
 

 

Parque Nacional Serra da Capivara e as transformações sócio espaciais em São 
Raimundo Nonato – PI, Brasil. 

Antonio José Castelo Branco Ribeiro1 
Este trabalho tem como objetivo analisar as transformações sócio espaciais 

ocorridas na cidade de São Raimundo Nonato-PI, Brasil, a partir da criação do Parque Nacional 
Serra da Capivara. Para a realização deste trabalho foi feita observação in lócus, levantamento 
de dados referentes a equipamentos urbanos que foram implantados em consequência de sua 
criação, além de leituras bibliográficas que complementasse o entendimento dos 
desdobramentos deste equipamento na cidade. Se perscrutarmos pelo desenvolvimento das 
cidades brasileiras entenderemos que, este esteve diretamente relacionado às atividades 
produtivas que atendiam a uma demanda distante. É por esta inclinação que a análise da 
produção do espaço no semiárido brasileiro deve seguir. A construção do espaço geográfico no 
Brasil esteve relacionada, principalmente, à exploração do setor primário, ou seja, tendo os 
fatores naturais como recursos. Isto explica o porquê da exploração do Brasil ter se efetivado 
primeiro na costa para depois adentrar a interior. A busca por novos pontos de exploração foi 
uma constante na história das sociedades capitalistas, e no Brasil não foi diferente.  Os 
desdobramentos da exploração destes recursos é ponto central de interesse da ciência 
geográfica, ou seja, o que chamamos de espaço, isto, levando em conta toda complexidade de 
sua definição. No processo de produção do espaço a sociedade vai tornando-se mais complexa 
e novas demandas vão surgindo, como por exemplo, os serviços. Nesse emaranhado de novas 
demandas a sociedade insere novos locais no processo produtivo, é o caso de áreas destinadas 
ao turismo. Na área em estudo, o ponto luminoso parece ser o turismo. Ao identificar tal 
potencialidade, o Estado se faz presente, mesmo que seja de maneira tímida, no sentido de dar 
dinamicidade ao local. No final de século XX e início do século XXI surge uma força 
transformadora cuja dinâmica é marcada pela rapidez de interação dos espaços, que abrange 
áreas cada vez mais largas. Partindo do pressuposto que nas últimas décadas o Estado se fez 
mais presente nos mais diversos locais do território, inserindo algumas localidades no processo 
produtivo moderno, seja através de incentivos para a instalação de indústrias, seja através de 
políticas públicas sociais, regulamentando a criação de unidades de interesse ambiental ou 
cultural, que acelera o processo de produção de espaço, faz-se necessário uma atenção para os 
desdobramentos de tais ações na reconfiguração dos locais. Em busca deste entendimento, 
perscrutamos as transformações ocorridas na cidade de São Raimundo Nonato-PI, a partir da 
criação do Parque Nacional Serra da Capivara. O recorte espacial de análise se deu por conta 
da posição geográfica, no interior do Brasil, mais precisamente no “coração” do Semiárido, área 
que impôs uma rigidez, consequentemente, considerada “arcaica” e, que na conjuntura de novas 
possibilidades de exploração, aparece como área diferenciada, por possuir registro de uma 
sociedade primitiva, campo de interesse da Arqueologia.   
Palavras-Chaves: Estado, reconfiguração, espaço, equipamento urbano, semiárido.  
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Introdução 

Diante de tantas transformações ocorridas na ultimas décadas, faz-se necessário 

buscar alternativas de sobrevivência para os processos produtivos, e é em busca de uma 

participação mais regular em todos os espaços que se processa a urbanização dos mais 

variados pontos do país. Não há duvidas de que a urbanização aparece no século XIX e XX 

como uma força transformadora em que os lugares são obrigados a seguir uma dinâmica 

advinda de uma lógica distante reconfigurando os aspectos os sócios-espaciais, pois há maior 

possibilidade de interação, principalmente, por consequência das redes de comércio, os contatos 

diretos e as comunicações virtuais, na era dos mass média2.  

Quando nos referimos aos aspectos sócio- espaciais, fazemos alusão ao poder de 

transformação do meio natural que, outrora o homem retirava aquilo que considerava 

fundamental ao exercício da vida e valorizava diferentemente essas condições naturais, as 

quais, sem grandes modificações, constituíam a base material da existência do grupo, Santos 

(2009, p.37) e, consequentemente ao poder de alavancar nas pessoas o desejo de acompanhar 

a tendência, mudando hábitos e conceitos, transformações dos mercado simbólicos que em 

parte radicalizam o projeto moderno, e de certo modo levam a uma situação pós-moderna 

entendida como ruptura com o anterior, García Canclini (2011, p.23). 

A compreensão dos aspectos sócio-espaciais em São Raimundo Nonato vai além 

do entendimento da localidade e envolve questões globais. Entendemos que a cidade vem 

recebendo influências exógenas mais do que qualquer outra do mesmo perfil e posição 

geográfica, apesar de saber que isto é fruto de um processo atual e que atinge as mais 

longínquas partes do planeta. Porém, cada lugar tal processo segue uma ordem própria, nesse 

sentido concordamos com Carlos (2007,12.) quando afirma que 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.  

È por essa inclinação que os espaços, pano de fundo para o entendimento dos 

processos que se manifestam devem ser estudados e compreendidos e, São Raimundo Nonato 

não foge a regra, imbricado de contradições que reforça a teoria de Santos (1997): 

pelo lugar que revemos o mundo e ajustamos nossa interpretação, pois, nele, o 
recôndito, o permanente, o real triunfam, afinal, sobre o movimento, o passageiro, o 
imposto de fora. O espaço aparece como um substrato que acolhe o novo, mas 
resiste às mudanças, guardando o vigor da herança material e cultural, a força do 
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que é criado de dentro e resiste, força tranquila que espera, vigilante, a ocasião e a 
possibilidade de se levantar. 

Sendo a Geografia a ciência da relação homem x meio e homem x homem, cabe a 

esta ciência debruçar-se sobre o fenômeno que, além de repercutir na superfície terrestre, 

repercute também no modo de viver dos atores envolvidos. O debruçar-se sobre os 

desdobramentos no modo de viver de tais atores e, na reconfiguração do espaço, leva-nos a 

desvendar alguns questionamentos, dentre eles, como está se dando a produção do espaço das 

áreas que são chamadas a integrar a o processo atual de produção econômica?  Se tomarmos 

como exemplo uma cidade do sertão3 semiárido do Brasil (São Raimundo Nonato PI), seria 

possível afirmar que esta cidade é um laboratório para entendermos outros espaços sertanejos, 

por sua dinâmica no processo de integração à produção do espaço na atualidade? 

Questionamentos que tento responder ao longo da pesquisa realizada na temporalidade de 2009 

a 2012.  Para entendermos a conjuntura atual da cidade, faz-se necessário uma análise dos 

aspectos históricos e geográficos de produção do espaço das terras do semiárido brasileiro.  

1. São Raimundo Nonato a cidade tardia no processo de incorporação à economia 

nacional.  

Ao analisa a atual situação e produção do espaço na cidade de São Raimundo 

Nonato-PI, temos que levar em conta o processo histórico de exploração econômica do território 

nacional, desta forma entenderemos que o semi-árido nordestino, por suas limitações de 

recursos naturais que atendessem os interesses econômicos vigentes, por muito tempo ficou de 

fora dos interesses do Estado. Se buscarmos compreender o desenvolvimento das cidades, 

entenderemos que ele sempre esteve diretamente relacionado com as atividades produtivas que 

atendiam a uma demanda distante.  

A construção do espaço geográfico no Brasil esteve relacionada, principalmente, à 

exploração do setor primário e, a capacidade de extração dos recursos do setor primário esteve 

diretamente relacionada a fatores naturais que propiciaram ao surgimento de recursos. 

Entendemos que o fator tecnológico influencia a relação com a natureza, mas pensar em 

tecnologia para a o setor primário é algo muito recente do ponto de vista da história da 

exploração econômica. As peculiaridades que cada espaço apresenta em relação aos demais 

explicam o interesse por sua ocupação intensa ou mais raramente.  

Nesse sentido, o processo de exploração do Brasil se dá primeiramente na costa 

para depois adentrar para o interior, haja vista que para os interesses vigentes a costa 

apresentava suas peculiaridades favoráveis. Posteriormente buscou-se no interior recurso para 
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alimentar o processo de desenvolvimento econômico gestado em um lugar distante. Porém, nem 

todo interior era propicio a exploração, na firmação de Menezes (1995 p.173) não se ignora que 

nas condições naturais residem as premissas básicas, apesar de a sociedade explicar a trama 

de sua história. 

Nesse processo de relacionamento com os recursos naturais entra a análise 

geográfica feita por George (1993,p.93):È o ponto de partida de duas grandes investigações 

geográficas: a primeira diz respeito à gênese e evolução das formas dos locais habitados, à 

utilização destes locais e à diferenciação dos seus modos de ocupação, aplicando-se a segunda 

às relações entre locais habitados.  

Não adotamos por completo o pensamento de Ratzel, porém não dá para 

desconsiderá-lo totalmente e, é papel da geografia buscar o entendimento das especificidades 

de cada lugar em conexão com o cosmo. Nesse sentido é interessante ressaltar a preocupação 

da geografia de tentar fazer uma harmonia entre as várias ciências para poder chegar a uma 

explicação plausível, pois na visão de George(1978, p.8): 

num lugar determinado, a realidade geográfica é constituída pela convergência 
ocasional de processos evolutivos, cada um dos quais é específico e se diferencia 
dos demais por sua dimensão, por seu ritmo, tanto quanto por sua natureza. Esta 
convergência é acompanhada de ações recíprocas que desviam, aceleram ou 
retardam de maneira mais ou menos pronunciada o andamento dos processos que 
se acham em conflito ou em competição.  

O semi-árido brasileiro é uma região extensa, pobre e populosa em relação às 

demais regiões semi-áridas do globo. Porém, em relação ao Brasil é a área que ao longo da 

história tem apresentado os maiores problemas em relação aos assentamentos, pois ao mesmo 

tempo em que proporciona uma atividade de subsistência, esta é assegurada apenas por 

condições naturais, principalmente a chuva, ou seja, quando a chuva não cai a sociedade 

perece. Podemos então aferir que sua natureza é diferenciada em relação às demais regiões por 

conta da sua dinamicidade dos fatores naturais, eis os principais motivos para a formação de 

uma sociedade diferenciada em relação as outras áreas do Brasil. 

Os assentamentos são dificultados por conta de suas limitações de clima, de solo e 

por ser uma região frágil para as perspectivas econômicas vigentes. Um conjunto de fatores faz 

do semi-árido nordestino um recorte diferenciado das demais regiões semi-áridas das Américas 

e do globo. Em sua análise dos domínios paisagísticos do Brasil A’bsaber (2003, 85p.) ao referir-

se ao nordeste seco afirma que:  

A originalidade dos sertões no Nordeste brasileiro reside num compacto feixe de 
atributos: climático, hidrológico e ecológico. Fatos que se estendem por um espaço 
geográfico de 720 mil quilômetros quadrados, onde vivem 23 milhões de brasileiros. 
Na realidade, os atributos do Nordeste seco estão centrados no tipo de clima semi-
árido regional, muito quente e sazonalmente seco, que projeta derivas radicais para 



 

 

o mundo das águas, o mundo orgânico das caatingas e o mundo socioeconômico 
dos viventes dos sertões. 

Na afirmação de Ab´Saber (2003) existem na América do Sul três grandes áreas 

semi-áridas: a região Guajira, na Venezuela e na Colômbia; a diagonal seca do Cone Sul, que 

envolve muitas nuanças de aridez ao longo de Argentina, Chile e Equador; e, por fim, o Nordeste 

seco do Brasil, territórios das caatingas, onde dominam temperaturas médias anuais muito 

elevadas pouco variáveis.  

Os fenômenos que mais se assemelham às outras regiões semi-áridas são de 

origem climática, hidrológica e fitogeográfica: baixos níveis de umidade, escassez de chuvas 

anuais, irregularidade no ritmo das precipitações ao longo dos anos; prolongados períodos de 

carência hídrica; solos problemáticos tanto do ponto de vista físico quanto do geoquímico (solos 

parcialmente salinos, solos carbonáticos) e ausência de rios perenes, sobretudo no que se refere 

às drenagens locais. Apresenta extensas áreas salinas, devido as altas taxas de evaporação que 

ocorre na seca, a prática inadequada de irrigação à baixa dissolução das rochas matrizes. 

A baixa produtividade econômica do semi-árido esta diretamente relacionada a uma 

natureza que não propicia a produção que atenda a uma lógica distante e, isto leva a uma sua 

vulnerabilidade social típicas de regiões profundamente atrasadas, onde são hegemônicas a 

pobreza, a desigualdade e a exclusão social.  

1.1. São Raimundo Nonato na delimitação do Semi-árido 

Em 1995 foi elaborada uma atualização dos municípios do semi-árido, feita pela 

SUDENE através da portaria n. 1. 181. Com a extinção da SUDENE em 2001, o Ministério da 

Integração Nacional (MI) assumiu a atribuição, antes a cargo daquela Superintendência, de 

posicionar-se acerca dos pleitos de inclusão de municípios interessados em beneficiar-se do 

tratamento diferenciado das políticas de crédito e benefícios fiscais conferido ao semi-árido 

brasileiro. 

Recentemente o Ministério da Integração Nacional teve a iniciativa do de propor a 

criação de um grupo de trabalho, integrado por instituições do Governo Federal, com a missão 

de fazer uma nova delimitação do semi-árido, haja vista  falhas nos critérios anteriormente 

empregados, pois, levavam em conta apenas a precipitação média anual.  Os testudos sobre o 

clima foram fortemente impactantes para concluir não ser a falta de chuvas a responsável pela 

oferta insuficiente de água na região, mas sua má distribuição, associada a uma alta taxa de 

evapotranspiração, que resultam no fenômeno da seca, a qual periodicamente assola a 

população da região. 

De forma genérica o semi-árido é representado pela figura abaixo, porém, uma 

delimitação precisa é uma tarefa difícil, pois, muitas são as variáveis que devem ser levantadas. 



 

 

Levando-se em conta algumas considerações, a  área corresponde a 955.755,29km², incluindo 

partes da superfície dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais correspondendo a 60% da região 

Nordeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NESA - Núcleo de Estudos e Articulação sobre o Semi-Árido com adaptação do autor 

Para a nova delimitação do semi-árido brasileiro, o GTI tomou por base três critérios 

técnicos: precipitação pluviométrica média anual inferior a 800 milímetros; Ii. Índice de aridez de 

até 0,5 calculado pelo balanço hídrico que relaciona as precipitações e a evapotranspiração 

potencial, no período entre 1961e 1990; e Iii. risco de seca maior que 60%, tomando-se por base 

o período entre 1970 e 1990. 

Além dos 1.031 municípios já incorporados, passam a fazer parte do semi-árido 

outros 102 novos municípios enquadrados em pelo menos um dos três critérios utilizados. Com 

essa atualização, a área classificada oficialmente como semi-árido brasileiro aumentou de 

892.309,4 km para 969.589,4 km , um acréscimo de 8,66%. Minas Gerais teve o maior número 

 



 

 

de inclusões na nova lista - dos 40 municípios anteriores, vai para 85, variação de 112,5%. A 

área do Estado que fazia anteriormente parte da região era de 27,2%, tendo aumentado para 

51,7% Os 1.133 municípios integrantes do novo semi-árido brasileiro se beneficiarão de bônus 

de adimplência de 25%dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste 

(FNE), enquanto no restante da Região Nordeste esse percentual é de 15%.  

A Área em estudo, representada pelo destaque em vermelho na figura, por 

quaisquer critério de delimitação do semiárido se enquadraria, mesmo levando em conta toda 

complexidade para delimitação ao longo dos tempos e dos grupos de estudo.  

2. O semiárido como uma sub-região do Nordeste 

Se considerarmos que falar em semi-árido é remetermos a região Nordeste, 

teremos que levar em consideração a delimitação do Nordeste por parte do principal órgão 

responsável pela divisão regional do Brasil para fins de planejamento. Desta forma a região 

Nordeste, segundo o IBGE4, é integrada pelos Estados do Maranhão à Bahia, excluindo, 

portanto, o norte do Estado de Minas Gerais.  

Estudiosos do Nordeste são unânimes em informar que durante várias décadas, a 

região registrou notável dinamismo econômico, acompanhando o movimento da economia 

brasileira, e aumentando sua participação relativa no PIB e na indústria nacional. Porém, os 

estudos encontrados sobre o Nordeste, geralmente não leva em conta as sub-regiões. 

Geralmente os números são de referencia principalmente a zona da mata, a parte mais 

abundante de chuva, e recursos naturais de interesse distante e, consequentemente mais 

populosa. Por essa perspectiva, o semiárido acaba sendo inserido nesses estudos ofuscando 

seus principais atrasos. 

De forma simplificada, os maiores problemas do Nordeste estão circunscritos aos 

aspectos do semi-árido: baixo nível de produtividade em parte significativa das atividades 

econômicas regionais, principalmente na agricultura; reduzida qualificação da mão-de-obra; 

insuficiente dotação de infra-estrutura econômica, sobretudo nos pólos de dinamismo recentes; 

fragilidade da agropecuária local frente às estiagens mais prolongadas, em particular no semi-

árido, causada pela ausência de tecnologias apropriadas, socialmente difundidas; 

desestruturação dos segmentos exportadores tradicionais, com crescente insulamento 

                                                 

4 Fonte: Fundação IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico 2000. MINISTÉRIO DA 
INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI - Ministério do Interior. Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - 
SUDENE. Região Nordeste do Brasil em números. Recife, 2003; Fundação Biodiversitas. Disponível em: 
http://www.bdt.fat.org.br/workshop/caatinga/. Acessado em: 15 julho de 2003 e 4 dezembro de 2003.  

 



 

 

econômico da região; baixo grau de integração e lento processo de modernização dos pólos 

industriais mais expressivos da região.  

Na atualidade, muitos estudos apontam para uma libertação do homem do seu 

meio, através da técnica o ambiente deixa de ser uma “jaula” e torna-se um recurso que cada 

vez propicia o distanciamento da relação homem X meio. Pouca atenção tem-se dado como esta 

libertação foi possível e como culturalmente os homem ainda guardam traços marcantes de seus 

ambientes. 

As relações entre o quadro geográfico e o homem, analisado desde a primeira obra 

de Ratzel até os trabalhos de Jean Brunhes, Vallaus e outros revelaram marcantemente as 

múltiplas influência ambientais que modelam e asseguram a evolução biológica e social, nessa 

sutilíssima teia ou web of life que na visão de Capra(2007,25p): 

pode também ser denominado visão ecológica, se o termo “ecológica” for 
empregado num sentido muito mais amplo e mais profundo que o usual. A 
percepção ecológica profunda reconhece a interdependência fundamental de 
todos os fenômenos, e o fato de que, enquanto indivíduos e sociedade, 
estamos todos encaixados nos processos cíclicos da natureza (e, em última 
análise, somos dependentes desses processos). 

Esta visão ecológica coloca o homem em situação de agente e paciente do 

ambiente em que vive, no entanto suas ações não podem ser entendidas fora do contexto 

histórico econômico e cultural que de forma direta também é uma questão ambiental. Na sua 

análise Menezes (1995,15p.) afirma: 

De todos os seres, o homem dispõe de mais possibilidades técnicas para 
refazer ativamente as circunstâncias, a cuja influencia está submetido. Das 
técnicas hereditárias e comportamento, que lhe bastaram em adaptações 
longuíssimas e remotas, desenvolveram-se técnicas culturais, que são 
flexíveis e se transmitem socialmente. Daí sua aptidão criadora, que permitiu 
superar as demais espécies animais.... O homem é, antes de tudo, a 
toolmaking animal, no dizer de Benjamim Franklin: um criador de meios, cujo 
fundo biológico é evidente, mas que só pode ser compreendido atentando-se 
também ao processo histórico em que mudaram suas qualidades 
essencialmente humanas. 

Romper com o discurso da geografia tradicional alemã é algo que os franceses 

tentaram fazer e, por algum tempo, convenceram muitos que era possível, porém nas análises   

atuais;  dar fim a tais discussões é pôr em xeque a autonomia da própria geografia e das demais 

ciências. No momento em que as verdades são cada vez mais questionáveis é preciso voltar a 

fazer correlações entre as diversas formas de pensar para se chegar a uma análise mais 

precisa.  

Nesse sentido cada vez mais investigações evidenciam os laços entre o quadro 

natural e a vida humana. Ab´Saber (2003,95p.) em suas afirmações informa que:  



 

 

Os espasmos que interrompem o ritmo habitual do clima semi-árido 
regional constituíram sempre um diabólico fator de interferência no 
cotidiano dos homens dos sertões. Mesmo perfeitamente adaptados a 
convivência com a rusticidade permanente do clima,os trabalhadores 
das caatingas não podem conviver com a miséria, o desemprego 
aviltante, a ronda da fome e o drama familiar criado pelas secas 
prolongadas. 

Os homens que vivem no sertão, ao longo do tempo adquiriram conhecimento das 

potencialidades produtivas do seu espaço. Ligado ao ambiente, cada grupo humano do semi-

árido tem sua própria forma de trabalhar para sobreviver na sua localidade. Uns cuidam do 

rebanho, seja de gado, bovino, caprino suíno. Outros são agricultores dos brejos, gente que 

trabalha nas ilhas de umidades dispersas pelos sertões secos. Outros são trabalhadores das 

vazantes dos leitos das margens dos rios. Na visão de Ab’saber(2003) é falácia o discurso de 

que é preciso ensinar o homem a conviver com semi-árido.  

Entender o processo construção do espaço no nordeste seco é levar em 

consideração vários fatores que contribuem para o desenvolvimento das atividades humanas e 

os aspectos da região. Vários estudos apontam que no Nordeste o principal fator de sofrimento 

das comunidades é a irregularidade na distribuição das águas, concordamos com George (1993, 

p37.) quando afirma que: 

se pode considerar como favorável ao desenvolvimento das 
sociedades humanas, é a distribuição da água atmosférica em 
quantidade suficiente para assegurar um ciclo anual de vegetação, a 
qual, durante milênios de economia autárquica local, foi a condição 
base da estadia do homem.  

Os estudos que apontam as irregularidades de águas no Nordeste seco estiveram 

presente desde o Brasil colônia, registros dão conta das dificuldades de adaptação dos primeiros 

ocupantes nas regiões semi-áridas, como é o caso do Ceará.  

Está presente na literatura clássica, nos registros de viajantes, nos documentos 

enviados a Portugal o descaso que os donatários tinham para com suas terras no semi-árido, e 

tudo aponta como sendo a questão climática a principal responsável para tal abandono, 

reforçado a idéia de George(1993, p39.) quando afirma que: 

A influência dos climas sobre a repartição das massas humanas é 
evidente. No entanto, não nos permite uma interpretação do 
povoamento do planeta em função de um determinismo qualquer dos 
climas ou das águas, tanto mais que, independente da liberdade 
histórica das migrações e das instalações de grupos humanos, 
intervêm outras forças do meio natural.  

È evidente que a vida econômica de uma sociedade está diretamente relacionada 

com a paisagem que esta sociedade está inserida. No nordeste seco as terras não despertavam 

interesse por parte da coroa e conseqüentemente não havia uma política no sentido de 



 

 

povoamento, fato que fizeram dos primeiros habitantes os organizadores do espaço, criando 

suas próprias regras, pois o vazio era grande.  

Fazendo uma analise superficial do semiarido, encontramos vários fatores 

limitantes para sua plena ocupação, tendo por embasamento o pensamento de George(1993) 

quando cita os fatores naturais como influenciadores da ocupação humana.  

Falar em ocupação brasileira é fazer menção ao nordeste, haja vista as principais 

cidades de o Período colonial concentrarem-se nesta região, porém fala-se em Nordeste e 

esquece-se que apenas uma pequena parcela do Nordeste havia concentração destas cidades 

coloniais, mais especificamente a Zona da Mata, a partir do momento em que vai modificando a 

paisagem em direção ao sertão, vai escasseando a concentração populacional.  Esta afirmativa 

só não se concretiza quando uma área de maior altitude e alguns leitos de grandes rios, ou seja, 

um enclave no sertão.  

Nos seus estudos sobre o Nordeste Manoel Correa de Andrade vai destacar os 

fatores que contribuíram para a diversificação da economia nessa região, enfatizando os fatores 

naturais que contribuíram nesse sentido. Apesar de seus estudos serem mais focados para a 

Zona da Mata e Agreste, ele faz muitas considerações sobre o semiárido destacando a criação 

de gado, para este autor: 

A porção semi-árida e árida compreende cerca de seiscentos mil 
quilômetros quadrados, apresentado-se ora com grandes pediplanos, 
drenados pelos principais rios da região – São Francisco, Parnaíba, 
Piranhas-açu, Jaguaribe, etc – ora com serras e chapadas que alteiam 
sobre o pediplano e apresentam um clima úmido, Andrade (1988, 
p.61). 

Como podemos observar na citação do professor Andrade, o semi-árido não é uma 

região homogênea, porém, as variações naturais do ponto de vista de produção econômica 

praticamente insignificante para tornar-se uma área de atração populacional. Se recorremos aos 

primeiros estudiosos da questão da ocupação dos espaços nacionais, todos são unânimes em 

afirmar a grande dificuldade de adentrar para o interior. Porem quando as condições naturais 

propiciavam o desenvolvimento das atividades econômicas, este interior era conquistado, no 

caso do interior do nordeste que é onde está a parte com maiores limitações de desenvolvimento 

das atividades econômicas, por muito tempo foi relegado.  

Segundo Diegues(1960),P.142) 
Mais de 350 léguas penetrou a penetrou a expedição, atravessando 
serras e rios... expedições que procuraram reconhecer o sertão 
brasileiro, ao findar o primeiro século, estavam conhecidos os 
principais trechos do são Francisco através doe três focos principais: 
no Baixo São Francisco, no Médio São Francisco e no trecho mineiro 
do rio, já nas proximidades do Alto São Francisco. 



 

 

Nesse sentido as afirmações Holanda(1976) se fortalecem quando relata que a 

sociedade brasileira se comportava como caranguejo, arranhando a costa e quando havia uma 

penetração para o interior, ia seguindo o curso dos rios, isto porque assim sendo ficava mais fácil 

o controle por parte da corte portuguesa.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Esboço dos Caminhos da Pecuária no Sertão Cearense. Fonte: ROCHA, Herbert. .O Lado Esquerdo 
do Rio. Sobral: HUCITEC, 2003. 

A literatura é vasta quando o assunto remete a luta do homem no sertão e, o que 

mais é enfatizado é o fator água. Dificilmente encontramos um núcleo urbano no semi-árido com 

expressividade populacional, se verificarmos os números do IBGE, verificaremos a limitação da 

fixação da população nestas localidades. 

Se considerarmos que os Estados do Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte são os 

que mais expressivamente representam o semi-árido algumas observações podem ser feitas em 

relação aos aspectos populacionais.   

Albuquerque (2002) evidencia os diferentes dinamismos dentro da própria região 

enfatizando a questão econômica e afirma que o PIB nordestino expandia-se, durante o período 

1970-1998, a uma taxa geométrica anual de 5,3%,53 suas sub-regiões expandiam-se acima da 

média no mesmo período: Cerrado (7,5%), Parnaíba (6,2%), São Francisco (5,8%) e litoral-mata 

(5,8%); enquanto outras tinham uma trajetória inferior: sertão (4,2%), agreste (3.8%) e pré-

Amazônia (3,7%).  

 



 

 

O sertão é frágil do ponto de vista econômico e enfrenta severas adversidades do 

ponto de vista social e a fragilidade dessa região está diretamente ligada às constantes 

estiagens, onde prática de uma agricultura familiar inconsistente com as condições naturais, tem 

perpetuado a pobreza, a desigualdade e a exclusão social.  

Segundo dados do IBGE apenas 15 municípios em todo semi-árido apresenta 

densidade demográfica acima de 100 hab/Km2, a grande maioria esse índice é abaixo de 50 

hab/Km2; Essa baixa densidade demográfica implica uma série de fatores que contribuem para 

uma  baixa qualidade de vida. Com a baixa densidade demográfica, não uma distribuição de 

serviço e bens mais elaborados, fazendo com que haja uma concentração em uma cidade mais 

especializada. 

Como as distancias são consideráveis, as demandas por serviços de educação e 

saúde estão sempre presentes. Na educação a população local precariamente tenta suprir, as 

demandas, mais ainda assim a taxa de analfabetismo para maiores de 15 anos bastante elevada 

em quase todos os municípios, entre 40 e 60 %.   

Na saúde os problemas são bem maiores, pois para os profissionais da área é 

exigido que tenha uma formação e poucos são os que se dispões a fazer longas viagens, e 

quando fazem se comportam como uns verdadeiros “deuses” presentes em carne e osso. Isto 

reflete diretamente na A esperança de vida ao nascer e na taxa de mortalidade infantil 

apresentando-se variada mas sempre elevada, geralmente acima de 100 por mil.  

3. O processo de significação do sertão para o sistema produtivo 

No Brasil, principalmente no Nordeste brasileiro, o processo de modernização 

ocorre mais tardiamente por ser áreas periféricas do sistema capitalista. Logo pode considerar 

que essa modernização tardia ao chegar de maneira brusca transforma também de maneira 

brusca todo o modo de viver e pensar das pessoas que vivem no espaço receptor. 

Através sistema capitalista a sociedade vai construindo seu espaço e 

consequentemente vai sofrendo mutações na sua maneira de viver e conceber o ambiente. Por 

essa perspectiva a abordagem sobre algumas categorias devem ser revista no sentido de 

acompanhar os desdobramentos que os momentos históricos, conjuntura econômica, cultural e 

social condiciona condicionam.  

Tomando como referencia o termo sertão podemos afirmar que esteve presente no 

pensamento do povo brasileiro, não só do sertanejo, mas principalmente dos considerados 

civilizados, valorizado positiva ou negativamente, pode ser comparado a outros lugares em que 

os dilemas de um processo civilizatórios, visto por uns como inevitável, e por outros como 

passível de uma escolha, se fizeram sentir, Lima (1999, p.35).  



 

 

Seguindo na mesma linha, Silva (2010, p.112) afirma que: 

No primeiro século de colonização da zona açucareira, foi-se construindo 
uma oposição entre as regiões colonizadas da América portuguesa e aquelas 
não inseridas na jurisdição metropolitana. As primeiras, associadas ao litoral, 
devido à própria natureza do empreendimento canavieiro. Criou-se, assim, 
uma dicotomia entre espaço considerado civilizado e aquele considerado 
selvagem. E até o apogeu da região mineradora no sec. XVIII, a área 
açucareira ditou o padrão de civilização para o imaginário colonial, enquanto 
os interiores passaram a ser designados como sertão... 

Ao longo da história do Brasil privilegiaram-se os espaços mais propícios ao lucro 

para atender as demandas externas, desse modo a ideia de civilização parte desses espaços 

geradores de lucro e todo o território é pensado a partir das ideias da elite destas localidades.  

Por um longo período, grosso modo, o Brasil foi considerado sobre duas vertentes, 

de um lado a que segue o ritmo do pensamento europeu, do outro a que segue num ritmo 

próprio, esquecida ou com pouco contato com os centros “modernos”, ou ainda espaço que na 

visão do “civilizado” está desocupado, dai o porquê a importância do termo sertão que de acordo 

com os estudos, a palavra seria oriunda de desertão; seu sentido encontrava-se, segundo 

dicionários da língua portuguesa dos séculos VXIII e XIX, em uma dupla ideia – a espacial e a 

social de deserto, região pouco povoada, Lima (1999, p.57). 

Considerando que o processo de exploração do Brasil dá-se pelo litoral, é fácil 

entender como eram muitas as áreas não inseridas nos processos produtivos que atendessem 

as demandas externas, segundo Holanda (1976, p.66): 

Os portugueses, esses criavam todas a dificuldades às entradas terra a 
dentro, receosos de  que com isso se despovoasse a marinha. No regimento 
do primeiro governador Geraldo Brasil, Tomé de Souza, estipula-se, 
expressamente, que pela terra firme a dentro não vá tratar pessoa alguma 
sem licença especial do governador ou do provedor-mor da fazenda real, 
acrescentando-se ainda que tal licença não se dará, senão a pessoa que 
possa ir “a bom recado e que de sua ida e tratos se não seguirá prejuízo 
algum, nem isso mesmo irão de huas capitanias para outras por terra sem 
licença dos ditos capitães ou provedores posto que seja por terra que estãm 
de paz para evitar alguns encovenientes que se disso seguem sob pena de 
ser açoutado sendo pião e sendo de moor calidade pagará vinte cruzados a 

metade para os cautivos e a outra para quem açoutar”. 
Os portugueses não se interessavam em adentrar o interior, chegando até a 

restringir tais empreendimentos. O controle da nova terra dava-se pelo litoral, as forças das leis 

régias não conseguia abranger todo interior o que fazia do Brasil um território em que conviviam 

duas realidades, uma ligada a Portugal e outra fora do alcance das leis portuguesas, daí ser 

comum o uso do termo “sertão” que expressou fronteira da colonização, campo de atividades 

bandeirantes, lugar onde se procuravam minérios e guerreavam-se contra os índios, degolando 

os homens e escravizando as mulheres e crianças, Neves (2003, p.2). 



 

 

Na tentativa de se fazer presente nas mais vastas áreas do território, a coroa 

organiza suas ações, seja criando vilas, reconhecendo as missões que adentraram no interior a 

procura de pedras preciosas ou concedendo quantidades significativas de terras para os 

exploradores, seja nos sertões do Norte ou sertões do sul, haja vista que a projetada aliança 

entre missionários e colonos não vingou por conta de interesses divergentes nesse sentido um 

passo a mais era necessários e, esse passo coube a iniciativa oficial, primeiramente voltada para 

os sertões do são Francisco Faoro (1997, p.154.). 

Tomando como referencia Oliveira Viana, Lima (1997, p.59) afirma: o mito do sertão 

enquanto espaço vazio encobriria a natureza de um mundo que experimentava as 

consequências do isolamento físico social.  Silva (2010), na mesma direção segue a ideia do 

sertão se apresentar como a definição para os lugares indefinidos e vagos, como o nome para 

os lugares sem nome. 

Os discursos sobre o sertão se apresentam de forma negativa ou positiva, 

dependendo do contexto e do interesse dos que criam e recriam os símbolos, segundo Lima 

(1999, p. 60): a valorização negativa do sertão esteve fortemente associada aos dois eixos que, 

um tanto simplificadamente, pode-se dizer, orientaram o pensamento social brasileiro desde fins 

do sec. XIX até, pelo menos, a terceira década do século XX: raça e natureza. Esse discurso 

encontra apoio nas ideias evolucionistas de homens que conduziram a ciência deste período, da 

perspectiva geográfica o expoente máximo é Friedric Ratzel com suas ideias deterministas.  

Com a possibilidade de encontrar minerais preciosos nas terras mais afastadas, um 

nova imagem do sertão passa a fazer parte do imaginário popular, o “el dorado”. Não se trata de 

um sertão, mas de vários sertões com suas especificidades. Para Lima (1999, p.61): as 

perspectivas que valorizam positivamente ou abordam de forma ambivalente aquele que é visto 

comumente como pólo de atraso e da resistência ao progresso vêem o sertão como a 

possibilidade de desenvolvimento de uma autentica consciência nacional. 

De interior o termo toma uma nova configuração agregando a pecuária como sua 

fiel atividade, no entanto, o sentido contraposto ao civilizado permanece, mas agora 

direcionando para o nordeste brasileiro, principalmente a área semiárida, onde a rudeza da 

natureza é encarada como fator limitante de progresso. Segundo Lima (1999, p.58), outras 

conotações podem ser identificadas no mesmo período. Uma mais próxima ao uso atual do 

termo, que associa à área semiárida do nordeste Brasileiro, e outra também muito presente entre 

autores contemporâneos, que prioriza a atividade econômica e os padrões de sociabilidade, 

aproximando o sertão à civilização do couro.  

 



 

 

4. O sertão e as abordagens sobre São Raimundo Nonato  

Dentro da concepção de civilização do couro surge no cenário econômico, estados 

como Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí, consequentemente sofrendo as consequências do 

peso do termo sertão, com conotações negativas, que no dizer de Albuquerque (2011) lugar 

onde a nacionalidade se esconde, livres das influencias estrangeiras. Para Dobal, (1995):  

dentre os fatores conjunturais que determinaram o povoamento e a 
exploração econômica do sertão nordestino, destacam-se a expansão dos 
engenhos do Nordeste  a apropriação de novas áreas para a instalação de 
currais bovinos. Foi o realismo dessa política portuguesa de ocupação, 
através da pecuária extensiva, que tornou-se possível a integração, o 
povoamento e a ocupação de uma área muito extensa do sertão, 
despendendo o mínimo de recursos financeiros e em curto prazo de tempo. 

É nesse contexto que se dá a ocupação do estado do Piauí, criado em 1718, só 40 

anos depois é que foi instaurada a capitania que se chama São Jose do Piauí e sua população 

vivia em situação econômica bastante delicada, Dobal (1995), a maioria dos aglomerados 

populacionais não tinha condições mínimas de qualquer tipo de aparelho administrativo e, tinham 

surgido de fazendas de gado propriamente dita ou algum tipo de atividade que girava em torno 

do gado. 

Até a década de 1940 das vinte maiores cidades piauienses, 17 estavam situadas 

no Centro Norte, fora deste referencial aparece apenas são Raimundo Nonato localizada ao 

sudoeste piauiense que por sua situação estrutural, sempre manteve muito mais ligações com 

cidades dos Estados limítrofes do que propriamente com Teresina, Dobal (1995).  

Até meados da década de 1950 a estrutura urbana do município era muito precária 

funcionando poucas unidades de ensino, contava com 43 logradouros públicos, com uma 

composição de quatro ruas e uma travessa pavimentada em paralelepípedos, sendo servida de 

luz elétrica, pela prefeitura municipal com 123 ligações domésticas, além de duas pensões Dobal 

(1995), por todas as perspectivas o município era considerado sertanejo, primeiro por está no 

interior, segundo por está na área semiárida, cuja atividade principal estava ligada a pecuária.  

Dos levantamentos feitos é possível constatar que em alguns momentos a cidade 

passa por transformações, que sempre tiveram origens exógenas, primeiro quando a maniçoba 

aparece como um importante produto para as indústrias pneumáticas da Europa e Estados 

Unidos. Num momento em que o estado do Piauí tinha sua economia pautada na pecuária, que 

necessitava de muitas terras, pouca mão de obra e quase nenhum controle por parte do estado, 

pois, a comercialização era feita internamente, surge uma demanda por borracha, por ser 

comercializada para ser conduzida ao exterior, o Estado se faz mais presente regulamentando e 

fiscalizando a comercialização.   



 

 

È neste contexto que a cidade de São Raimundo Nonato vai ter sua primeira 

inserção no mercado internacional, pois nestas terras havia uma grande concentração das 

árvores das quais extraíam-se a borracha. 

Os dados, em geral, indicam que a concentração maior dos maniçobais era 
na região sudeste do Estado compreendendo os municípios de São João do 
Piauí, Jaicós, São Raimundo Nonato, Simplício Mendes, Valença, Caracol, 
Picos, Bertolínia, Amarante, Bom Jesus e Paulistana e que ao norte, 
destacava-se Pedro II. Dentre os municípios do primeiro grupo, os do 
sudoeste do Estado, destacam-se São João do Piauí, Jaicós, São Raimundo 
Nonato, Caracol, Valença, Simplício Mendes, Paulistana, Pio IX e Picos, que 
formam a principal área produtora. 0 numero de cultivadores ê bastante 
expressivo nesta área, mostrando-se ,via de regra, inferior ao número de 
cultivos, o que indica a posse de mais de uma cultura por algumas pessoas, 
enquanto que no norte do Estado e nos municípios do sudoeste, em que a 
produção não tem o mesmo significado, a cada cultivo, em geral, 
corresponde um cultivador, Queiroz (2006, p.75). 

Quando buscamos entender o cotidiano das cidades sertanejas em tempos 

passados, percebemos que a igreja teve papel importante na vida destas e, em são Raimundo 

não foi diferente. Um de religiosos ligados a ordem Mercedária chegam ao município, partindo se 

Salvador em julho de 1937 chegaram a São Raimundo quando o povo festejava o primeiro 

centenário do povoado já então cidade, Dias( 2001). Estes tem um papel importante na formação 

de uma sociedade pensante, haja vista que fundaram instituições de ensino e tentaram interferir 

na organização urbana.  

O município entra numa nova era quando uma equipe de arqueólogos comanda por 

Niede Guidon mostra para o mundo as descobertas que mudariam a concepção da forma de 

entender o aparecimento do homem americano, segundo o IPHAN, (2007):  

São Raimundo Nonato passou por uma grande mudança na sua história, pois 
neste período a arqueóloga Niéde Guidon teve contato com os vestígios 
arqueológicos de milhares de anos atrás. Assim começaram as pesquisas no 
que hoje é o parque nacional Serra da Capivara e a região de são Raimundo 
nonato transformou-se no berço do Homem americano.  

A descoberta dos vestígios de uma sociedade primitiva deu impulso para a criação 

do parque que logo passou a ser protegido pela UNESCO, Ideal para a realização de estudo na 

área de arqueologia. Tal acontecimento foi responsável pela implantação do museu do homem 

americano que guarda e conservam os fósseis encontrados na região do Parque e em outras 

regiões próximas, iniciativas administradas pela Fundação Homem Americano (FUNDHAM).  

São esses acontecimentos importantes para fazer de São Raimundo Nonato uma 

cidade com grande potencialidade de interação, haja vista que, a partir daí a cidade torna-se um 

aporte para o atrativo turístico, fazendo-se concordar com Almeida (2006, p.16) quando afirma: 

pela turistificação, atribui-se um valor aos lugares que quase ou nenhum 
valor possuíam antes; ou então, como no caso das cidades, agrega-lhe um 
valor complementar. Até a invenção do turismo, para que um lugar fosse 



 

 

cobiçado ou desejável, ele deveria possuir principalmente homem e sua 
produção, cidades, elementos naturais propícios para serem apropriados e 
valorizados, jazidas ou minas de minerais. 

Temos então em são Raimundo Nonato um ponto de ruptura: de um lado as 

características de um espaço arcaico as demandas produtivas modernas, onde predominam a 

sociabilidade fora do alcance do estado, práticas e valores sociais diferenciados dos centros 

mais dinâmicos, do outro a possibilidade de agregar valor moderno a algo que está encravado 

neste espaço até então desconhecido, ou seja, este local é chamado a integrar-se de forma 

brusca às demandas modernas. Este fenômeno é reforçado pelo processo de globalização 

evidenciando as ideias de Massey (2005, p.45) quando diz: 

los locales no son puramente ni productos ni víctima de la globaliización; sino 
que cada lugar es uma mezcla distinta- un entretejido de realaciones sociales 
dentro de algunas de las cuales el lugar puede tener una posición 
subordinada mientras que en otras relaciones tiene más o menos dominante 
y poderosa. 

È no criar e recriar as condições de vida que a cidade vai se tornando mais 

complexa e oferecendo as mais variadas possibilidades de produtos e serviços para as pessoas. 

Neste aspecto, São Raimundo Nonato se diferencia das demais cidades do mesmo porte no 

Brasil por desempenhar o papel de cidade média. Diariamente é visitada por um fluxo de 

pessoas de diversas outras cidades do entorno que vem suprir suas demandas de consumo na 

atualidade, isto não se pretende dizer que as demandas de consumo mais antigas tenham 

desaparecido, muito pelo contrario, na cidade há um constante ponto de confluência entre o 

chamado moderno e o arcaico, reforçando as proposições de GOMES (2010, p.29) a análise das 

modificações dos valores durante a modernidade retém a hipótese de que na base destes 

valores modernos há um duplo fundamento formado pelo par novo/tradicional. 

 Na cidade se concentra os mais sofisticados atrativos urbanos da microrregião, não 

só relativos à esfera privada, bares, restaurantes, pizzarias, lanchonetes, postos de 

combustíveis, hotéis, pousadas, farmácias, supermercados, mercadinhos, lojas e casas de 

autopeças; como também da esfera pública municipal, estadual e federal, como Bancos (Banco 

do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal), órgãos de interesse social (INSS, 

SEBRAE, Receita Federal), órgãos de proteção ao meio ambiente, à cultura e ao turismo 

(IBAMA, IPHAM, FUNDHAM), instituições de ensino (IFPI, UESPI E UNIVASF), instituições de 

assistência aos comerciários (SESC, SENAC), além de diversos outros estabelecimentos 

estaduais ligados às secretarias da fazenda, agricultura, educação e Saúde, além do poder 

judiciário.  

 

 



 

 

5. Considerações finais 

A cidade de São Raimundo Nonato, por esta localizada no semiárido nordestino, 

historicamente teve sua estrutura sócio-espacial  diferenciada das demais cidades brasileiras 

situadas no litoral. Sua economia, em poucos momentos históricos esteve ligada a economia 

mundo, onde prevalecia a função de subsistência da população que aqui vivia. Situação que 

levava a sociedade criar seus próprios meios de convívios e sobrevivência, porque por um longo 

período, o poder do Estado Chegava até estas terras de forma muito tímida.   

Em dois momentos históricos a cidade é chamada a integrar as demandas da 

economia mundo. O primeiro é quando as indústrias pneumáticas buscam mátria prima e a 

borracha passa a fazer parte dos produtos desejados, porém, esse período é muito curto e não 

deixa muitos feitos para a cidade, pelo menos é que se constata até o presente estudo. 

 O segundo momento se deu a partir da descoberta dos vestígios de uma 

sociedade primitiva nos anos 1970, que deu impulso para a criação do Parque Nacional Serra da 

Capivara que logo passou a ser protegido pela UNESCO, ideal para a realização de estudo na 

área de arqueologia. Já bem mais recente, com a possibilidade de exploração turística e estudos 

científicos, a cidade passa a contar com políticas estruturantes, mesmo que deforma precária, 

para integrar a cidade ao mundo através da arqueologia. É nesse período que o estado se faz 

mais presente e várias instituições do poder público são implantadas fazendo com que a cidade 

desempenhe um papel de cidade média no semiárido. 

 Pegando carona com a força transformadora no final de século XX e início do 

século XXI, cuja dinâmica é marcada pela rapidez de interação dos espaços, a cidade enfrenta 

um ponto de ruptura e confluência entre o tradicional e o novo. 
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