda seja visível – e algumas casas, inclusive, eram de taipa, expondo os 

moradores aos mais diversos riscos que esse tipo de moradia pode representar; e aquelas mais 

próximas às grotas estavam ainda sujeitas as enchentes. É nesse contexto de privações urbanas 

 
187  

―O ativismo de bairro é aquele que emerge tendo por base social os moradores de um bairro, isto é, não uma 

classe ou grupo de pessoas que vincule, enquanto ativistas, apenas indiretamente ao espaço político, mas uma 

população que se define em princípio por sua relação com o Espaço: enquanto moradora, moradora de um bairro 

(ou fração de), o seu bairro, pelo qual deve zelar, do qual deve cuidar. O Espaço é, assim, não um referencial 

meramente organizacional ou secundário, como as células territoriais de um partido político, mas um referencial 

catalítico primordial, simbólica, política e efetivamente.‖ (SOUZA, 1988, p.126) 
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e precariedade permeando o cotidiano dos moradores, pois, que a luta pelo direito à cidade foi 

sendo forjada paralelamente contra a espoliação urbana e a segregação socialespacial a que 

estavam (e ainda estão, conforme analisamos) submetidos os moradores. 

―É  no  cotidiano,  nas  condições  de  realização  da  vida,  que  vai  se  constituindo  a 

consciência de privação vivida como segregação socioespacial.‖ (ALVES, 2017, p173) O 

cotidiano marcado pela precariedade e as privações urbanas foi o fermento que ensejou, no 

final da década de 1980, a criação de uma associação
188

 de bairro para atender as demandas 

tanto do Romeirão, que havia surgido no início dessa década, como também, e, sobretudo, do 

bairro João Cabral, ainda em formação, uma vez que inicialmente não havia distinção 

administrativa entre ambos os espaços residenciais. Foi por meio dessa Associação, na qual os 

moradores se reuniam periodicamente para pautar as deficiências infraestruturais do bairro, 

que o Estado passou a intervir no sentido de atender as demandas e reivindicações, a começar 

pela drenagem das grotas, a qual feita aproximadamente em 1996, após sucessivas reuniões 

(Foto 34). 

 
 

Foto 34 – Reunião com o então prefeito Manoel Salviano para tratar da drenagem das grotas. 
Fonte: Acervo pessoal de Francisco José de Oliveira, 1996. 

 

Assim, à medida que ia mobilizando os moradores em torno das demandas do bairro, 

num modelo em que todos participavam das discussões e expunham suas demandas, 

encaminhadas ao poder público, a Associação dos moradores tornava-se uma estratégia 

fundamental   contra  a  espoliação   urbana, mas   por  uma   via   institucional     (Figura  13),  

 
188 

Apesar da designação ―Associação Produtiva do Romeirão‖, parte dos membros e dirigentes residiam no João 

Cabral, sendo, portanto, uma organização que atendia as demandas de ambos os bairros. 
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legitimando a existência do Estado como provedor do bem-estar social. 
 
 

 

Figura 13 – Requerimento da Associação dos moradores feito à prefeitura para realização de 

obras de calçamento, saneamento e ligação de água das moradias da Vila José Apolinário, 

localizada no João Cabral. 

Fonte: Acervo pessoal de Francisco José de Oliveira, 1996. 

 

Eis aí, a propósito, uma fragilidade do ativismo de bairro, reconhecida por Souza 

(1988) segundo o qual 

tal situação de pedidos mais críticas ao Estado, que mesmo quando se trata 

de críticas institucionais encarna usualmente uma legitimação dele enquanto 
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tal, oblitera a percepção da raiz mesma dos problemas sentido no bairro. 

(SOUZA, 1988, p.128) 
 

Mas esse horizonte político limitado ao plano institucional da Associação de 

moradores nos leva a crer que havia muito mais latente uma busca por justiça espacial, não 

necessariamente uma luta pelo direito à cidade nos termos lefebvrianos. Para Alves (2017), a 

justiça  espacial  se  faz  ―(...)  necessária  e  fundamental  para  minimizar  as  desigualdades 

socioespaciais, ao mesmo tempo em que permite a manutenção do atual sistema de 

reprodução do capital, amenizando os conflitos...‖ (ALVES, 2017, p.170), mas  essa luta, 

sendo direcionada para redução da espoliação urbana e simultaneamente buscando angariar 

políticas públicas capazes de propiciar uma vida mais digna, pode ser canalizada (ou não) 

para 

lutar pela apropriação de tudo que é socialmente produzido, como a arte, nas 

suas múltiplas dimensões; os espaços públicos; e os lugares de encontro, de 

trocas, de debates em que o individual estaria assegurado como parte de um 

todo homogêneo e não hierarquizado. (ALVES, 2017, p.171) 
 

Nesse sentido, graças às reuniões e ações promovidas pela associação (Foto 35), foi 

gestado um ativismo de bairro em que os moradores se organizavam na perspectiva de 

encontrar meios necessários para angariar políticas públicas urbanas, encontrando no campo 

da política uma estratégia essencial para transformação do cotidiano. Em certa medida, essa 

consciência de organização e mobilização compeliu os moradores a desenvolver projetos e 

ações autônomas potencializando a criatividade, o artesanato e a cultura popular, os quais, 

desde o início, contribuíram para superar as adversidades cotidianas. 
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Foto 35 – Reunião da Associação dos moradores. 

Fonte: Acervo pessoal de Francisco José de Oliveira, 1995. 
 

As ressonâncias desse ativismo de bairro foi um catalisador da criação de outra 

Associação posteriormente, engajada com as expressões da cultura popular tão característica 

do bairro. Concebida pelo grupo de artistas de tradição familiar e itinerante - que a partir dos 

anos 2000 se fixou no João Cabral
189

 - Carroça de Mamulengos, a Associação dos Artistas da 

Terra  da  Mãe  de  Deus  ―(...)  reunia  grupos  populares  com  intuito  de  gerar  conscientização 

sobre o papel e a importância do artista popular‖ (CARIRI REVISTA, 2012, 6ª edição). 

Assim, sediada no João Cabral, essa Associação passou a desenvolver aulas, oficinas e 

eventos tendo como foco principal o incentivo a cultura popular e o artesanato regional, 

articulando-se com os grupos culturais existentes e mobilizando os moradores nas atividades 

promovidas. 

Maria Gomide, uma das artistas que compõe a companhia, fez questão de esclarecer 

em entrevista que a relação com os moradores e os brincantes do bairro foi de 

compartilhamento mútuo de saberes. Ela própria, na sua experiência subjetiva de natureza 

pedagógica e cultural, por assim dizer, aprendeu a tocar Sanfona, a jogar espada, desenvolveu 

todo um repertório de expressões e simbolismos culturais assimilado no convívio cotidiano 

com os brincantes. E isso igualmente se aplica aos demais componentes da trupe. A 

Companhia, por meio da Associação dos Artistas da Terra da Mãe de Deus, apostando na 

coletividade,  conseguiu  aglutinar  os  moradores  e  brincantes  em  torno  de um  projeto  de 

 
189 

Em entrevista, realizada em 5 de novembro de 2018, Maria Gomide, uma das componentes da companhia, 

interpelada sobre o porquê da família ter optado pelo João Cabral para residir, nos esclareceu que a escolha se 

deu em função da necessidade de convívio e compartilhamento de saberes e experiências com os grupos de 

cultura popular concentrados no João Cabral, bem como pelo fato de terem encontrado uma chácara (uma das 

poucas) para abrigar um família tão numerosa. 
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transformação do bairro periférico especialmente pela via cultural e artística a partir de 

experiências  múltiplas  de  aprendizado  e  troca  de  saberes.  Conforme  Maria  Gomide
190

  ―as 

atividades não eram voltadas para os grupos de cultura popular, também tinha aula de 

alfabetização, de desenho, de contação de histórias, de criação de artesanatos.‖ 

Artistas e grupos culturais (bandas cabaçais, reisado, maneiro-pau) surgiram a partir  

da atuação dessa Associação junto aos moradores. Germano, hoje acordeonista de diversos 

grupos culturais locais, nos revelou em entrevista que desenvolveu sua linguagem (musical e 

circense) como artista popular por meio das ações desenvolvidas por essa Associação, na 

aproximação com a trupe, assim como tantos outros jovens no início desse século. Segundo 

ele: 

A partir daí foi que eu comecei a fortalecer meu trabalho (como artista) e 

levar para frente. Quando o Carroça veio, que foi quando começou a União 

dos artistas, foi uma forma diferente de Associação, porque era uma 

associação cultural mesmo. Tinha aula de desenho, tinha aula de capoeira, 

flauta, foi quando eu aprendi. Tinha aula de bordado, que era mais 

direcionado para as meninas e algumas mães. Muitas atividades eram 

realizadas na Praça
191

. 
 

Interessante notar, tendo em vista o exposto, que os eventos e o desenvolvimento das 

ações promovidas pela Associação (Artistas da Terra da Mãe de Deus), sob coordenação da 

companhia Carroça de Mamulengos, geralmente eram desenvolvidas na Praça Maria Socorro 

Cruz (mais conhecida como Praça do CC). Entretanto, até os anos 2000, a praça ―era uma área 

vazia sem nenhuma arborização, o piso de terra sem nenhum atrativo de lazer para que a 

comunidade possa usufruí-la como um espaço de socialização;‖ (LIMA, 2014, p.55) mas essa 

situação logo se modificou com a intervenção direta da Associação, que se deu no sentido de 

fornecer os recursos necessários para que mudas fossem compradas, de modo que coube aos 

próprios moradores plantá-las. Com efeito, conforme Lima (2014), atualmente 

A praça é um espaço simbólico, um palco das manifestações espaciais 

afetividades. Os brincantes da cultura popular do bairro João Cabral tiveram 

a oportunidade de usufruírem o espaço público na dimensão tanto social, 

cultural, ambiental e política. Apropriaram-se deste espaço como 

comunidade participante e a fizeram como um lugar de suas práticas sociais 

e espaciais, exercendo, simultaneamente, a gestão comunitária no momento 

em que plantaram as mudas, e as mantiveram. (LIMA, 2014, p.140) 
 

Sem a manutenção necessária, os próprios moradores atualmente fazem aquilo que é 

possível  para  assegurar a existência da  única praça  do  bairro: regam  as  plantas  e  fazem a 

 

190 
Entrevista concedida por Maria Gomide, uma das componentes da companhia ―Carroça de Mamulengos‖. 

Entrevista realizada em 05/11/2018. 
191 

Entrevista concedida por Germano, acordeonista participante de diversos grupos culturais do bairro, 

Entrevista realizada em 08/06/2018. 
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limpeza, muitas vezes em regime de mutirão. Ainda que se reconheça certo esvaziamento nos 

últimos anos, a praça ainda é ponto de encontro, de reunião, sobretudo para realização de 

eventos e atividades culturais. Desse modo, ao desenvolver suas atividades e ações, a 

Associação fortaleceu o vínculo e a sociabilidade dos moradores com a praça enquanto espaço 

voltado para ludicidade, a festa, a reunião e os encontros. Além disso, apesar da miséria do 

cotidiano expressa na precariedade infraestrutural ou mesmo na renda, as potencialidades 

foram valorizadas, de modo que por meio da cultura e da arte produziram-se momentos de 

diferença e criação em meio à cotidianidade. 

Nesse contexto da luta pelo espaço para reprodução da vida, não podemos perder de 

vista a ocupação (irregular) da área da rede alta tensão na última década do século passado e o 

que ela representou referente ao valor de uso do espaço urbano. Como tantas outras ocupações 

voltadas para construção de moradias, a autoconstrução em regime de mutirão foi uma marca 

não só no João Cabral, mas também no Frei Damião, cuja toponímia, apesar da mudança, até 

hoje figura na linguagem corrente como Mutirão, dado que foi dessa forma que aquele bairro 

se formou. É importante ressaltar que o movimento que resultou na ocupação de áreas 

periféricas no final do século passado, ao longo da década de 1990, algumas das quais sob a 

rede de alta tensão oriunda de Paulo Afonso-BA, cujo terreno pertencia ao governo federal, 

iniciou-se justamente pelo que é hoje o bairro Frei Damião, alcançando posteriormente o João 

Cabral, caracterizado por uma forte ligação com a religiosidade popular, colocando em xeque 

a questão da propriedade fundiária registrada na herança do Pe. Cícero. O Movimento Sem 

Teto que se originou com apoio de uma ala da Igreja Católica claramente inspirada na 

Teologia da Libertação
192

 passou a questionar a posse de vastas terras deixadas pelo o Padre 

sob o domínio da Igreja, de modo que a 

discussão, em Juazeiro do Norte, sobre a questão da habitação foi 

introduzida pelo padre salesiano Pedro Lapo na sua atuação junto às 

Comunidades Eclesiais de Base (CEB‟s), que ajudou a constituir na cidade, 

na segunda metade da década de 80. Segundo Chico Gomes, que foi 

presidente do MST, para Pedro Lapo, as terras deixadas pelo padre Cícero 

para a Igreja Católica deveriam ser utilizadas pela ―Igreja para amparar todos 

os pobres da região Nordeste, seja pra trabalhar na terra, porque era muita 
 
 

192  
!Efetivamente a Teologia da Libertação é uma teologia incomprendida, difamada, perseguida e condenada 

pelos poderes deste mundo. E com razão. Os poderes da economia e do mercado a condenam porque cometeu 

um crime para eles intolerável: optou por aqueles que estão fora do mercado e são zeros econômicos. Os poderes 

eclesiásticos a condenaram por cair numa ―heresia‖ prática ao afirmar que o pobre pode ser construtor de uma 

nova sociedade e também de outro modelo de Igreja. Antes de ser pobre, ele é um oprimido ao qual a Igreja 

deveria sempre se associar em seu processo de libertação. Isso não é politizar a fé mas praticar uma 

evangelização que inclui também o político!. (BOFF, 2011, Disponível em> 

https://leonardoboff.wordpress.com/2011/08/09/quarenta-anos-da-teologia-da-libertacao/> Acesso em 12 de 

novembro de 2018. ) 
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terra, tinha a zona rural, seja pra morar na cidade‖. (FEITOSA, 2015, p.81) 
 

Além da participação dessa ala da Igreja, representada pelo Padre Pedro Lapo por 

meio das CEBs (Comunidades Eclesiais de Base), há que se destacar também outra 

organização que congregou as discussões em torno da moradia para sujeitos que viviam de 

aluguel no Pio XII e mesmo no João Cabral, inclusive. O PT (Partido dos Trabalhadores) foi 

fundado na década de 1980 na cidade e, segundo Feitosa (2015), passou a dialogar com o 

Movimento Sem Teto que estava sendo gestado no interior das CEBs. As lideranças estavam 

vinculadas, ao mesmo tempo, as duas organizações (CEBs e PT), aproximando a religião da 

política à luz da teoria da libertação, que ganhou corpo dentro da Igreja nessa época. Para 

Padua (2015) é 

(...) preciso ressaltar que a história recente das lutas pelo espaço foi marcada 

pela mediação fundamental da teologia da libertação, gestada no interior da 

Igreja Católica e em Igrejas Protestantes, cuja prática se substancia na 

reflexão conjunta sobre a realidade concreta dascomunidades onde atua. A 

reflexão produz uma consciência coletiva da produção dessa realidade, mas 

não se basta, levando as pessoas a enfrentar as barreiras de sua própria 

pobreza. (PADUA, 2014, p.25) 
 

A luta pela moradia que se alastra nessa época é reflexo da reprodução continuada da 

cidade enquanto mercadoria na esteira da financeirização capitalista
193

, assentada na 

propriedade privada do solo urbano que, como vimos, durante a década de 1990, atinge-se 

então, em Juazeiro do Norte, o que Lefebvre (2001) designou de ponto crítico na medida em 

que o espaço figura como uma nova raridade na nova fronteira urbana que se abre no sentido 

sul, limítrofe entre Barbalha e Crato, inaugurando um processo incipiente de conurbação. Em 

decorrência disso, emergem nessa nova fronteira urbana, especificamente no entorno das 

novas áreas centrais (Pirajá e ao longo da CE 222), os conflitos pelo espaço protagonizados 

por sujeitos subalternizados despossuídos, muitos deles advindos dos municípios limítrofes do 

Cariri Cearense. 

Dialeticamente, em negação a esse espaço abstrato, subsumido pelo valor de troca, 

surgem as ocupações reivindicativas do uso, em favor da reprodução da vida social, 

preconizadas pelo Movimento Sem Teto que originou o bairro Frei Damião. Não vem ao caso 

aqui fazer uma digressão de como se construiu esse movimento, suas estratégias de luta para 

ocupação, pois esse esforço analítico já foi empreendido por Lima (2001) e Feitosa (2015). O 

 

 

193 
O nexo financeiro foi introduzido na reprodução do espaço urbano no final do século passado na cidade por 

meio de políticas de financiamento viabilizadas pela Caixa Econômica Federal para construção de casas ou 

conjuntos habitacionais voltados para classe média ou para uma categoria específica de trabalhadores, como os 

feirantes, por exemplo, que deram origem ao conjunto José Carvalho no João Cabral. 
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nos interessa, nesse contexto da luta pela moradia, é entender como as ocupações se 

concretizaram no João Cabral sob a rede de alta tensão. De todo modo, esclareçamos que a 

luta pela moradia que teve como princípio a ocupação denominada inicialmente de ―Mutirão 

da vida‖ naquilo que hoje corresponde ao Frei Damião, tão logo repercutiu no João Cabral, 

fazendo com que os moradores desse último começassem a se mobilizar no final da década de 

1990 para ocupar a área correspondente a rede de alta tensão. 

Foto 36 – Imagem de manifestação organizada pelo MTS (Movimento Sem Teto) em Juazeiro 

do Norte na década de 1990. 

Fonte: Feitosa, 2015. 

 
No início desse século, de forma pontual, existiam alguns barracos cobertos de  

plástico e casas de taipa já construídos sob a rede, notadamente na porção ao norte, próximo a 

CE 222. Há relatos de que algumas dessas famílias que viviam nessas habitações precárias 

chegaram a ser removidas, mas, em seguida, logo retornavam
194

. Contudo, é somente a partir 

de 2001, sob a gestão do prefeito Carlos Cruz, que as pessoas que já moravam no bairro 

pagando aluguel começaram a se organizar para ocupar a área. Em entrevista concedida no 

estudo realizado  por  Lima  (2014),  uma  das  moradoras  afirma: ―nesta  área  teve  a  

ocupação  para moradia; começou porque o pessoal não tinha para onde ir sem ter alternativa 

de pagar aluguel foram construindo suas casinhas‖. (LIMA, 2014, p.133) Uma das lideranças, 

conhecida entre os moradores por Chico, que até hoje reside na área que foi ocupada, teve o 

papel de mediar às discussões junto ao poder público municipal. Os representantes deste 

 
194  

No estudo empreendido por Lima (2014, p.134) um dos moradores relata: ―Construíam barracos e vinham as 

autoridades e retiravam. No outro dia já estavam todos lá novamente, parece que eles venceram as autoridades‖. 
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alegavam que área representava riscos aos moradores tendo em vista a emissão de radiação e 

a alta tensão da rede. Do outro lado, as famílias dispostas a ocupar aquela área insistiam na 

possibilidade de transferir e realocar a rede para que seguisse o trajeto das ruas, sem ter que 

passar pela área. Por vezes, para tentar resolver o impasse, Chico, representando aquelas 

famílias, reuniu-se com representantes do poder público municipal, os quais, segundo ele, 

esquivam-se sob o argumento de que a área pertencia a União. Ante o impasse, não restou 

outra opção as famílias, mesmo sem o aval do poder público municipal, senão ocupar a área. 

Assim, ao longo do ano (2001), os lotes começaram a ser delimitados, sem nenhuma 

dimensão padronizada. Chico explica em que contexto se deu a ocupação e a estratégia 

adotada para chamar atenção do poder público municipal: 

Nessa parte de baixo, foi quando Carlos Cruz foi prefeito. Na época, quando 

invadiram da (rua) todos os santos pra cá, o pessoal não queria que fizesse 

casa, porque diziam que ia fazer favela. Não queriam que fizessem. Mas os 

coitados, com dois, três filhos, pobre, sem ter condição de pagar um 

aluguel... Aí eu corri atrás, eu e outro amigo que Deus já levou, corremos 

atrás. Eu fui lá em Carlos Cruz, fiz uma caminhada para prefeitura, na base 

de umas 200 pessoas. Em cima de um carro de som, todo mundo com seus 

garrafões d‗água, menino tomando no meio do sol, duas horas da tarde. 

Chagamos na prefeitura, proibimos (sic) o trânsito
195

. 
 

Essa estratégia que consistiu na realização de uma passeata em direção ao centro, 

interceptando o fluxo nas ruas principais, no intuito de expor a demanda da construção de 

moradias para o prefeito, já havia sido adotada pelo Movimento Sem Teto outrora. Em 

nenhum dos casos, porém, houve confronto com a polícia. Supomos que ―receptividade‖ do 

governo municipal explica-se pelo fato das terras reivindicadas não serem valorizadas, 

tampouco constava como propriedade privada de agentes imobiliários ou de figuras ligadas a 

burguesia local. Daí, provavelmente, a inexistência de confrontos, como ocorreu em outros 

casos posteriormente, a exemplo do Pinheirinho em 2012, no município de São José dos 

Campos.  

Nos anos ulteriores, as barracas improvisadas começaram a dar lugar às casas de 

alvenaria, construídas em regime de mutirão especialmente nos finais de semana. Não 

obstante, o acesso à água e a eletricidade não foi autorizada pelo poder público, sendo que os 

moradores da alta tensão, tal como ficaram conhecidos pelos demais, tiveram que recorrer às 

ligações clandestinas. Após negociações, a Coelce (empresa responsável pela distribuição da 

energia elétrica em todo estado do Ceará) finalmente elaborou um projeto para remanejar a 

rede de alta tensão, transferindo-a conforme o trajeto das ruas. 

 

 
 

 

195 
Entrevista concedida por Chico, uma das lideranças da ocupação na área da alta tensão. Entrevista realizada 

dia 07-18-2018. 
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Em 2005, na gestão do prefeito Raimundo Macedo, ocorreram algumas tentativas de 

remoção das famílias já fixadas na área, tentativas estas frustradas pela ação dos moradores 

que impediram o trabalho das máquinas. Na mesma época, também chegou a haver uma 

iminência de confronto com a polícia, que não chegou a ocorrer graças às sucessivas 

negociações entre os representantes dos moradores e o poder público. De acordo com José 

Nilton
196

, que acompanhou de perto a ocupação, ―chegou-se a se organizar uma frente para 

enfrentar a polícia, mas a polícia nem chegou ao João Cabral, não houve confronto não.‘ 

Segundo Chico
197

, visando à reeleição, o prefeito Raimundo Macedo decidiu apoiar a 

ocupação. Daí as reinvindicações pelas condições urbanas passaram a ser medidas por uma 

relação clientelista. A exemplo disso, o posto de saúde foi implementado em troca de apoio 

político, assim como a abertura de ruas, o calçamento. O caciquismo
198

, compreendido aqui 

como um exercício de uma liderança arbitrária e centralizadora dentro uma organização 

política, contribuiu em grande medida para isso.  

Ainda assim, para José Nilton, os moradores procuraram se organizar em relação à 

melhoria do saneamento básico e da segurança no Parque Ecológico das Timbaúbas. A polícia 

ambiental, por exemplo, foi transferida para o parque após sucessivas reinvindicações. Ao 

mesmo tempo, ele próprio afirma que as reinvindicações eram atendidas na medida as 

lideranças locais ofereciam apoio político às figuras políticas instituídas: 

Havia uma troca de benefícios. Mas não havia outra forma de chegar o 

benefício para o bairro. O mentor municipal fazia propostas aos presidentes 

(de associações e organizações do bairro) para fazer algum benefício e, em 

troca, ele era representado no bairro. Chegou-se a distribuir alimento no João 

Cabral
199

. 
 

De acordo com Martins (1999), o clientelismo se escrutou historicamente na política 

brasileira consistindo numa relação em que ocorrem trocas de favores mútuas, visando 

interesses político-econômicos e a manutenção do status quo. No tocante ao ativismo de 

bairro que se constituiu no João Cabral, essa relação clientelista, paulatinamente, solapou a 

potência política das organizações constituídas pelos moradores voltadas para transformação 

do bairro na medida em que, em vez da busca pela justiça espacial, o ativismo de bairro serviu 

para projetar lideranças para a esfera  institucional, no  interior   da   qual  se   entranharam,  

 

196 
Entrevista concedida por José Nilton Soares, morador do bairro e feirante. Entrevista realizada em 

17/10/2018. 
197  

Nas palavras de Chico: ―Eu (se referindo ao prefeito) apoio! E ficou ao meu lado. Inclusive, nós fizemos até 

um comício aqui em baixo de um pé de manga.‖ 
198   

São  ingredientes  do  caciquismo,  de  acordo  com  Souza  (1988,  p.120):  ―emergência  de  lideranças  anti- 

dialógicas, o populismo ou o burocratismo em micro-escala).‖ 
199 

Entrevista concedida por José Nilton Soares, morador do bairro e feirante. Entrevista realizada em 

17/10/2018. 
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o elo com a vida cotidiana do bairro. Tornou-se uma prática comum entre as lideranças da 

Associação de moradores o oferecimento de apoio político a uma candidatura para que, 

saindo esta vitoriosa, as lideranças pudessem ser contempladas com cargos comissionados. 

Assim, conforme mudança no viés ideológico-partidário da institucionalidade, as lideranças 

locais logo se moldavam. Internamente, para assegurar o controle da Associação, essas 

mesmas lideranças passaram a distribuir feiras, cimento e roupas aos moradores. 

A justiça espacial e, utopicamente, o direito à cidade, foram obstruídos por essas 

práticas políticas perniciosas, das quais ainda se valem as lideranças locais para ascenderem 

ao plano do concebido, em detrimento da dimensão do vivido. O CRAS (Centro de  

Referência de Assistência Social) do João Cabral, ainda que tenha desenvolvido projetos e 

ações direcionados a inclusão social, dando suporte aos grupos culturais, congrega lideranças 

locais que passaram a compor a institucionalidade do Estado. Ressaltemos que, nesse caso, o 

equipamento é ao mesmo tempo condição necessária para o exercício da assistência social, 

mas também do assistencialismo, praticado ―(...) enquanto política universal e se daria de 

maneira a reiterar estruturas de domínio, dependência e submissão da população que 

dependeria dessa transferência.‖ (CARDOSO, 2014, p32) Argumentamos, por fim, que a luta 

pelo direito à cidade só se efetiva a partir de uma organização e mobilização autogestionária, 

num modelo de democracia direta, na qual os moradores não sejam objetos de consultas, 

passivamente, mas atuem como sujeitos capazes de fazer política e fazer da política uma 

dimensão da luta por transformação da sua realidade cotidiana. 

 
23. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Tal como iniciei essa dissertação, gostaria de concluí-la, dessa vez, porém, 

expressando-me em primeira pessoa. Assim penso ser mais pertinente explicitar a dialética 

entre a subjetividade e a objetividade da qual o lugar não pode escapar, pois é uma instância 

concreta da realidade, animada pela dimensão do vivido, constitutiva das experiências dos 

sujeitos. Não há lugar que não seja um amálgama indissociável entre subjetividade e 

objetividade, pois embora nossas relações socioespaciais tenham um caráter objetivo, nossas 

experiências são marcadas pela diferenciação, ainda que façamos parte de uma mesma classe 

social. 
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 Contudo, ao longo da pesquisa, foi necessário me despojar das minhas experiências 

espaciais no bairro a fim de que pudesse analisá-lo sob uma perspectiva mais totalizante e 

abrangente, mas só após ter morado em quatro residências distintas dentro do mesmo bairro 

durante três anos de pesquisa. Ao final, não pude deixar de notar, porém, o quanto minha 

trajetória foi marcada pela experiência de viver no João Cabral, os estigmas, as privações, os 

constrangimentos, o que contribuiu, sem dúvida, para o entendimento de que os sujeitos 

subalternizados na banalidade do cotidiano resistem às relações de dominação, embora de forma 

dissimulada e sorrateira como observou bem Scoot (2011). 

Contraditoriamente, são os dias maquinais cotidianos que nos fazem procurar na 

diferença, no desvio, nas linhas de fuga, uma saída possível para tornamo-nos finalmente 

sujeitos da nossa geografia histórica. Eis aí a dialética que vai da miséria do cotidiano às 

potencialidades de superá-lo, não individualmente, enquanto projeto pessoal, mas na 

realização coletiva do direito à cidade, na apropriação coletiva dela pelos sujeitos 

subaltenizados. É a privação da cidade, em meio ao cotidiano assentado na condição de 

sulbaternidade que se impõe pela exploração do homem sobre o homem, que nos leva as 

resistências que encontram sentido na autoconstrução, nas relações de vizinhança, na auto- 

organização para criação de associações de bairro, com vista para realização utópica do 

homem total. Este, sujeito em si e para si, que nasce à medida em vai aflorando as 

insurgências e resistências, é uma utopia que passa necessariamente pelo fim da alienação, 

possível e alcançável a partir de novos paradigmas políticos (autogestão) e sobre novas bases 

socioespaciais. 

Contudo, no João Cabral, uma periferia redefina, vimos que essa utopia encontrou ao 

longo do tempo obstáculos desde sua origem na década de 1980, esbarrando, em contextos 

distintos, mediado por velhos e novos conteúdos, na espoliação urbana, na segregação 

socioespacial, nas práticas clientelistas que produzem ilusões e descaminhos, desde a macro 

até a micro política cotidiana. Por outro lado, contrariamente, também viemos assinalando que 

a mesma utopia é reativada nas festas, na cultura popular, na sociabilidade dos homens 

simples que constituem o bairro em questão. Esses são sujeitos que ainda que imersos na 

cotidianidade, no cotidiano programado, normatizado, estão a criar por meio das fendas e 

fissuras subterrâneas momentos nos quais contra-atacam o concebido, a exploração, por mais 

dissimuladas e prosaicas que sejam essas resistências. Ora, a metodologia aqui adotada se 

deve justamente a necessidade de mergulhar como observador e participante no vivido para ir 

além das representações ideológicas e reducionistas que ganham visibilidade na mídia e no 

imaginário coletivo dos citadinos.  
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Por isso, a meu ver, a visão de sobrevoo deve ser superada nas pesquisas 

desenvolvidas cujo objeto de estudo seminal é o cotidiano, porque aquela visão 

qualitativamente distante do vivido reproduz a racionalidade do capital do mesmo modo que 

―a distância do sujeito com relação ao objeto, que é o pressuposto da abstração, está fundada 

na distância em relação à coisa, que o senhor conquista através do dominado.‖ (ADORNO, 

HORKHEIMER, 1986, p.26) 

Tendo em vista a totalidade concreta, sempre aberta, que baliza a produção e 

reprodução do espaço, perpassando vários níveis de análise, transversal nesse estudo, conclui- 

se daí que as transformações na vida cotidiana do bairro João Cabral que foram analisadas 

nesse trabalho refletem e ao mesmo tempo condicionam, pois ainda em curso, processos 

(reestruturação urbana, implosão-explosão, dispersão do tecido urbano) que são 

multiescalares e cujos epicentros são longínquos, refletindo uma ordem distante, mas que na 

medida em que ganham materialidade no espaço urbano engendram redefinições e 

reordenamentos na ordem próxima, numa relação dialética de natureza conflituosa e de 

complementariedade. 

Na nossa periodização, tais processos se consolidaram, de forma mais clara, com 

emergência de um ponto crítico na última década no século passado em Juazeiro do Norte, 

momento no qual o urbano não tem mais só o caráter de virtualidade, convertendo-se senão 

num fundamento das práticas socioespaciais contemporâneas, colonizando com novos 

referenciais (ritmo de vida acelerado, sistemas de objetos, urbanismo) as relações cotidianas. 

Mas o que precede e ao mesmo tempo procede o ponto crítico, qual a nova forma-conteúdo 

expressa na cidade nesse momento contemporâneo? Como tendência é possível apontar um 

momento a posteriori, já anunciado no estudo de Queiroz (2014), mas enquanto processo, que 

corresponderia a metropolização de espaços da cidade. 

Cabe salientar que a metropolização do espaço tal como colocada por Lencioni (2013, 

2006), na qual nos referenciamos, é um momento superior da urbanização, mas não deve ser 

confundida com a concepção de metropolização clássica, a qual pressupõe a existência de 

uma  metrópole  constituída  que  ―coloniza‖  e  subordina  de  forma  contigua  sua  área  de 

influência. Ao contrário, a metropolização do espaço nos termos propostos por Lencioni 

(2013, 2006) é muito menos a expressão de influência econômica de uma metrópole do que 

mesmo um processo que pode ser politicamente induzido, forjando-se concomitantemente 

com uma lógica de atuação reticular de agentes globais, os quais, embora longínquos, detém 

enorme poder de mobilidade para buscar vantagens locacionais. Eis que, somado a 

fragmentação-homogeneização, o espaço urbano se hierarquiza porque doravante subordina- 
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Se - sob a lógica da divisão internacional do trabalho - a uma ordem distante, inaugurando 

outro momento superior presidido pela metropolização do espaço. Não obstante, deixo essa 

problemática para pesquisas por vir. 

O que precede, contudo, o ponto crítico e seus desdobramentos é uma cidade que 

apesar do processo de reestruturação urbana que emergiu na segunda metade do século XX, 

permanece  enquanto  longa  duração. Nesses  termos,  se  essa  ―cidade  do  Padre Cícero‖, 

vivida e concebida, tem forma e materialidade não só no centro, onde se estruturou mantendo 

efervescente a religiosidade popular durante as romarias, as quais se referenciam 

espacialmente e simbolicamente nas igrejas, no túmulo do padre considerado santo, no horto, 

é porque se enredou também na cidade do capital, que se apropria das diferenciações e da 

geografia histórica que a constituiu, conforme foi analisado no capítulo 2. 

Todas as contradições aqui analisadas, entre o valor de troca e o valor de uso, o vivido 

e o concebido, a homogeneização e os resíduos da vida do bairro, a justiça espacial e as 

práticas clientelistas, sinalizam uma para tendência: uma nova condição espacial que se faz 

presente nas práticas socioespaciais dos moradores, que claramente evidencia-se numa nova 

situação geográfica do bairro João Cabral como consequência da dispersão do tecido urbano 

da cidade, comandada por novos agentes da produção do espaço urbano. Por essa razão, tendo 

em vista a transformação na forma-conteúdo, não faz mais sentido sustentar que o João Cabral 

é um bairro periférico, muito embora os resíduos da vida cotidiana de uma periferia alicerçada 

na cultura sertaneja, na religiosidade popular e nas ruralidades perdurem. 

Por fim, ainda que preliminarmente, a partir de 2012, devo dizer - sustentando como 

hipótese a ser verificada em estudo posterior - que o João Cabral tem se configurado como 

uma centralidade graças à instalação da feira de troca que historicamente na cidade foi objeto 

de ações urbanísticas cujo propósito consistia basicamente em remanejá-la para espaços 

periféricos, para longe dos fluxos e das áreas centrais. Entretanto, essa feira livre, a despeito 

de movimentar um circuito da economia dinamizado por sujeitos das camadas populares, 

fundamentada no comércio informal, tem a capacidade propriamente de exercer uma 

centralidade na área onde se instala, transformando a forma urbana, redirecionando os fluxos 

e redefinindo as práticas de consumo não só na escala intraurbana, como regional, estendendo 

sua influência continuamente sobre sujeitos à margem da economia regida pelo grande capital 

materializada nas superfícies comerciais transnacionais, nos shoppings centers, nos modernos 

espaços  de consumo. 
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