
 1 

Urbanização e rede urbana: nas entrelinhas do fenômeno urbano, a pequena 
cidade 

 
 

Nos últimos decênios do século XX, o processo de urbanização, entendido a 
partir da reestruturação das relações entre o campo e a cidade e efetivado através do 
crescimento da população urbana em percentuais superiores ao da população total em 
decorrência da migração rural-urbana, assumiu uma dimensão planetária. Neste 
contexto, o desenvolvimento do meio técnico-científico-informacional, resultante da 
Revolução Tecnológica que promoveu a internacionalização dos mercados e meios de 
comunicação e mudanças nos modos de habitar, consumir, trabalhar, pensar e agir, 
repercutiu sobre a rede urbana, “meio através do qual produção, circulação e consumo 
se realizam efetivamente” (SANTOS, 1989, p. 5), propiciando a intensificação e 
remodelação das relações entre cidades. Conforme Oliveira e Soares (2002, p 52), é 
interessante observar que é no urbano onde os efeitos novos e diversos da Revolução 
Tecnológica parecem incidir mais fortemente, por aglutinar pessoas, infra-estrutura, 
bens e atividades. 

Dados sobre a população mundial informam que cerca de 3 bilhões de 
pessoas, o que equivale praticamente à metade da população global, vive em cidades. 
Todavia, é importante alertar para dois aspectos: primeiro, na história da humanidade a 
urbanização não é um processo tão antigo, visto que, em 1800, apenas 3% da 
humanidade habitavam o meio urbano, e, segundo, a urbanização em escala global se 
processou de forma bastante desigual, em termos espaciais e temporais. 

Nos chamados países desenvolvidos, que primeiro vivenciaram o processo 
de industrialização, a urbanização está relacionada ao desenvolvimento do capitalismo e 
foi impulsionada pelas revoluções tecnológicas. Nesses países, a urbanização é 
considerada antiga (em relação às áreas subdesenvolvidas) e se desenvolveu lentamente, 
seguindo o ritmo das mencionadas revoluções, portanto, vincula-se diretamente a 
industrialização. É importante ressaltar que, por volta de 1900, apenas o Reino Unido 
era considerado um país predominantemente urbano. 

Nos países subdesenvolvidos, a urbanização intensificou-se após a II Guerra 
Mundial (década de 1950), em um cenário marcado pela  
 

internacionalização e multiplicação das trocas, preponderância da tecnologia 
e a concentração dela decorrente, solidariedade crescente entre os países 
(cooperação entre os países industriais, domínio sobre os países 
desenvolvidos), modificações da estrutura e força do consumo (SANTOS, 
1989, p. 25).  

 
Compreendendo um universo bastante heterogêneo, em termos de construção histórico-
social, nível de desenvolvimento e tessitura sócio-cultural e político-econômica, esses 
países não foram afetados pela urbanização de forma igualitária. De modo geral, o 
estímulo e a difusão da ideologia do consumo, que desencadeou a tendência dos pobres 
para consumir da mesma maneira que os ricos, assumiram um papel importante nos 
países subdesenvolvidos por contribuir para a atração dos homens para as cidades 
(SANTOS, 1989, p. 25). Nessa tessitura, a urbanização é considerada recente e se 
desenvolveu aceleradamente, estando diretamente associada à diversificação e 
crescimento do terciário. Conforme Santos (1989, p. 25), é uma urbanização que “se fez 
de maneira diferente e tem um conteúdo também diferente”, constituindo-se uma 
urbanização terciária; não houve uma passagem da população do setor primário para o 
secundário e, em seguida, para o terciário, como aconteceu nos países industriais. 
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Todavia, em alguns países subdesenvolvidos, onde já existia certa urbanização, esse 
período foi também marcado pelo fortalecimento e expansão do setor industrial, que 
conformou a condição de países subdesenvolvidos e industrializados.  

No contexto atual, é reconhecível que a urbanização se evidencia como uma 
tendência mundial e crescente, tendo em vista que até mesmo em redutos 
subdesenvolvidos como o Continente Africano este processo tem se acelerado. Faz-se 
mister considerar que, assim como as revoluções industriais assumiram importantes 
papéis na urbanização pretérita,  também a Revolução Técnico-Científica Informacional 
desponta como um fator de relevância a fomentar a dinâmica social e a integração do 
território. De acordo com Santos (1993, p. 39), no período atual, além dessa integração, 
se constrói também as bases para a fluidez do território, o que permite a grande 
mobilidade dos fatores de produção, do trabalho, dos produtos, das mercadorias e do 
capital. No âmbito desse processo, o meio técnico-científico-informacional 
revolucionou os meios e os instrumentos da comunicação ampliando e redimensionando 
as relações entre pessoas e lugares, tecendo o que se convencionou chamar de era da 
globalização. 

Nesse cenário, a cidade é o centro de convergência e difusão de fluxos de 
informações, capitais, mercadorias e pessoas, um nó da rede informacional que viabiliza 
o funcionamento do sistema capitalista. Desta forma, a perspectiva de estudar a cidade 
visando decifrá-la enquanto construção histórico-social, que articula as dimensões 
econômica, política, cultural e ambiental, e lócus das relações cotidianas que denotam 
particularidades, é acrescida da vertente que busca analisar o universo de suas relações 
no âmbito da rede urbana em que está inserida, levando em conta o funcionamento e a 
dinâmica dos fluxos no modelo informacional. Na leitura de Oliveira e Soares (2002, p. 
56), as transformações que os lugares e pessoas vem sofrendo frente à intensificação do 
período tecnológico levam o espaço geográfico a reordenar-se e modernizar-se 
rapidamente, através dos fluxos e mercadorias, consumo, transporte e informações, que 
articulam as relações e projetam o global no local e o local no global. 

Considerando que a cidade é uma construção histórico-social, a despeito de 
possuir características que são comuns a todos os ambientes urbanos, em termos de 
objetos e equipamentos, também comporta especificidades que dizem da alma e da 
personalidade do lugar. Para Yázigi (2001, p. 24-25), a alma seria o que fica de melhor 
de um lugar e transcende ao tempo, mas não existe sem um corpo, correspondendo às 
materialidades, práticas e representações do lugar. A personalidade seria a nominação 
do conjunto de identidades que se reúnem num lugar.  

Além dos atributos qualitativos que fazem a trama do particular no tecido 
urbano, prescinde de consideração os diferenciais quantitativos que, de certa forma, são 
preponderantes na classificação da cidade, segundo o porte que apresenta. A literatura 
sobre o urbano considera a existência de cidades globais, megalópoles, metrópoles, 
centros regionais, cidades médias e pequenas.  

No âmbito dessa simultaneidade de urbanos diferentes e desiguais, os 
estudos científicos focalizaram, sobremaneira, as cidades de grande porte, tendo em 
vista a complexidade que as envolvem e a necessidade de elucidar as formas, funções, 
estrutura e processos que a tecem e são por elas tecidos. Essa perspectiva de análise é 
fundamental para explicar a realidade sócio-espacial contemporânea, tendo em vista que 
as zonas urbanas concentram um percentual cada vez maior da população mundial e 
que, em decorrência da dinâmica sócio-econômica empreendida, foram geradas 
aglomerações urbanas gigantescas, algumas com aproximadamente 10 milhões de 
habitantes. Em 2005, essas megacidades estavam situadas em 19 pontos do planeta, em 
diferentes continentes, e abrigavam 275 milhões de habitantes. Dentre as 19 
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megacidades, nove localizavam-se na Ásia e quatro na América Latina, portanto, em 
países subdesenvolvidos. 

No entanto, a despeito da formação dessas enormes aglomerações, o 
território continuou a ser pontilhado por inúmeras cidades de portes variados, inclusive 
minúsculos núcleos, onde a vida pulsa segundo um ritmo e uma natureza, até certo 
ponto peculiares, mas em conexão com outros centros urbanos. Considerando a 
expressividade numérica desses pequenos núcleos e o modo de vida e de relações que 
comportam, torna-se importante investigar o papel que assumem no contexto de 
urbanização característico da era da globalização, tendo em vista que as transformações 
derivadas do meio técnico-científico-informacional intensificaram as relações entre 
cidades, independente do tamanho e da localização geográfica, redefinindo a 
configuração e o conteúdo dos fluxos que constituem a rede urbana. Desta forma, as 
relações entre cidades no modelo informacional, que não seguem necessariamente uma 
ordem piramidal, suplantaram a hierarquia urbana dominante no modelo industrial, 
regida pela dependência dos centros urbanos menores em relação aos maiores, 
polarizadores da rede urbana à qual estavam integrados. Ao potencializar as relações 
entre cidades, independente do porte que apresentam, a rede urbana da sociedade 
informacional reverberou sobre a pequena cidade, fazendo-a reluzir nas entrelinhas do 
fenômeno urbano contemporâneo. 

A opção pelo estudo da pequena cidade coloca o desafio de estabelecer 
parâmetros para sua definição. Neste aspecto, é importante destacar que os critérios para 
definição do que é cidade e para classificação segundo o porte variam entre os países. 
Outrossim, no âmbito da produção científica não há consenso sobre o assunto, fazendo 
emergir diferentes critérios e definições.  

No Brasil, são muitas as dificuldades relativas a análise dessa temática, 
tendo em vista a diversidade da realidade sócio-espacial do país e das próprias pequenas 
cidades, além da carência de parâmetros de definição teóricos e metodológicos. Neste 
sentido, a análise empreendida fundamentou-se em aspectos conceituais e legais 
pertinentes a organização político-territorial brasileira, considerando que a base 
empírica da pesquisa contemplou uma leitura sobre cidades de pequeno porte do 
referido país.  

Deriva dessa premissa que, por força do Decreto-Lei 311 de 1938, todas as 
5.507 sedes municipais do Brasil (IBGE, 2000) são reconhecidas como cidades, 
independente do tamanho do perímetro urbano, da quantidade de habitantes e da 
dinâmica territorial do desenvolvimento. A vigência dessa definição permite a 
configuração de um universo de cidades bastante diferenciado, que inclui desde 
aglomerações com cerca de 10 milhões de habitantes até núcleos com menos de 1.000 
habitantes. Com base nesse critério, de natureza político-administrativa, os dados do 
Censo 2000, indicam que a taxa de urbanização do país era de 81,23%. Todavia, há 
questionamentos a respeito desse número, que corresponde aos habitantes de cidades e 
distritos, da quantidade de cidades existentes, se configuram ou não referências do 
urbano e, por conseguinte, qual o real contingente de moradores urbanos do país. 

De acordo com Moreira (2006, p. 375), segundo o modelo informacional, 
São Paulo é uma metrópole mundial por concentrar uma expressiva densidade 
científico-tecnológica, articulando-se com o território nacional e com vários outros 
centros no exterior; há dez cidades que assumem a condição de metrópoles brasileiras, 
por também terem vivenciado a modernização dos sistemas de telecomunicações e a 
especialização de atividades econômicas transformando-se em pólos de influencia 
nacional, e 14 centros regionais. As demais cidades são classificadas como cidades 
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médias e pequenas. Nesse ínterim, o desafio é estabelecer qual o critério ou conjunto de 
critérios que servem de referência para definir o que são as pequenas cidades.    

Conforme Santos (1989, p. 29), as estatísticas internacionais estabeleceram 
um marco de 20.000 habitantes para esse tipo de cidade, mas não se pode negligenciar o 
fato de que um marco numérico é sempre artificial; os marcos reais são os funcionais, 
tendo em vista que só a partir de certo estágio de desenvolvimento e dinamismo é que a 
cidade se define. Para o autor (1979, p. 69-70), 

 
quando se fala em cidades pequenas, a noção de volume de população vem 
logo à mente. Aceitar um número mínimo, como o fizeram diversos países e 
também as Nações Unidas, para caracterizar diferentes tipos de cidades no 
mundo inteiro, é incorrer no perigo de uma generalização perigosa. O 
fenômeno urbano, do ponto de vista funcional, é antes um fenômeno 
qualitativo e apresenta certos aspectos morfológicos próprios a cada 
civilização e admite expressão quantitativa, sendo isto outro problema.  

 
Com base nessa premissa, Santos (1979, p. 71) optou por denominar as 

pequenas cidades de países subdesenvolvidos de cidades locais, ou seja, cidades que 
dispõem de uma atividade polarizante e, dadas às funções que exercem em primeiro 
nível, poderíamos quase falar de cidades de subsistência. Prosseguindo sua análise, o 
autor (1979, p. 71) explica que as cidades locais devem apresentar um limite inferior de 
complexidade das atividades urbanas capazes de garantir um crescimento auto-
sustentado e um domínio territorial. Abaixo desse limite inferior não se pode mais falar 
em cidade. Assim, a cidade local se define como a dimensão mínima a partir da qual as 
aglomerações deixam de servir as necessidades da atividade primária para servir as 
necessidades vitais da população, função esta que implica uma vida de relações 
(SANTOS, 1979, p. 71).  

A afirmação de Santos a respeito do perigo que constituem as 
generalizações é corroborada pela leitura do território brasileiro, cujo processo de 
formação produziu uma realidade de desigualdades sócio-econômicas, em que a 
urbanização e a rede urbana apresentam perfis regionalmente diferenciados e se 
processaram em tempos variados. Nas regiões Sudeste e Sul, onde a dinâmica sócio-
econômica imprimiu um maior nível de desenvolvimento, verifica-se que o processo de 
urbanização é mais significativo e a rede urbana apresenta-se mais densa e articulada 
que no restante do país. Nas regiões Centro-Oeste e Norte, onde predomina a produção 
agropecuária e extrativista, a urbanização é um fenômeno que se intensificou nas 
últimas décadas do século XX e a rede urbana demonstra um menor nível e intensidade 
de fluxos, se comparada com a das regiões Sul e Sudeste. Na Região Nordeste, área de 
colonização mais antiga do território, a dinâmica econômica historicamente voltada para 
o espaço agrário foi, em parte, responsável pela conformação de um processo de 
urbanização tardio e de uma rede urbana que se revela em uma condição intermediária 
entre a que existe no Sul e Sudeste (maior densidade de fluxos) e a que se evidencia no 
Norte e Centro-Oeste (menor densidade de fluxos). Destarte, embora a definição de 
pequena cidade, a partir do marco numérico seja comumente aplicada ao território 
brasileiro, independente das desigualdades regionais, é possível inferir que há 
diferenciais, em termos de conteúdo social, político, econômico, cultural e ambiental.  

Por outro lado, as conexões viabilizadas pela rede informacional, que de 
forma célere e instantânea permitem a articulação e o intercâmbio entre as pessoas, 
possibilitam a aproximação entre os lugares e o que foi denominado por Santos (2000, 
p. 27) de unicidade do tempo ou convergência dos momentos, em que há “uma 
confluência dos momentos como resposta àquilo que, do ponto de vista da física, 
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chama-se tempo real e, do ponto de vista histórico, será chamado de interdependência e 
solidariedade do acontecer.” Sendo assim, a despeito das particularidades regionais, as 
relações mediatizadas pelas infovias estão superando as distâncias, fortalecendo os 
fluxos, integrando o território, criando e remodelando a rede urbana. Porém, mesmo 
sabendo que “nunca houve antes essa possibilidade oferecida pela técnica à nossa 
geração de ter em mãos o conhecimento instantâneo do acontecer do outro” (SANTOS, 
2000, p. 28), questiona-se sobre o rebatimento desse processo nas regiões 
economicamente frágeis e, por conseguinte, nas suas pequenas cidades, considerando o 
significado da urbanização e o papel que essas cidades assumem na rede urbana em seu 
protótipo atual. 

Instigada por esta perspectiva de análise, desenvolveu-se um trabalho de 
pesquisa que objetivou elucidar a dinâmica urbana em regiões com dificuldade de 
promover estratégias de desenvolvimento. Nesta perspectiva, averiguou-se  o processo 
de urbanização e a rede urbana da Região do Seridó, localizada na porção centro-sul do 
Estado do Rio Grande do Norte, na Região Nordeste do Brasil (Fig. 01).   
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Figura 01 – Região do Seridó Norte-rio-grandense – Brasil 
Fonte: Morais, Ione Rodrigues Diniz. Seridó norte-rio-grandense: uma geografia da resistência, 2004, p. 272. 

 
 

O Seridó é uma região do semi-árido nordestino, marcada pela paisagem da 
Caatinga e pelo enredo histórico das secas, que ciclicamente atingem esse espaço. Em 
decorrência das suas características climáticas e das ações antrópicas desenvolvidas 
historicamente, em que sobressaem as atividades agropecuárias e de mineração, o 
Seridó apresenta um alto nível de susceptibilidade à desertificação. A região abrange 
uma área de 9.122,789 km² (17,27% do território estadual), sendo formada por 23 
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municípios. Em 2000, abrigava 263.336 habitantes, dos quais 194.206 (74%) eram 
moradores urbanos e 69.130 (26%) residiam na zona rural (IBGE, 2000). No tecido 
urbano regional, verifica-se o predomínio de pequenas cidades, sendo sinalizador o 
contingente de habitantes que possuem (Tab. 01). 
 

População da Região do Seridó Norte-rio-grandense – Brasil  
2000 

População  
Municípios Total Urbana Rural 

Seridó 263 336 194 206 69 130 
Acari 11 189 8 841 2 348 
Caicó 57 002 50 624 6 378 
C. dos Dantas 6 572 5 035 1 537 
Cerro Corá 10 839 4 790 6 049 
Cruzeta 8 138 5 977 2 161 
Currais Novos 40 791 35 529 5 262 
Equador 5 664 4 324 1 340 
Florânia 8 978 6 269 2 709 
Ipueira 1 902 1 540 362 
J. de Piranhas 11 994 8 998 2 996 
J. do Seridó 12 041 9 297 2 744 
Jucurutu 17 319 10 388 6 931 
Lagoa Nova 12 058 5 688 6 370 
Ouro Branco 4 667 2 963 1 704 
Parelhas 19 319 15 606 3 713 
Santana do Seridó 2 377 1 394 983 
São Fernando 3 234 1 479 1 755 
São J. do Sabugi 5 698 4 142 1 556 
São J. do Seridó 3 777 2 659 1 118 
São Vicente 5 633 2 823 2 810 
S. Negra do Norte 7 543 2 909 4 634 
T. dos Batistas 2 189 1 670 519 
T.Laurentino Cruz 4 412 1 261 3 151 
FONTE: IBGE. IX Recenseamento geral do Brasil – 1980: censo demográfico: dados distritais - Rio Grande do Norte, p. 50-124. 
               IBGE. Sinopse preliminar do censo demográfico – 1991. Rio Grande do Norte, p. 1-67. 
               IBGE. Censo demográfico – 2000 : características da população e dos domicílios, p. 269-271. 
 
 

As estatísticas demonstram que das 23 cidades existentes no Seridó, 19 
possuem contingente populacional menor que 10.000 habitantes, ressaltando-se que 05 
abrigam menos de 2.000 pessoas. Dentre as maiores e mais populosas cidades da região 
estão Caicó, Currais Novos e Parelhas.  

Apesar do predomínio de cidades com pequeno número de habitantes, em 
2000, dos 23 municípios que conformam o cenário regional, 18 apresentaram população 
urbana superior à rural. Destes, 13 possuíam taxas de urbanização acima de 70% e cinco 
entre 50% e 70%. No elenco de municípios que ainda mantinham o predomínio de 
moradores rurais, Tenente Laurentino Cruz (28,58%) e Serra Negra do Norte (38,57%) 
foram os que apresentaram taxas de urbanização menos expressivas, em decorrência da 
importância que tem a agricultura na estrutura sócio-espacial destas localidades. 

A intensificação do processo de urbanização seridoense data dos anos de 
1970/1980, quando a sociedade regional enredou-se em uma crise econômica, em 
função do declínio da cotonicultura e da mineração scheelitífera que, juntamente com a 
pecuária, constituíam a base produtiva regional. A produção de algodão e de scheelita, 
asseguradoras de uma dinâmica de desenvolvimento que projetou a região econômica e 
politicamente no cenário do Estado, eram atividades voltadas à exportação, sendo 
altamente dependentes das oscilações do mercado externo. Nos decênios de 1970 e 
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1980, um quadro de condições adversas no mercado internacional, fez irromper as crises 
da cotonicultura e da mineração, respectivamente, fazendo ruir dois pilares da estrutura 
produtiva regional.  

No caso do algodão, dentre os principais fatores da crise estão o baixo nível 
técnico e alto custo de produção, a baixa produtividade, o difícil acesso à linhas oficiais 
de crédito, os juros elevados e os preços pouco compensadores no mercado. Acrescenta-
se a este quadro, a modernização (uso da fibra sintética) e a desconcentração geográfica 
da indústria têxtil paulista, os melhoramentos da fibra e da produtividade do algodão 
herbáceo, a proliferação do bicudo, o aparecimento de novos produtores no mercado 
internacional, o declínio de preços, a perda de rentabilidade e a retração da economia 
mundial. Em termos de mineração figuram a oscilação dos preços do tungstênio no 
mercado internacional, o término de conflitos bélicos e da Guerra Fria, o incremento da 
produção e da oferta de minério no mercado pela China, além de maquinários obsoletos 
e formas de gerenciamento da produção não condizentes com a racionalidade 
capitalista, que visa a maximização do lucro. Desse modo, a correlação entre 
determinantes externos e internos foi responsável pela derrocada das produções 
algodoeira e scheelitífera, que demarcou a interrupção da dinâmica e da vitalidade 
econômica regional e desenhou o cenário de crise. 

Neste contexto, os problemas socioambientais decorrentes da histórica 
relação sociedade x espaço foram acentuados, visto que a decadência da economia 
agrária intensificou o deslocamento da população rural para as cidades, gerando novas 
demandas e pressão sobre os recursos naturais, e impeliu a sociedade a buscar 
estratégias de sobrevivência. Entre as alternativas encontradas sobressaiu a exploração 
ceramista, extremamente danosa ao ambiente, por ter a argila, retirada de várzeas de rios 
e açudes, como matéria-prima, e a lenha, extraída da vegetação de Caatinga sem a 
observância dos critérios legais, como matriz energética. Embora a produção ceramista 
seja responsável pela geração de trabalho e renda para um segmento da população rural 
e citadina que não conseguiu se inserir no mercado de trabalho urbano, o impacto 
ambiental negativo que produz, nos moldes em que se desenvolve, coloca a atividade 
entre as principais causas da desertificação no Seridó.  

È importante mencionar que, nos anos de 1990, a região foi reconhecida 
como uma área de elevada susceptibilidade à desertificação pelos órgãos ambientais  e 
teve demarcado em seu território o Núcleo de Desertificação do Seridó, envolvendo 
Acari, Carnaúba dos Dantas, Cruzeta, Currais Novos, Equador, Parelhas (Fig. 02). Os 
municípios do referido núcleo integram o Pólo Ceramista do Seridó formado por 13 
municípios e 82 unidades fabris. Neles se localizam 59 cerâmicas, ou seja, 71% das 
unidades fabris do Pólo Ceramista, sendo que Parelhas (28) e Carnaúba dos Dantas (15) 
concentram o maior número delas. 
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   Figura 02 – Região do Seridó Norte-rio-grandense – Brasil 
   Fonte: Morais, Ione Rodrigues Diniz. Seridó norte-rio-grandense: uma geografia da resistência, 2004, p. 272. (adaptado). 

  
 
A tessitura de crise e busca de novas possibilidades de produção e vivências 

resultou na deflagração de um processo de reestruturação sócio-espacial, que tornou a 
região hegemonicamente urbana/terciária. Assim, as últimas décadas do século XX,  o 
Seridó vivenciou a transição de um perfil demográfico rural para preponderantemente 
urbano. Considerando que o setor primário abalado pelas crises não conseguiu recuperar 
a outrora dinamicidade apresentada e que o setor industrial, mesmo tendo crescido, 
mostrou-se tímido, foi com base no terciário que a economia regional se reestruturou, 
imprimindo às cidades a função de centros prestadores de serviços. Nesse ínterim, os 
segmentos do terciário que mais cresceram foram os serviços sociais – educação e saúde 
– e o comércio.  

Neste cenário, a atuação da representação política regional foi fundamental 
no sentido de viabilizar ações que redundassem na infra-estruturação das cidades nos 
setores de educação, saúde, saneamento básico, telecomunicações, pavimentação de 
logradouros, moradia (conjuntos habitacionais), esporte, lazer, entre outros.  

Não obstante a implementação dessas políticas públicas, intensificadas no 
limiar dos anos de 1980, o urbano seridoense se explicitou a partir da configuração de 
dois centros de influência regional e de 21 pequenas cidades. Os centros regionais são 
Caicó, cuja influência irradia-se pelo vizinho Estado da Paraíba, e Currais Novos, com 
atuação em uma escala espacial de dimensões mais reduzidas no próprio Rio Grande do 
Norte.  

Deste modo, no decorrer da reorganização do espaço seridoense delineou-se 
o processo de urbanização, entendido como derivado da “reestruturação das relações 
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entre o campo e a cidade”, cuja apreensão requer sua análise “em uma perspectiva 
histórica, espacializada e em uma concepção metodológica integrativa da economia 
rural e urbana” (CANO, 1985 apud CLEMENTINO, 1995, p. 20). 

Manifesta em um quadro de debilidade dos setores agropecuário e 
industrial,  a urbanização regional apresentou uma nítida tendência à terciarização da 
economia que, no dizer de Oliveira (1980, p 151), decorre da posição assumida pelo 
setor terciário na composição da renda interna e de sua participação no emprego total. 
Portanto, o processo em pauta corresponde à urbanização típica de áreas 
subdesenvolvidas, onde não houve uma transição da população do setor primário para o 
secundário e posteriormente para o terciário, e a oferta de empregos urbanos é sempre 
inferior à demanda. Nos moldes em que se efetivou no Seridó, adequa-se ao que Santos 
(1989, p. 25) classificou como uma “urbanização [que] se fez de maneira diferente e 
tem um conteúdo também diferente” sendo por ele identificada como “urbanização 

terciária”. 
A despeito da leitura do processo de urbanização regional confirmar os 

pressupostos teóricos de Santos (1989), torna-se importante ressaltar que, nos últimos 
decênios, novas variáveis vinculadas aos fluxos estabelecidos na rede urbana foram 
incorporadas à dinâmica do Seridó. Desta forma, o fenômeno urbano regional denota 
que alguns núcleos mantêm o perfil de cidade local, cujo raio de influência circunscreve 
apenas a sua zona rural, parecem pouco afetadas pelas inovações tecnológicas e 
fragilmente articuladas em rede. Enquanto isso, outras pequenas cidades, a despeito da 
classificação, têm buscado engendrar relações que as conectam a dinâmica das redes, 
gerando fluxos que extrapolam os limites regionais São localidades que vivem a 
transição entre a cidade dos notáveis, onde sobressaem as personalidades de destaque na 
sociedade, e a cidade econômica, onde são imprescindíveis os profissionais com 
especializações que atendam as demandas sócio-econômicas do urbano e do rural, 
conforme a definição de Santos (1993, p. 51). Essas cidades, que historicamente se 
configuraram aglomerações que respondem apenas as necessidades vitais mínimas da 
sua população, centros de prestação de serviço de pequenos hinterlândias agropastoris 
e/ou reservatórios de força de trabalho,  têm buscado construir novas funcionalidades a 
partir do potencial sócio-cultural e ambiental que apresentam. Desta forma, o urbano 
seridoense vai se remodelando num processo em que algumas pequenas cidades 
investem nas potencialidades turísticas, na indústria têxtil e de confecção, produzindo 
bonés, bordados, panos de prato, redes e vestuário, e na indústria alimentícia, através de 
produtos como carne-de-sol, manteiga, queijo, biscoito, que se destinam ao comércio 
intra e extra-regional. Dependendo do produto, os destinos são diferenciados. Os 
gêneros alimentícios são mais vendidos na Região Nordeste e centros como São Paulo e 
Brasília. As redes e bonés encontram um mercado consumidor mais seguro nos estados 
das regiões Nordeste e Norte. O bordado se destina, principalmente, as cidades turísticas 
do país. 

Dentre as peculiaridades que envolvem a dinâmica da rede urbana seridoense, 
destaca-se o conteúdo da participação da região na dinâmica das articulações que 
envolvem a circulação de mercadorias. Em contraposição as mercadorias massificadas 
da globalização, os produtos do Seridó estão impregnados de um saber-fazer específico, 
que lhe confere o distintivo de marca de qualidade, e de um conteúdo histórico-cultural, 
ingrediente de especial apreço na trama do revigorar da diferença e do particular que se 
interpõe ao mercado global.  

Neste cenário, a rede urbana que articula as cidades do Seridó a mercados 
externos, embora não apresente uma forte densidade, demonstra a revitalização da 
economia, que buscou, através dos produtos da terra, conquistar nichos no mercado. 
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Nesta perspectiva, ressalta-se a produção de gêneros alimentícios fabricados em quase 
todas as cidades, embora se destaque Caicó e Currais Novos, que tem na carne-de-sol, 
manteiga da terra, queijo de coalho e de manteiga, biscoitos e doces seus expoentes. 
Parcela significativa desses produtos constitui um dos aportes da culinária que sustenta 
o turismo de Natal, capital do Rio Grande do Norte e um dos destinos turísticos mais 
procurados do Nordeste brasileiro. Também compõe esse cenário produtivo, a indústria 
têxtil e de confecção, sediada principalmente em Jardim de Piranhas, Caicó, Jucurutu, 
Currais Novos, São José do Seridó e Serra Negra, que produz redes, panos de prato, 
lençóis, bonés, camisetas e roupas íntimas; a indústria ceramista, localizada em 13 
municípios da região, que absorve parte da força produtiva urbana que não conseguiu se 
inserir no mercado de trabalho da cidade e se desloca para as unidades produtivas nas 
franjas urbanas e zonas rurais cotidianamente; e a produção de bordados, que tem como 
referências Timbaúba dos Batistas e Caicó, sendo esta mercadoria reconhecida, 
nacionalmente, pela qualidade e beleza, e levada às feiras nacionais e internacionais 
como um ícone do artesanato potiguar. 

Uma outra variável importante nesta análise diz respeito ao turismo, atividade 
que vem sendo estimulada na região, cujos principais atrativos são o patrimônio cultural 
e a paisagem regional. A riqueza cultural do Seridó, representada pela culinária, festas 
religiosas e profanas (vaquejada, carnaval), cancioneiro popular, entre outros, soma-se 
ao cenário da caatinga, que trasmuda sazonalmente, assumindo um perfil agreste no 
período da seca e uma feição verdejante na época das chuvas, ambos de excêntrica e 
extenuante beleza. Esse produto geográfico-cultural foi objeto de estudo e planejamento 
visando a elaboração do Roteiro Turístico Seridó, que surgiu no âmbito das investidas 
governamentais e de empresas privadas que buscam a interiorização do turismo no 
estado. O referido documento, colocado à disposição da sociedade, demonstra os vários 
roteiros e modalidades de turismo (cultural, religioso, pedagógico, de aventura, lazer, 
etc.) que podem ser vivenciados na região. 

No Seridó, a rede urbana também demonstra vigor a partir de fluxos que 
interligam as cidades da região e de seu entorno imediato. Estes se caracterizam pela 
procura de serviços de educação, saúde, comércio e bancário, cujo ponto de 
convergência é Caicó, que fortaleceu sua posição de centro regional. São inúmeros 
transportes opcionais que, diariamente e em diferentes horários, transportam 
mercadorias e pessoas, conferindo materialidade a dinâmica de um dos fluxos da rede 
urbana regional que apresenta maior visibilidade. 

Os fluxos entre as cidades do Seridó, embora não restritos a elas, também se 
definem pela vivência de manifestações culturais festivo-religiosas, cujo calendário se 
estende por todo o ano. A celebração da festa é uma prática sócio-cultural onde os 
elementos da identidade regional, como a fé e a valorização da família, são reavivados; 
representa também um importante fator de dinamização econômica das cidades. Dentre 
as festas religiosas sobressai a da Senhora Sant’Anna, de Caicó, considerada padroeira 
da Diocese homônima, que envolve os 23 municípios do Seridó. No período da festa de 
padroeiro, a cidade do Seridó se torna um ponto de atração dos habitantes de outras 
municipalidades. São pessoas que, por laços familiares e/ou de amizades, se deslocam 
para a cidade em festa para reavivar a espiritualidade, celebrar a família, participar de 
eventos como bailes, apresentações de bandas de música, encontros nas praças, etc. 
Nestes momentos, a cidade se revigora em função da dinâmica econômica que a festa 
gera, repercutindo em termos de trabalho e renda para os citadinos. Vale salientar que 
há grupos de pessoas que asseguram a sobrevivência familiar comercializando produtos 
alimentícios e artesanais em festas de padroeiro e outros eventos culturais como as 
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vaquejadas; são comerciantes “andarilhos” que vivem circulando pelas cidades da 
região. 

Neste sentido, pode-se inferir que a dinâmica sócio-espacial do Seridó articula as 
cidades através de fluxos que configuram um emaranhado de relações que circunscreve 
as cercanias da região e, ao mesmo tempo, gera os nexos que integram o território a 
localidades mais distantes e definem a forma e a natureza da inserção regional na seara 
das relações ditas globalizadas. 

Nesta perspectiva, observa-se que a urbanização e a dinâmica da rede urbana do 
Seridó apresentam variáveis explicativas que se vinculam a processos mais amplos, de 
abrangência nacional e/ou internacional. Todavia torna-se evidente a existência de 
especificidades que estão atreladas ao processo histórico de (re)construção do território 
após a crise regional. Neste, a dinâmica urbana preside as relações sócio-espaciais, 
consolidando a tendência à urbanização terciária, processada em um contexto de crise, e 
a conformação de uma rede urbana que interliga as cidades interna e extra-
regionalmente, a partir de fluxos que são marcados pela constância, embora apresentem 
volume relativamente baixo.  

A dinâmica dos fluxos da rede urbana do Seridó, no tocante às conexões 
externas, evidencia uma forma e um conteúdo específicos de inserção das pequenas 
cidades aos circuitos de relações, que se efetivam no reverso da globalização, na 
tessitura de valorização do particular e das manifestações identitárias. No que se refere 
às conexões internas, também assume uma materialidade peculiar considerando que a 
dinâmica dos fluxos não se constitui de um conteúdo meramente econômico, mas de 
uma mescla entre economia e cultura. 

Portanto, é no entrelaçamento entre fatores exógenos e endógenos que a 
urbanização vai se consolidando no cenário regional e a rede urbana vai se remodelando 
e recriando os fluxos que lhe conferem vitalidade. Neste processo, a urdidura regional 
se alimenta e fortalece, reafirmando o Seridó como um espaço que, embora não seja 
considerado dinâmico segundo a lógica da economia globalizada, conseguiu engendrar 
estratégias que possibilitam sua participação na arena das relações globalizadas, ao 
impregnar o saber-fazer e as coisas regionais de forte conteúdo identitário, demarcando 
suas particularidades. No âmbito dessas particularidades, situam-se as representações do 
urbano seridoense, um universo de pequenas cidades, que a despeito do frágil 
dinamismo econômico regional, não está desconectado dos circuitos das relações 
mediatizadas pela sociedade em rede. O estudo da urbanização e rede urbana do Seridó 
revela que, em tempos de globalização e da hegemonia político-econômica e cultural 
das grandes cidades, há uma vida urbana que pulsa e articula a pequena cidade a lugares 
de diferentes portes e configurações, confirmando a tese de que, no contexto atual, a 
cidade assume a condição de epicentro da dinâmica sócio-espacial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

REFERÊNCIAS 
 
 

 
CLEMENTINO, Maria do Livramento Miranda.  Economia e urbanização: o Rio 
Grande do Norte nos anos 70. Natal: UFRN/CCHLA, 1995. 
IBGE. IX Recenseamento geral do Brasil – 1980: censo demográfico: dados distritais 
- Rio Grande do Norte. Rio de Janeiro, v. 1, t. 3, n. 8, 1982. 
_____. Sinopse preliminar do censo demográfico – 1991. Rio Grande do Norte. Rio 
de Janeiro, v. 6, t. 1, n. 10, 1991. 
_____. Censo demográfico – 2000 : características da população e dos domicílios. Rio 
de Janeiro, 2000. 
MORAIS, Ione Rodrigues Diniz. Seridó norte-rio-grandense: uma geografia da 
resistência. Caicó: Ed. do autor, 2004. 
MOREIRA, João Carlos. Geografia Geral e do Brasil. São Paulo: Moderna, 2006. 
OLIVEIRA, Francisco de. O terciário e a divisão social do trabalho. Estudos 
CEBRAP, Petrópolis, n.24, p. 137-168, 1980. 
OLIVEIRA, Bianca Simoneli de; SOARES, Beatriz Ribeiro. Cidades locais do 
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba/MG: algumas considerações. Caminhos da 
geografia, Uberlândia, n. 3(5), p. 52 a 72, 2002. 
SANTOS,  Milton. Espaço e sociedade: ensaios.Petrópolis: Vozes, 1979 
______. Por uma geografia nova. São Paulo : Hucitec, 1980. 
______. Manual de geografia urbana. São Paulo: Hucitec, 1989. 
______. A urbanização brasileira. São Paulo: Hucitec, 1993. 
______. Técnica, espaço, tempo: globalização e meio técnico-científico informacional. 
São Paulo: Hucitec, 1994. 
______. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: Hucitec, 
1996. 
______. Por uma outra globalização. Rio de Janeiro: Record, 2000. 
YÁZIGI, Eduardo. A alma do lugar: turismo, planejamento e cotidiano. São Paulo: 
Contexto, 2002. 

 

 
 


