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RESUMO: 

 

Esta Tese analisa como as reestruturações produtivas, a partir do setor rural de Picos/PI, 

contribuíram para conformação de interações espaciais no interior de sua região de influência 

urbana, bem como, nos processos de  desenvolvimento urbano e regional. Tais reestruturações 

deram condições para que Picos/PI se tornasse uma cidade de referência e de ampla influência 

em seu recorte regional sobre 55 municípios, sendo parte deles fora dos quadros territoriais do 

Piauí. Tal alcance só foi possivel, graças ao chamariz diário que Picos promove sobre ampla 

massa populacional, que se desloca de seus municípios de origem rumo à mesma. Os motivos 

para tal condição são as concentrações de um amplo e diversificado número de equipamentos 

públicos e privados, ofertantes de diversos serviços e produtos capazes de atenderem às 

múltiplas necessidades dos grupos populacionais destacados. Representam tais equipamentos 

uma infinidade de lojas, comércios, escritórios, além de serviços, nas áreas de educação e saúde, 

bem como, também, de assessorias e atividades, sobretudo, os relacionados aos Arranjos 

produtivos Locais (APL’s) do caju e apícola, de grande importância ao recorte regional em 

apreço. A cidade de Picos/PI se configura, dessa forma, como uma importante Área Urbana 

Funcional (FUA). Tal condição lhe posiciona como uma Cidade de Comando Regional, 

proposta denominal e conceitual que emerge como ponto de chegada, a partir dos resultados 

desta pesquisa. Assim, a principal marca desses fatos é a constituição de diferentes interações 

espaciais que dão condições para que interpretemos a cidade de Picos/PI, como um forte 

promotor de integração regional. Atrelado a essa qualificação, apresenta destacáveis 

características de um Policentrismo funcional, representadas pelos aspectos de morfologia e 

relações entre áreas urbanas, resultante da dinâmica de fluxos populacionais, capitais, produtos 

e serviços que, diuturnamente, são processados no interior de sua região. O recorte do contexto 

temporal da pesquisa se dá entre os anos 2000 a 2018. Nesse contexto, o seguinte problema de 

pesquisa endereça os caminhos que subsidiaram o percurso desta pesquisa: como os reflexos, 

oriundos da reestruturação produtiva, processados a partir das áreas rurais de Picos/PI, 

influenciam na organização de interações espaciais e no desenvolvimento de uma rede urbana-

regional, no sertão piauiense? Daqui geramos o objetivo geral, que diz: analisar como as 

reestruturações produtivas, a partir do setor rural de Picos/PI, contribuíram para conformação 

de interações espaciais, no interior de sua região de influência urbana, bem como nos processos 

de  desenvolvimento urbano e regional. No que diz respeito ao recorte metodológico orientador 

dessa pesquisa, optamos pelo uso do método Materialista Histórico, sobressaindo o da 

Totalidade, enquanto recorte analítico. Como resultado, o conjunto de condições que Picos/PI 

experimentou, representado pelos diferentes processos reestruturadores em sua região, 

posicionaram-na enquanto uma Cidade de Comando Regional. Isso não só fortaleceu os laços, 

como também desenhou uma nova hierarquia urbana regional, por meio de novos padrões 

urbanos emergentes no Brasil e, assim, o reconhecimento a partir dos mesmos com 

possibilidades de desenvolvimento e/ou integração regional. 

Palavras chave: Área Urbana Funcional. Picos. Integração e Desenvolvimento regional.  

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT: 

 

This thesis aims to analyze how the productive restructuring, from the rural sector of Picos/PI, 

contributed to the conformation of spatial interactions, inside its region of urban influence, as 

well as in the urban and regional development processes. Such restructurings provide 

condictions for Picos to become a reference city of wide regional influence on its 55 towns, 

considering its regional area, in which some of them are located outside the terriotial charts of 

Piauí. Such extent, it is only possible due to the daily attractiveness that the city promotes over 

vast populational masses that relocate from their towns of origin towards Picos. The reasons 

for such condition are the concentrations of a wide and diversified quantitative of public and 

private equipment, which provide varied products and services, able to assist multiple needs of 

the populational groups mentioned. Such equipment is represented by an endless number of 

stores, markets, offices, apart from services in the educational and health areas, as well as 

assistances and activities, mainly the ones related to the Local Productive Arregements (APL’S) 

of cashew and apiculture, with huge importance to the related regional area. Thus, Picos is set 

as a relevant Functional Urban Area (FUA). Such condition places it as a Regional Command 

City, denominational and conceptual proposal, that emerges as a point of arrival since the results 

of its study. Thereby, the main importance of those facts is the constitution of different spatial 

interactions, that provide conditions to interpret Picos as an essential provider of social 

integration. Linked to this qualification, Picos shows outstanding characteristics of a functional 

Policentrism, represented by the morphology aspects and relations among urban areas, resulting 

from the population, capitals, products and services dynamic flows, that on a daily basis, happen 

on the countryside of its region. The cut of the temporal context of the research occurs between 

the years 2000 to 2018. On this context, the following research problem addresses the paths 

that subsidized the pathway of its study: How have the reflects, deriving of the productive 

restructuring, resulting from the rural areas of Picos/PI, influenced on the spatial interactions 

organization and on the development of a urban-regional net in the Piauí backwoods? From this 

point, it is conceived the overall aim that says: analyze how the productive restructuring, 

deriving from the rural sector of Picos/PI, contributed to the spatial interactions conformation, 

inside its urban region influence, as well as in the urban and regional development processes. 

Regarding the methodological framework, guide of its research, it was opted the usage of the 

historical materialism method. As the analitycal cut of this method, it stands out the one 

regarded to the Totality. As a result, the set of conditions, that Picos experienced, represented 

by the different restructuring processes, in its region, placed it whereas a Regional Command 

City. Such condition, not only strengthened the bonds, as well as it designed a new urban 

regional hierarchy, through new emerging urban patterns in Brazil, and also their recognition 

of the development possibilities and/or regional integration. 

Key-words: Functional Urban Area. Picos. Integration and Regional Development. 
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1 Introdução  

A presente investigação, no formato de uma Tese de Doutorado, em Desenvolvimento 

Regional, analisa como as reestruturações produtivas, a partir do setor rural de Picos/PI, 

contribuiram para conformação de interações espaciais, no interior de sua região de influência 

urbana, bem como, nos processos de  desenvolvimento urbano e regional. 

De forma imediata, enfatizamos que tomar essa cidade como referência para estudos, 

olhando-a juntamente em seu conjunto regional, composto de cinquenta e cinco municípios, 

por ela polarazidos, é ampliar a visão da importância da cidade para região, em um contexto de 

complementude.   

O encaminhamento desses fatos nos permite ver claramente a identificação de que as 

questões urbanas e regionais estão cada vez mais articuladas, conduzidas por uma lógica de 

constituição diferenciada em que pesa os quadros de “(re) produção social, sendo a cidade 

simultaneamente parte integrante e formadora da região, e, portanto, ambas - cidade e região - 

devem ser tratadas de forma conexa” (EGLER, 2001, p. 26-27). 

A complementação destacada anteriormente diz respeito às diferentes interações que são 

estabelecidas, seja entre espaços urbanos, seja também, entre espaços rurais, dos territórios 

influenciados por Picos. Nesse contexto, ainda que os conjuntos populacionais residam de 

forma concentrada nas sedes dos municipios, é a partir dos espaços rurais que as interações 

espaciais se ampliam, particularmente, pelas trocas e negociações, bem como pela produção 

oriunda do campo. 

Nesses termos, a temática urbano-regional, a partir da realidade piauiense é 

redimensionada, não só do ponto de vista de análise do empírico, mas sobretudo, no campo 

teórico, com agregação de outros valores à agenda de discussões, notadamente as que versam 

sobre as relações constituídas entre cidade e região como ponto de partida. 

Para a realidade da cidade de Picos/PI, conjuntamente com sua região de influências, 

esses fatos ganham amplo sentido, sobretudo, a partir de sua dinâmica urbana. A compreensão 

desta em tempo atual, é premissa para que se enxergue não apenas o contexto microrregional, 

mas também, a  totalidade territorial no Piauí em diferentes escalas, resultado de fortes 

transformações macroeconômicas, fortemente centradas no limiar do séc. XXI.  

Com isso, a importância da cidade de Picos/PI não se expressa apenas na escala regional, 

mas também na nacional. Sua função marcadamente comercial e de serviços, imprime em sua 

região de influências, uma nítida capacidade de comando. Em nível nacional, seu potencial 
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produtivo oriundo do campo pelas expressões produtivas do caju e apicultura, revela o grande 

potencial dos sertões piauienses.  

Para fins de apresentação, a cidade de Picos, está situada no Sudeste do Piauí, nos recortes 

do semiárido piauiense, conforme é observado na figura 1, a seguir. Em termos demográficos, 

a estimativa populacional do município, para o ano de 2018, era de 78.002 habitantes (IBGE, 

2018).  

FIGURA 1 – Mapa de localização de Picos/PI 

 
Fonte: IBGE (2016). 

Distante 307 km da capital do Piauí, Teresina, a cidade de Picos/PI tem sua localização 

em espaço geoambiental sertanejo, assim como o conjunto de outros municípios por ela 

polarizados. Tal localização, seja pelo viés e conteúdo paisagístico, seja do ponto de vista 

produtivo, confere-lhe distinção ímpar quando comparada à capital Teresina.  

Esse último ponto ganha dimensão ao considerarmos que o período das anuais secas1, 

marca registrada dos sertões, apesar de causar desconforto térmico e agruras sociais graves, 

                                                           
1 De Junho a Dezembro, com findar do período concentrado de chuvas. 
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também permite expressivas produtividades oriundas dos Arranjos Produtivos Locais (APL’s) 

do Caju e Apícola.  

Tomando sua localização como referência, enquanto ponto de partida de apresentação, 

no contexto da pesquisa, importante dizer que Picos/PI apresenta elementos indicativos que 

influenciam a sua centralidade urbana, seja no contexto interurbano, como também na escala 

interregional. 

 Um desses elementos diz respeito a sua importância enquanto ponto de travessia entre 

diferentes fluxos de pessoas e mercadorias, já que é o segundo maior entroncamento rodoviário 

do Nordeste brasileiro2, atravessado pela BR 230 – a Transamazônica. Destaca-se também a 

concentração de um amplo cabedal de atividades comerciais e de serviços, abastecendo e 

atendendo uma grande quantidade de municípios localizados, tanto no recorte territorial dos 

sertões piauienses, como também, nos recortes sertanejos cearense e pernambucano.  

Percebe-se dessa maneira que, seu raio de influências, além de amplo é também 

estratégico, capaz de articular uma importante rede urbana, cuja principal marca da maioria dos 

municípios participantes, é a condição de pobreza. Conta ainda, em paralelo à articulação, 

também uma forte integração no contexto regional. 

Picos, nos sertões leste do Piauí, representa assim, uma alternativa a um grande número 

de municípios geograficamente muito distantes de suas capitais estaduais, pois ao concentrar 

um amplo leque de comércios e serviços, consolida uma importante capacidade de comando 

regional. 

É partindo desse contexto, associado com outras ideias e considerações, que será 

apresentada ao longo da Tese, uma proposta alternativa denominal e conceitual junto à literatura 

urbana e regional: Cidades de Comando Regional.  

Picos/PI, dada suas qualidades e papéis desempenhados regionalmente, tem se 

apresentando como uma importante cidade de comando. Tal condição é reforçada pela sua 

caracterização enquanto uma Área Urbana Funcional (FUA), pois sua centralidade urbana, 

exercida no contexto regional, é impulsionada pelos diversos fluxos populacionais, via 

deslocamentos pendulares.  

Motivam tais fluxos, diferentes necessidades, como o consumo de produtos e serviços 

existentes na cidade, bem como também, o fator trabalho, em diferentes segmentos, fato 

garantido pela concentração de diferentes fixos (lojas de utensílios domésticos, do lar e de uso 

                                                           
2 O de maior envergadura e importância, é a cidade de Feira de Santana/BA. 
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pessoal, serviços de saúde em clínicas e hospitais, bem como supermercados, cartórios e demais 

atividades técnico-burocráticas, etc.). 

Por outro lado, é destacado o setor educacional, bem como de qualificações profissionais, 

haja vista que a cidade sedia três instituições de ensino superior públicas e várias instituições 

particulares, além de muitas outras, ofertantes de ensino básico, notadamente, de caráter 

particular. Complementam esse quadro de serviços, um conjunto de empresas na forma de 

assessoria, voltados às atividades dos APL’s citados. Se somam ainda, uma farta quantidade de 

oficinas, com serviços e atividades mecânicas, para os diferentes segmentos de veículos 

automotores. 

Tais características e atributos atestam a influência que Picos/PI possui e desempenha na 

dinâmica de sistematização e funcionamento da rede urbana regional e estadual do Piauí, 

contribuindo, sobretudo, para uma organização mais policêntrica da rede urbana da qual faz 

parte em sua região de influências3.   

A dinamicidade regional promovida, focada por e a partir de Picos/PI, tem como pano de 

fundo, as reestruturações produtivas e econômicas regionais que apesar de recentes (fortemente 

concentradas, a partir dos anos 2000), resultam de um conjunto de condições preteritamente 

processadas, nas escalas nacional e internacional, sobretudo a partir dos anos de 1990. 

 Nesse contexto, o fortalecimento das funcionalidades urbana e regional, a partir de 

Picos/PI, foi mote decisivo para os processos de formação de aspectos de Policentrismo no 

território regional, com particular interesse, no que dize respeito, aos aspectos de morfologia e 

às relações entre àreas urbanas, tomados como recorte metodológico em nossas análises, nesta 

pesquisa. 

Tal situação foi assim, determinante para que nos apoiasse nos debates teórico-

conceituais europeus dos estudos  e planejamento da ESPON. Ainda que seu propósito e uso 

estejam voltados para uma realidade urbana e regional avançada e diferenciada, quando 

comparada aos quadros brasileiros e quiçá, nordestino, tal estudo, nos ofertou condições para 

empreender as análises pretendidas e, portanto, para o desenho do estudo da arte sobre a 

realidade piauiense, notadamente de Picos/PI.  

                                                           
3  Dada a complexidade do debate acerca do tema, São interesse desta pesquisa os aspectos que tratam da 

morfologia e as relações entre as áreas urbanas, ambas vislumbradas pelo projeto “ESPON - European Observation 

Network for Territorial Development and Cohesion”, que em nível europeu, prioriza a perspectiva do planejamento 

territorial. No caso desta pesquisa, utiliza-se os conceitos de policentrismo e área urbana funcional como recurso 

metodológico para a análise, da dinâmica urbana e estrutura funcional de Picos/PI e sua região de influência 

regional, bem como para analisar a sua capacidade e efetividade de comando dos diversos fluxos que circulam na 

região e que articulam a cidade à rede urbana regional.  



26 
 

É nesse sentido que a abordagem desta pesquisa valoriza a análise na escala regional da 

relação de Picos, seja com os espaços rurais, seja com as cidades menores, destacando quais 

são e como ocorrem as relações e interações espaciais estabelecidas entre aquela cidade e os 

municípios, além das áreas rurais com as quais interage e mantém uma polarização regional.  

As transformações a partir de Picos, no contexto de sua região e da complexa hierarquia 

urbana, em escala nacional, resultam de um conjunto de dinâmicas espaciais motivado, entre 

outros aspectos, por uma forte divisão interregional do trabalho no Brasil e, logicamente, por 

processos produtivos que têm profunda ligação com as especializações regionais.  

A conexão e as especializações regionais em apontamento resultam das capacidades de 

uma série de reestruturações econômicas que o Brasil vem experimentando nas últimas cinco 

décadas, indutoras de dinâmicas para o desenvolvimento urbano e regional, ainda que 

diferenciadas entre as grandes regiões do país.  

Grandes têm sido as tranformações territoriais, com inúmeros rebatimentos, na escala 

regional. Tal fato, tem despertando o interesse acadêmico, em diferentes debates, que destacam 

os cenários urbano e agrários, além dos novos formatos e arranjos entre as cidades e o campo, 

com destaque para as importantes ideias contidas em Elias (2011; 2012; 2015), que forneceram 

elementos teóricos para pensar as transformações no setor rural, em nível nacional e no 

Nordeste brasileiro. 

No caso das transformações urbanas de Picos/PI e sua relação com a região, 

especialmente no que se refere às dinâmicas de organização espacial, fenômeno típico das 

denominadas cidades médias, há imprescidível  destaque para Sposito (2010; 2012; 2015). Em 

nível internacional, as referências que discutem a lógica de organização capitalista do espaço, 

são Soja (1993), Smith (1988) e Harvey (2004, 2007, 2011).  

No que se refere à realidade do território piauinse, diferentes quadros de transformações 

urbano e regionais tem se processado para além do ambiente dos sertões. Com isso, entendemos 

necessário a construção de um “diálogo regional”, que leve a refletir as transformações em 

Picos/PI, enquanto recorte de uma totalidade territorial, em constante metamorfose. Nesse 

contexto, cabe destaque por um lado, para as dinâmicas e contradições dos cerrados, a partir 

das lógicas do agronegócio que emolduram aquilo que se convencionou denominar de “a última 

fronteira agricola” no país.  

Sobre os cerrados, contribuem com reflexões, os escritos, de Alves (2007), Barbosa 

(2009), Leal (2013), entre outros. Por outro lado, no que se refere as dinâmicas engendradas, a 

partir dos circuitos do turismo e seus rebatimentos locais e regionais, cabe menção aos trabalhos 

de Macedo (2011), Lopes (2011, 2016), Sousa (2008). 
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Quanto à região de influência de Picos, mais particularmente às dinâmicas a partir dos 

APLs do caju e apícola, há destaque para os escritos de Siqueira (2010), Neto (2010), entre 

outros. No que se refere às questões urbanas e regionais, faz importante mencionar Beserra 

(2016), Sousa (2014). Estes últimos discutem a produção capitalista e segregadora do espaço 

urbano de Picos/PI. 

Nossa proposta de pesquisa, nesse contexto, diferencia-se das demais contribuições sobre 

a região, por estar posicionada primeiramente,  no campo do desenvolvimento regional, uma 

vez que é a primeira a tematizar diferentes questões no contexto de relações entre a cidade de 

Picos e região, no estado do Piauí. Nesse ínterim, há o destaque de importância das cidades 

sertanejas na conjuntura dos processos escalares regional, nacional e internacional permitidos 

pelas reestruturações produtivas e econômicas. 

É nesse ponto que Picos/PI ganhou dimensão e projeção, já que, como extensão da maior 

parte dos municípios sertanejos do nordeste brasileiro, durante muito tempo (fortemente entre 

os anos de 1980 e 1995), teve suas bases econômicas ancoradas nas atividades do campo. Na 

verdade, a importância do poscionamento geográfico daquela cidade, conforme já dito, 

forneceu elementos para mudanças processadas sobre a mesma.  

Com isso, a constituição da valorização do viver e estar na cidade, foi motivada pelo 

fascínio exercido por Picos/PI sobre um conjunto de populações rurais, dada a centralidade e 

concentração do conjunto de comércios e serviços que, paulatinamente no transcurso dos anos 

de 1990 e, sobretudo, dos anos 2000 em diante, foram se ampliando.  

Com isso, o gradativo, mas não geral esvaziamento do campo, permitiu alterações na 

ordem da Divisão Territorial do Trabalho, uma vez que, passou a se instalar a cultura do 

consumo urbano. Nesse contexto, importante mencionar que o declínio da produção do alho, a 

partir do Rio Guaribas, ainda em fins dos anos de 1980 e começo da década seguinte, é motivo 

superior para que as relações campo e cidade fossem alteradas e começasse, assim, o  apogeu 

das forças urbanas, desde então. 

A cidade de Picos/PI  passou a adquirir importância, notadamente na escala regional, por 

abrigar um forte conjunto comercial, representado por um grande quantitativo de lojas e 

departamentos comerciais, além de diferentes serviços e produtos (notadamente, de saúde e 

educação), que atendem a um ampliado quadro populacional que está para além de suas 

fronteiras geográficas. 

Da expansividade a um novo modelo de conexão do urbano com rural e, por conseguinte, 

com o regional, a sua localização geográfica estratégica nos sertões piauienses, diz muito, 

principalmente pelo fato de lhe posicionar, como um “corredor” de mobilidades capitais e de 
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mercadorias que transitam das porções regionais do Sul e Sudeste, rumo ao interior do Nordeste 

brasileiro, já que a presença e percurso da BR 230 – Transamazônica, pelo interior da cidade, 

confere-lhe essa possibilidade. 

Nesses termos, o forte processo de urbanização que sido produzido em Picos/PI tem 

caracterizado-a, como uma cidade em movimento. Dão motivos para tal condição, os fatores 

populacionais, em diferentes movimentos, de entrada e saída diárias, assim como os circuitos 

produtivos e comerciais desterritorializados, materializados pela rede de lojas, comércios e 

serviços que enxergam na cidade ótimas condições às suas reproduções.  

Temos, assim, uma dinâmica de movimentos, promotora de importantes interações 

espaciais a partir de Picos/PI e sua região de influência, representada pelos diferentes fluxos de 

pessoas, mercadorias, informações e um amplo conjunto de atividades do setor terciário, dos 

quais há destaque para os setores de serviços educacionais e de saúde. Configura-se dessa 

maneira, uma extensa teia de relações, que se mostra complexa e complementar entre os 

diferentes municípios. 

Por isso, ao analisar a importância de Picos/PI, a partir do seu amplo raio de influências 

e comando regional, por meio de diferentes interações espaciais, tomamos como referência, os 

fluxos exclusivamente populacionais capazes de justificar uma cidade em movimento. 

Esses fatos, quando em conjunto, têm alterado a estrutura territorial de Picos/PI, com 

diferentes rebatimentos em sua ordem intraurbana, dos quais são fortemente evidentes: o uso e 

acesso da terra urbana, de forma diferenciada, dialética e complementar aos objetivos do 

capital; mobilidades populacionais cada vez mais estranguladas pela falta de planejamento da 

nova realidade do circuito urbano; além do fortalecimento do circuito inferior da economia, 

reprodutor de desigualdades socioespaciais. 

A partir desse cenário se fazem reconhecidos os processos de coesão espacial, dada a 

aglomeração de diferentes modalidades de serviços e comércios em uma mesma rua, avenida 

e/ou bairro, ainda que de naturezas distintas, porém, complementares. Tal fato, tem implicado 

no (re)direcionamento de fluxos de pessoas, contribuindo assim, para ampliação de uma 

economia de escala, e de segregação espacial. Tal situação, revela os diferentes usos da cidade, 

tanto pelas atividades do comércio, como também, pelos serviços/atuações do ramo imobiliário. 

Estes últimos, tem estimulado um crescimento das segregações, tanto pelo encarecimento no 

acesso à terra urbana, quanto pelos novos formatos de moradias padronizadas. 

As transformações urbanas em Picos/PI, a partir desses processos, implica não só 

relocalizações dos diferentes fluxos, mas também de fixos, oportunidade que motiva a 

compreensão da existência de novas unidades de imóveis e/ou refuncionalização de antigos, 
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com vistas ao aproveitamento da dinâmica econômica que chega fortemente à cidade 

anualmente. 

O movimento e a dinâmica dos elementos (conjuntos populacionais, atividades 

econômicas, novas formas de relações entre o campo e a cidade) são responsáveis pelas 

dinâmicas espaciais, que impactam em transformações na configuração e dinâmica de 

desenvolvimento da rede urbana piauiense.  

Essa condição, vem permitindo uma forte reestruturação urbano-regional, pois, Picos/PI 

passa a ser o “centro das atenções” no contexto de sua localização, a partir dos muitos 

municípios por ela polarizados/comandados, reverberando assim, uma nova ordem em sua 

organização morfológica e capacidade de funcionalidades.  

O contexto de importantes transformações que tem atingido o Nordeste brasileiro, bem 

como e com maior interesse no território piauiense, sobretudo, nas últimas décadas, posiciona-

nos para a necessidade de se pensar se esta conjuntura tem resultado em processos de 

Desenvolvimento Regional ou ainda de Integração Regional, uma vez que o: 

foco de interesse para a integração regional está voltado para os fluxos inter-regionais 

de produtos e serviços, capital, emprego e população. No entanto, no caso específico 

dos fluxos comerciais, seu ponto de partida está na especialização regional e na forma 

como os agentes econômicos se integram na sua lógica de produção (LIMA, 2010, p. 

11). 

Ainda que não seja o mote da pesquisa, a partir desses dois termos, os mesmos nos 

endereçam ao pensamento de que suas proposições, no campo de estudos e análises urbano-

regionais, contribuem para ricas reflexões sobre Picos/PI.  

Ao considerarmos o amplo quadro numérico de municípios polarizados e comandados 

por aquela cidade, em nível regional, concluímos que, no bojo das reestruturações econômicas 

e produtivas da Região Nordeste e Estado do Piauí, num período de dezoito anos (2000 a 2018), 

as dinâmicas regionais em destaque, têm influído para o conjunto de relações, materializadas 

por diferentes interações espaciais. 

Estas interações, no âmbito de interesse da pesquisa, estão representadas pelos fluxos 

pendulares, além dos fluxos de gestão do território. Esses dois elementos, além de se 

apresentarem complementares, também organizam assimetrias que conduzem as diferentes 

interações espaciais. Temos assim, uma cadeia de ações, capazes de determinar em maior e/ou 

menor grau, o poder de comando regional de uma cidade polo, revelado pelos: 

fluxos da distribuição de bens, serviços, mercadorias, pessoas e informações, 

evidencia um emaranhado de caminhos, articulados por uma ordem hierárquica, por 

onde se conectam os centros urbanos e serve de base para a movimentação, circulação 
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e troca dos bens, serviços, mercadorias, pessoas e informações de um local para o 

outro (GODOY et al, 2015, p. 60). 

É apresentado nestes termos, o desenho de um movimento dinâmico, no âmbito regional, 

entre diferentes recortes municipais, a partir dos diferentes fluxos, que sustentam a constituição 

de uma significativa teia de relações, responsáveis por importantes articulações imprescindíveis 

à constituição de uma rede urbana, típica e resultante dos processos de reestruturação produtiva 

e econômica, preteritamente edificadas.  

O posicionamento deste pensamento e dos demais que norteiam esta pesquisa, 

considerando o quadro das reestruturações em apontamento, faz-nos recordar de Elias (2005), 

ao refletir a importância da existência dos sistemas de engenharia dos transportes e das 

comunicações que vêm permitindo maiores transações e trocas, de diversas naturezas, com 

fortes repercussões na vida social e no território, redefinindo o clássico sistema urbano. 

Essa redefinição, posiciona Picos/PI, portanto, como um espaço urbano estratégico 

regional, seja pelos investimentos desterritorializados, seja pelo poder atrativo sobre outros 

espaços urbanos dela dependentes, configurando-se assim, como uma referência urbana 

regional que apresenta importantes dimensões de valores quando comparado a outras cidades 

de seu leque classificatório, conforme mostrado pelos estudos do REGIC (IBGE, 2007).  

Isto posto, emerge a seguinte questão problematizadora: como os reflexos, oriundos da 

reestruturação produtiva, processados a partir das áreas rurais de Picos/PI, têm influenciado a 

organização de interações espaciais e o desenvolvimento de uma rede urbana-regional, no 

sertão piauiense?  

Como extensão dessa questão, elencamos, a seguir, as questões norteadoras: 

a) Quais foram e como ocorreram os processos de transformação e reestruturação produtiva, 

processadas a partir do setor rural de Picos/PI; 

b) Na microrregião de influência da cidade de Picos/PI, quais têm sido e como tem se 

desenvolvido as interações espaciais? 

c) Quais têm sido as repercussões destas transformações e reestruturações produtivas e 

interações espaciais, na dinâmica urbana de Picos/PI?;  

d) Como essas interações espaciais, têm contribuído para a dinâmica de funcionamento da rede 

urbana-regional, nos sertões piauienses?  

Nesse contexto, o objetivo geral desta pesquisa é analisar como as reestruturações 

produtivas, a partir do setor rural de Picos/PI, contribuíram para conformação de interações 

espaciais no interior de sua região de influência urbana, bem como nos processos de  

desenvolvimento urbano e regional. 
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Quanto aos objetivos específicos, destacamos: (a) Identificar quais foram e as respectivas 

características das transformações e processos da reestruturação produtiva, processadas a partir 

do setor rural de Picos/PI; (b) Caracterizar o desenvolvimento das interações espaciais na 

microrregião de influência da cidade de Picos/PI; (c) Apontar quais têm sido os reflexos 

daquelas transformações e reestruturações, bem como das interações espaciais na dinâmica 

urbana de Picos/PI; (d) Averiguar se essas interações espaciais têm contribuido para a formação 

de uma rede urbana regional policêntrica. 

O conjunto das caracterizações iniciais nos permitiu evidenciar motivos que justificam o 

desenvolvimento da pesquisa, pois, se trata de uma cidade com menos de cem mil habitantes, 

mas que possui grande capacidade de polarização regional. 

Outras justificativas vêm ilustrar os reais motivos de escolha dessa cidade e sua região 

para análises. Como já dito, a mesma tem importante papel desempenhado, a partir do 

aglomerado de comércios e serviços que atendem diariamente pessoas, de diferentes origens 

municipais, inclusive de outros estados nordestinos.  

A concentração desse aglomerado sinaliza os motivos, ainda que de forma preliminar, 

para que compreendamos o importante posicionamento que Picos, no Piauí, vem assumindo na 

hierarquia urbana, em nível regional. Outro posicionamento, é o de sua condição referencial, 

em seu quadro regional de localização. Essas qualidades resultam dos cenários de 

reestruturação produtiva e econômica que tem penetrado o Nordeste e estado do Piauí, nas 

últimas décadas. 

É aí que o contexto temporal da pesquisa repousa (2000 a 2018). Esse recorte temporal é 

justificado pelo quadro de transformações sociais e econômicas que o Brasil tem experimentado 

em momento contemporâneo. A delimitação desse tempo respeita os acontecimentos pretéritos.  

Nesse sentido, as discussões teóricas sobre reestruturações produtivas e econômicas, em 

nível de Nordeste e Piauí, têm nos anos de 1990 a “porta de abertura” para compreensão das 

conformações das interações espaciais e desenvolvimento urbano-regional. Entretanto, o foco 

temporal do recorte empírico e que se faz necessário à pesquisa, são aqueles dezoito anos. 

Os fatos já apontados e que justificam a forte capacidade centralizadora a partir de Picos, 

quando tomados em conjunto, nos revelam também que tal qualidade assume condição 

diferenciada, dada pelas intensidades que se processam entre os municípios envolvidos. Tal 

situação, tende a ser repetir em diferentes municípios do Piauí, independente de seus tamanhos 

e importâncias socioeconômicas e/ou localizações geoambientais4.  

                                                           
4 Alguns outros exemplos também de dinamismo urbano, reestruturadores da lógica urbano-regional merecem 

destaque: No Norte do estado, a cidade de Parnaíba, com o vetor turismo e sua também forte funcionalidade 
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Com isso, Picos/PI apresenta importante capacidade de gestão do território, via presença 

de diferentes instituições públicas e privadas, nos segmentos governamentais e financeiros. A 

presença e concentração dos mesmos, em grande parte, justificam os fortes níveis de 

centralidade urbana, interpretadores de gestão territorial. Essa característica é explicitada pelos 

diferentes dados levantados pelo estudo denominado de Redes e Fluxos do Território - Gestão 

do Território, do IBGE (2014).  

Essa centralidade urbana de Picos também é confirmada na REGIC 2007, estudo do IBGE 

sobre a hierarquia urbana das cidades e suas regiões de influência, no contexto da rede urbana 

brasileira (IBGE, 2007). Por esse estudo, é possível ter uma melhor ideia sobre a importância 

de Picos na rede urbana do Piauí. Contam ainda, o elencar dos municípios e suas respectivas 

cidades que estão hierárquico e funcionalmente a ela subordinados, seja economicamente, seja 

também, em termos de prestação de serviços. 

A partir do REGIC (2007), aquela cidade, categorizada em Centro Subregional A, quando 

articulada com a pesquisa que trata da gestão do território, apresenta algumas peculiaridades 

importantes de serem mencionadas: A primeira é que consegue ter um raio de 

influência/polarização regional sobre outros quadros municipais quantitativamente maior que 

cidades de maior número populacional, em seu eixo de classificação: Caxias/MA, com mais de 

160 mil habitantes e Parnaíba/PI, com mais de 150 mil habitantes.   

A segunda é que, este levantamento é defasado, dada sua publicação (2007), o que remete 

lembrar que em nossa pesquisa detectamos 21 municípios a mais do que aquela pesquisa do 

IBGE (total de 34 municípios), ou seja, um quadro total de 55 municípios polarizados. Além 

disso, outros municípios de outros estados (Araripina/PE ou Parambu/CE) são polarizados por 

aquela cidade sertaneja, o que não é revelado pelo estudo do REGIC (2007). 

A terceira, considera o cruzamento das perspectivas da centralidade e gestão territorial de 

Picos/PI, com estas informações ofertadas pelo REGIC, com o levantamento de números 

municipais anteriormente descritos, comprovando assim, o sentido das fortes interações 

espaciais permitidas a partir de Picos.  

Nesse sentido, a capacidade de gestão territorial, a partir da presença do Estado5, via 

instituições públicas existentes na cidade, é ampliada pelo poder de gestão econômica do setor 

                                                           
comercial e de serviços, a um considerável número de cidades em seu entorno. Na parte Sudoeste do Piauí, nos 

quadros da última fronteira agrícola brasileira, em áreas dos cerrados, citam-se as cidades de Uruçuí, Bom Jesus, 

entre outras, além da cidade Floriano, no centro-sul, bem como a capital Teresina, ao norte daquela, onde ambas 

estão localizadas entre o sertão e a área de transição geoambiental conhecida como Meio Norte do Brasil. 
5 A título de exemplificação, a capacidade de centralidade de Picos/PI, por um lado, ocorre do ponto de vista da 

presença de instituições públicas e/ou privadas, ofertantes de diferentes serviços: INSS; Ministério Público e 

Justiça estadual, Receita e Justiça Federal, cartórios, entre outros. Do ponto de vista da capacidade de consumo de 
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privado orquestrado pelas forças de mercado e representada pela crescente instalação e/ou 

ampliação de diferentes empresas, de variados ramos comerciais e de serviços, contribuindo 

assim para que a cidade de Picos/PI,  fortaleça as “relações hierárquicas verticais entre as 

cidades, mas com forte centralidade, a partir de um espaço urbano de importância e comando 

regional” (SPOSITO, 1998, p. 35 – grifo nosso). 

Dentro do recorte espacial, o tempo de dezoito anos (2000 - 2018) tomado como período 

de análise ainda se justifica pelos dados secundários dos quais nos valemos e que são as bases 

para a nossa discussão: conjunto de dados a partir dos últimos dois censos (2000 e 2010 e suas 

atualizações até o ano de 2018), além do REGIC (2007). 

Nesse espaço de tempo é reconhecível a própria situação de melhoramento social e 

econômico assistida no Nordeste brasileiro, fruto do alcance de um conjunto de políticas 

econômicas e sociais que se correlacionam com o dinamismo espacial. Este, vem se 

processando de forma volumosa em vários centros urbanos do Nordeste, notadamente, os de 

localização sertaneja. 

Mais que isso, outras justificativas coexistem e amparam nossa construção e defesa em 

formato de uma Tese de Doutorado em Desenvolvimento Regional. A primeira diz respeito à 

renovação de pensamento/reflexão, no contexto da literatura urbano-regional, no âmbito das 

Ciências Humanas e Sociais.  

Dentro destas, as diferentes discussões que tomam como referência as aclamadas cidades 

médias e suas dinâmicas no contexto regional, instigam o debate não consensual, contraditório 

e incompleto de compreensões do que são e/ou representam, em momento contemporâneo, o 

sentido do termo cidades “médias”, “intermediárias”, bem como outras designações correlatas. 

O conhecimento das espacialidades urbanas, através da classificação em grandes, médias 

e/ou pequenas cidades, tende a nos induzir a vê-las quase sempre em sentido quantitativo, 

quando na verdade, independentemente de suas dimensões espaciais e importâncias inter e/ou 

intraregionais, são sempre na escala intraurbana, fragmentadas e articuladas, “reflexo e 

condicionante social, um conjunto de símbolos e campo de lutas” (CORRÊA, 1995, p. 9). 

Algumas questões nos inquietam, perante o cenário desta justificativa:  

a) Quais critérios convergem para definição das terminologias das cidades, 

particularmente, as denominadas cidades médias brasileiras?  

                                                           
mercadorias e serviços, cabe destaque para os vetores comerciais e serviços, por meio de diferentes redes de lojas 

e comércios os mais variados possíveis. 
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b) Não estaria a falta de um consenso acerca do uso do termo médio e suas variantes para 

estas cidades enrijecendo o avançar dos debates acadêmicos?  

c) Até que ponto o termo médio, utilizado para classificar estas cidades, dá conta de 

explicar as realidades ímpares em diferentes recortes regionais do país? 

Cabe antes da investigação, para as respostas pontuar que, esses questionamentos não 

ensejam a anulação e/ou contrariedade dos debates até então numéricos e qualitativamente 

existentes, pelo contrário. Se assim fosse, não teríamos condições de um diálogo aqui mais 

aprofundado. A questão versa sobre a possibilidade da persistência das nomenclaturas que ainda 

colaboram para a ideia quantitativa do que são e representam aquelas cidades.  

Nessa direção, corroboramos que tão importante como “definir preteritamente a escala de 

abordagem da investigação é a não definição do centro urbano como cidade média antes da 

realização da pesquisa, uma vez que a cidade deve ser primeiramente analisada para depois ser 

definida como média [...]” (OLIVEIRA; SOARES, 2014, p. 119). 

Nesse sentido, cabe reforçar que não é nossa pretensão induzir a negação do termo 

“médio” sobre as cidades assim classificadas, mas refletir que aquele termo e seus correlatos, 

do ponto de vista das múltiplas transformações nas quais estas cidades estão atravessando, não 

conseguem mais dar conta do que são e representam as mesmas, seja na escala regional ou 

nacional.  

Por isso que, no âmbito do debate que versará sobre as alcunhadas cidades médias, e 

pautado na presente pesquisa, propomos um avanço no que se refere à construção de uma 

contribuição alternativa nominal e conceitual para aquele agrupamento de cidades: “Cidades de 

Comando Regional”.  

Uma segunda justificativa e como extensão dessa última é que, a Tese visa a contribuir 

na escala regional, do estado do Piauí, para análises das dinâmicas regionais, a partir de tais 

cidades, pois será a primeira que discutirá as questões urbano-regionais, sob o viés que aqui 

estamos propondo. Isso tenderá a renovar o formato dos debates acadêmicos, haja vista que, na 

perspectiva escalar dita, existem um amplo quantitativo de cidades que apresentam dinâmicas 

semelhantes a Picos/PI. 

Longe de ser pretenciosa e ou autoafirmativa, a apresentação desta contribuição, tenciona 

instigar um olhar mais apurado, entre os pesquisadores do tema cidades médias, por um lado, 

revisitando e debatendo mais profundamente, os critérios que ainda dão capacidade de 

denominá-las, com senso quantitativo, sobretudo, no contexto atual de acumuladas 

transformações, nas quais as mesmas estão inseridas. 
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 Por outro lado, se faz tencionado, mais do que nunca, reconhecer se tais cidades, o 

comando e conectividades regionais, bem como também, ligações com outras escalas 

superiores, resultam de vínculos e conexões, no contexto da economia globalizada, ou se suas 

qualificações, se constituíram como forma resultante de forças endógenas de reestruturação, no 

interior de suas regiões, como é o caso de Picos/PI. 

No gancho deste último fato, reside uma das riquezas desta pesquisa: na contramão do 

que tradicionalmente é observado, na elevação da importância que as ditas cidades médias 

regionalmente assumiram, tem peso, suas funções industriais e comerciais, com fortes vínculos 

à economia globalizada e seletiva espacial dos investimentos. O reconhecimento do comando 

regional de Picos/PI escapa dessa regra, pois, o conjunto de reestruturações, processadas desde 

as suas áreas rurais, emergem como ponto de partida para explicar sua forte centralidade 

regional. 

Uma terceira justificativa se refere à contribuições ao campo dos processos de 

planejamento, do desenvolvimento territorial, na escala regional do PI. Explinado melhor: o 

conjunto dos debates levantados por esta Tese, pretende sublinhar a real necessidade de ver as 

ditas cidades médias para além dos números que as fazem perfomáticas. As rápidas e 

acumuladas transformações no interior destas cidades e a possivel capacidade de transbordo de 

seus reflexos para outras de seus entornos evocarão efetivas ações por parte dos instrumentos 

da Política Urbana (Capítulo II, da Lei10.257/2001, Estatuto da Cidade). 

Finalizando esse conjunto, uma quarta justificativa repousa no campo das políticas 

públicas que possam ser pensadas como instrumentos de organização e melhoramento de 

setores sociais estratégicos (saúde, educação, empregos, mobilidades), uma vez que, as 

interações entre as cidades da região aqui em análise, tendem a fortalecer a centralidade de 

Picos/PI e a dependência dos centros urbanos menores.  

No que diz respeito ao conjunto metodológico orientador dessa pesquisa, optamos pelo 

uso do método Materialista histórico. O uso dele justifica-se pela necessidade de compreensão 

mais ampliada das questões marcantes que se destacam sobre a formação/organização da 

aludida cidade e suas relações com as outras unidades urbanas de seu quadro regional de 

influências.  

Nesse sentido, tal método tem sua importância alargada para a “compreensão do real que 

se efetiva ao atingir, pelo pensamento, um conjunto amplo de relações, particularidades, 

detalhes que são captados numa totalidade” (MASSON, 2007, p. 109). 

Considerando a complexidade que é analisar a organização socioespacial, notadamente 

no âmbito regional, consagrada pelas diferentes dinâmicas urbanas, representadas, entre outras, 
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pelas diferentes interações e divergências sociais, o recorte metodológico em questão nos ensina 

que o “objeto do conhecimento não como algo dado, estático, somente limitado ao tempo 

presente em sua análise, mas como um elemento dinâmico, caracterizado pela diacronia do 

tempo histórico e que mantém múltiplas relações com o que está a sua volta” (CHISTÉ, 2017, 

p.851). 

É destas relações que a tomada do objeto de análise, na perspectiva do Materialismo, no 

bojo da pesquisa ganha sentido, pois, temos uma cidade que em pouco mais de duas décadas 

(metade dos anos de 1990 para cá), vem desempenhando importante papel, em um contexto 

regional do Piauí, marcadamente pobre e desigual. Nesse sentido, o “vigor” urbano já exposto, 

oferta claros indicativos da reprodução de condições dialéticas, sejam elas no âmbito inter ou 

ainda do intraurbano. 

Como recorte analítico desse método, sobressai o da Totalidade. Justifica a adoção do 

mesmo, o fato de os processos de organização espacial e por escala, o do urbano-regional, ser 

sempre assistido à constância de movimentos, dinâmicas e interações, representados por 

elementos humanos, produtivos e/ou ainda, econômicos, seja das partes para o todo e/ou do 

contrário, o que faz revelar o sentido das formas espaciais, as condições e contradições da 

sociedade com seu recorte espacial, enfim, essa categoria “ [...] nos remete colocar a 

compreensão do real, elaborada por conexões [...]” (OLIVEIRA, et al 2013, p. 13). 

Nesse sentido, a compreensão do real, considerando a dinâmica de transformações que 

qualificam o objeto empírico desta pesquisa, é o mote decisivo para compreensão dos fatos que 

se processam, oportunidade em que a ideia do todo – a Totalidade – supera as partes, 

contribuindo para que a vejamos em constante construção não de forma acabada, mas 

processual, o que permite enxergar um dos atributos do método, a contradição.  

Contribui ainda, a abordagem da Historicidade, como parte essencial para a compreensão 

da representação e importância regional de Picos, em tempo atual, a partir dos processos 

históricos de sua formação e organização espacial, outroramente constituídos. Dessa forma, a 

historicidade da materialização no espaço e suas transformações expõem a necessidade de uso 

dessa categoria, pois, é essencial nos processos de interpretação, análise e diálogo com a 

literatura pertinente. 

Consorciada ao recorte metodológico, considerando sua abordagem, a pesquisa em 

apontamento se caracteriza como quali-quantitativa, dada a sua “abordagem mais interpretativa 

que se propõe traduzir e expressar o fenômeno estudado, também se constitui em um trabalho 

laborioso, visto que é necessário registrar as informações, coletar dados, organizá-los e fazer as 

análises” (PESSÔA, 2007, p. 10). 
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Importa complementar que tal abordagem, no âmbito do recorte metodológico desta 

pesquisa, notadamente no que se refere aos objetivos, é de caráter explicativo, pois, conforme 

Gil (2007), preocupa-se com a identificação dos fatores que determinam ou que contribuem 

para a ocorrência dos fenômenos.  

Em termos da coleta de dados, há destaque para pesquisas de caráter documental, por 

meio de relatórios, dados e informações que foram obtidos através de visitações técnicas a 

órgãos públicos e privados, a exemplo da Prefeitura Municipal de Picos/PI (especificamente, 

por meio das secretarias de habitação/urbanização; gestão e infraestrutura e de transito, bem 

como de finanças), além do sistema de dados e micro dados do IBGE, etc. 

Ampliou essa fase, ainda, a coleta de dados/informações junto às empresas/agentes 

imobiliários, incluindo também incorporadoras, construtoras e outras que tomam a terra urbana 

como elemento de reprodução de seus objetivos capitalísticos. Nessa perspectiva, nos valemos 

da realização de entrevistas semiestruturadas, através de roteiros pré-estabelecidos. Foram 

priorizadas entrevistas com secretários municipais das pastas listadas, além de representantes 

da associação de empresários comerciais e industriais e de transportes. 

No tocante à discussão sobre mobilidade, particularmente, as de ordem pendular, oriundas 

dos municípios integrantes da região de influência de Picos e que se destinam a esta cidade, 

contribuíram os dados e informações ofertadas pelos estudos denominados de “Reflexões sobre 

os deslocamentos populacionais no Brasil” (IBGE, 2011).  

Além desse, há destaque para os estudos dos Arranjos Populacionais e Concentrações 

Urbanas do Brasil (IBGE, 2015), assim como para os estudos de Redes e Fluxos do Território 

do IBGE (2014). Complementam esse recorte, o levantamento de dados junto à Cooperativa de 

Condutores Autônomos de Veículos de Passageiros da Macrorregião de Picos (COOCAVEPI). 

Para o aprofundamento das discussões sobre as cidades médias, na perspectiva da 

intermediação da cidade-região, a ancoragem de defesa teórico/conceitual, em nível nacional, 

tomou como referência as já consagradas discussões propostas por Spósito (1998; 2007; 2011), 

Elias (2010; 2011; 2012), Santos (1998; 2010; 2012), Soares (1999; 2007; 2014),  Côrrea (1998; 

2010; 2012), entre outros. 

No tocante às discussões teórico-conceituais  sobre as reestruturações urbanas e 

produtivas, o ponto de partida foram as ideias de Santos e Silveira (2001), Harvey (2002), 

Pontes (2006), entre outros. 

Deram escopo de sentido a esta etapa, as ancoragens teórico-conceituais, a partir das 

seguintes categorias de análise: Produção do Espaço, referendado por Henry Lefebvre (1974). 
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Região, Territórios e Territorialidades, baseada nas ideias de Haesbaert (1999; 2000; 2002) e 

Formação Socioespacial (SANTOS, 1973) 

Concernentemente às discussões teórico-conceituais sobre interações espaciais, a 

referência é a partir de Corrêa (1997). Para compreensão mais apurada acerca das novas funções 

e articulações urbanas já destacadas, buscamos aportes teóricos nas noções de verticalidade e 

horizontalidade, tradicionalmente discutida por Santos (1994; 1996).  

Para as discussões que versam sobre Áreas Urbanas Funcionais (FUA’s) e aspectos de 

policentralidades, oriundas da realidade europeia e voltadas para aplicação do contexto 

brasileiro e, mais particularmente, as piauienses, as referências dos debates e pesquisas foram 

Dühr (2005); ESPON (2005), Gren (2007); Pessoa (2011), entre outros. 

Ainda sobre o recorte regional, tomamos como referência as discussões conceituais e 

aplicativas de Regiões Funcionais que tem como critério de análise as dimensões de Espaços 

de Base Urbana e Espaços de Escala Sub‐Regional, a partir de Ferrão (2011). Como forma do 

apontamento e discussão dos papéis e poder de comando regional das cidades em apreço, há 

destaque para o uso da discussão conceitual de Cidade-Região, em sua vertente regionalista 

referendada em Soja, Benko (1993). 

No que se refere ao elencar do conjunto de cidades componentes da microrregião de 

influência de Picos/PI, amostragem de diferentes dados e informações em formatos percentuais, 

distribuídos dentro do contexto regional analisado, foram construídos mapas temáticos que 

tomam como referência o uso do software livre Arc Giz 2.1.8, disponível na internet. 

Enriqueceu essa construção a tomada de referência a Série “Caracterização e Tendências 

da Rede Urbana do Brasil – Desenvolvimento Estruturação da Rede Urbana”, do IPEA 

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística). Além de diferentes dados e informações captados junto ao IBGE, sobretudo nos 

dois últimos censos (2000 e 2010).  

Amplia essa discussão a Série “estudos e pesquisas – Cidades médias e pequenas: 

contradições, mudanças e permanências nos espaços urbanos”, N° 94 (DIAS; SANTOS, et al, 

2012). Soma-se a este, o também N° 87, intitulado “Cidades médias e pequenas: teorias, 

conceitos e estudos de caso” (LOPES; HENRIQUE et al, 2010). Ambas as publicações SEI, do 

governo da Bahia. Ao lado dele está o uso de informações da coletânea de estudos da “Rede 

urbana brasileira” – REGIC IBGE (2007).  

Respalda a tomada deste documento, com vistas as análises pretendidas,  a capacidade de 

diferentes leituras que podem ser permitidas considerando os diferentes graus e condições de 

relações urbanas, no âmbito da região. Assim, se por um lado o relacionamento é “medido” em 
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um nivel classificatório, a partir da presença de uma cidade que assume importantes funções 

nas quais gravitam de forma dependente um amplo conjunto de outras cidades a partir de um 

conjunto de fixos, indutores de diferentes fluxos consagradores de uma rede urbana, por outro 

lado, é de fundamental importância tomá-lo como referência, pois são essenciais para o: 

planejamento estatal e as decisões quanto à localização dos investimentos em 

atividades econômicas de produção, consumo privado e coletivo, e implantação de 

serviços (públicos e privados) em bases territoriais. São importantes também para 

prover ferramentas ao conhecimento das relações sociais vigentes e dos padrões 

espaciais que delas emergem, compondo um quadro de referência para a avaliação das 

condições de acesso da população aos serviços, conforme aponta o próprio documento 

divulgado (IPARDES, 2009, p. 4). 

Complementa esse rol, a coletânea Estudo da Dimensão Territorial para o Planejamento, 

particularmente, o volume III – Regiões de Referência, do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão e Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (2008).  

A figura abaixo resume e traduz de forma geral as etapas com seus respectivos elementos 

constituidores do arcabouço metodológico adotado no contexto desta pesquisa. 

FIGURA 2: Etapas e elementos do arcabouço metodológico da Tese 

 
Fonte: Lima (2019) 

Além dessa introdução, a estrutura da tese está distribuída em 4 capítulos. Destes, o 

primeiro é denominado de “Reestruturação produtiva, novas dinâmicas territoriais e o 

desenvolvimento urbano e regional”. Trata-se, na verdade, da “porta de abertura” da Tese em 

que pesam discussões teórico-conceituais do campo econômico capazes de explicar as 

diferentes etapas de construções e transformações sociais e territoriais, marcadamente 

capitalistas, cujas marcas históricas foram pautadas por meio de lutas dialéticas e condições 
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materiais de usos, explorações e apropriações territoriais que deram escopo (ainda que 

utopicamente) sobre desenvolvimento urbano e regional. 

No segundo capítulo, construímos uma importante discussão que alcança o real sentido 

estabelecido no constructo de relações entre cidades com suas regiões: Áreas Urbanas 

Funcionais (FUA’s), Interações Espaciais e Aspectos de Policentralidades. Essas três 

dimensões, muito debatidas e conhecidas (particularmente, na forma de planejamento 

territorial), na Europa, oferecem-nos contribuições ímpares para leitura da realidade de Picos, 

bem como sua região de influências e, sobretudo, a defesa para uma de nossas contribuições no 

campo da literatura urbana e regional, consagrada de Cidades de Comando Regional. 

Historicizar o território piauiense com vistas a uma melhor compreensão do seu presente 

a partir das diferentes fases do passado é objetivo do terceiro capítulo. É dos recortes regionais 

dos sertões piauienses que emanam as diferentes totalidades capazes de explicar as diferentes 

particularidades urbanas e regionais do estado atual.  

No contexto de sua evolução, Picos/PI emergiu historicamente como importante espaço 

articulador que bifurcou diferentes caminhos sem os quais, seria impossível reconhecer a 

importância atual dos outros recortes urbanos e suas respectivas importâncias regionais. 

Por fim, no quarto e último capítulo, trazemos à tona na análise, por meio de diferentes 

números e dados, o poder de comando regional de Picos. Incrivelmente, essa cidade apresenta 

dinâmicas que se assemelham e/ou têm proximidade com outras importantes cidades 

nordestinas, cujos PIB e tamanho populacional são bem superiores aos da cidade piauiense.  

Os múltiplos fluxos populacionais que adentram cotidianamente Picos, a partir de um 

conjunto de fixos nela existentes, explicam e justificam seu amplo raio de comando em que os 

limites territoriais (dentro e fora das fronteiras geográficas do Piauí) dos diferentes municípios 

polarizados chegam a ser confundidos como um só. 

Tal condição se faz constituída pelo predomínio de uma forte e densa rede urbana 

regional, cujo dreno populacional, investimentos e produção são além de amplos, também 

estratégicos, sobretudo, aos mais de meio milhão de habitantes que nela vivem, produzem e 

reproduzem valores, reveladores de uma incipiente capacidade de desenvolvimento, mas 

promissora integração, no contexto regional. 
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2 REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA, DINÂMICAS TERRITORIAIS E O 

DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL  

É objetivo deste capítulo compreender como as diferentes mudanças nos quadros dos 

processos de reestruturação produtiva, associadas às múltiplas transformações econômicas em 

diferentes escalas, instauradas a partir da segunda metade do séc. XX, conduziram a novas 

lógicas de usos espaciais pelas atividades capitalistas desterritorializadas. 

Diferentes agentes econômicos e políticos foram peças-chave nesse processo. Novos 

cenários de produção, economia, sociedade e culturas se constituiram fortemente nos países 

periféricos do sistema capitalista. Nesse contexto, tanto a noção de região, como os recortes 

regionais, foram ressignificados e reorganizados.  

Uma série de rebatimentos, na escala regional, foram vislumbradas. Com isso, foram 

destacadas velhas determinações – sob novas circunstâncias, as quais foram preteritamente 

acumuladas e refuncionalizadas, no bojo da evolução capitalista e social, fortemente 

processados, desde os anos de 1950 em diante. 

Uma dessas consequências se estabeleceu no mundo do trabalho, das quais, as mais 

nítidas são as diferenças nas estruturas sociais e regionais. Isso tem ligação direta com os níveis 

de qualidade de vida, conjunturas econômicas regionais altamente subordinadas às escalas 

produtivas superiores, oriundas dos países centrais, capazes de explicar e justificar turbulências 

políticas e sociais nos territórios periféricos. 

Uma dessas escalas territoriais é a que se processou no Brasil, com particular interesse 

para esta Tese: a região Nordeste. A compreensão dos reordenamentos urbanos e rurais, novos 

vínculos e relações em ambos espaços com ampliadas alterações nos quadros sociais, 

destacadamente, as mudanças e permanências imagéticas desse recorte regional brasileiro, 

conduzem-nos à percepção que o Nordeste do Brasil é parte de uma totalidade espacial, cujo 

comportamento obedeceu ao jogo dos ditames capitalistas, de escala planetária. 

2.1 Reestruturação produtiva, transformações econômicas e novas dinâmicas territoriais: 

elementos teóricos para discussão do desenvolvimento regional 

Pensar sobre os processos de reestruturação produtiva, significa evidenciar suas 

operacionalidades enquanto pressuposto de renovação do sistema capitalista mundial. Este, tem 

sua existência marcada e conduzida por conjunturas históricas específicas que influenciaram 

igualmente o que se produzir, como produzir e para quem produzir.  
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Nesse contexto, o progresso nos campos científico e tecnológico, determinaram 

evoluções nos segmentos produtivos, bem como também, do alcance mercadológico e de 

consumo, destacadamente, a partir do segundo quartel do séc. XX. Tais fatos explicam e 

justificam o rearranjo do sistema em questão. 

As transformações operantes no bojo das últimas décadas do séc. XX, constituíram-se de 

forma premente, conforme observa Araújo (1999) de três grandes movimentos. O primeiro está 

relacionado à nova ordem global de produção, distribuição e comercialização, comumente 

denominada de Globalização. Marcam essa fase uma forte financeirização e internacionalização 

dos mercados, bem como da manutenção de uma “obediência” dos circuitos econômicos 

produtivos, a partir do poder desterritorializado das empresas transacionais.  

O segundo, refere-se aos efeitos da crise fordista. A incapacidade de gerar e acumular 

novas riquezas nesse contexto, forçou a reinvenção dos agentes capitais, seus papéis e 

determinações em escala planetária. Finalmente, o terceiro faz referência à necessidade de 

superação da fase anterior, de degradação capital.  

Em relação a esse último, tivemos, oportunamente, a retomada do poder e raio de atuação, 

em diferentes escalas, reforçada pela necessidade de “acumular capitais na esfera financeira, 

operando no mercado cambial, nas bolsas de valores, nos mercados de títulos públicos [...]. É 

um movimento que marca a fase de hegemonia da acumulação rentista em que a economia 

mundial mergulha, sobretudo após os anos 70” (ARAUJO, 1999, p. 10).  Nesse sentido, 

percebe-se nitidamente a correlação de forças historicamente dialéticas, complementares, de 

ordem criadora, destruidora, bem como reestruturadora do sistema capitalista mundial.  

Nesse enquadramento sequencial, Soja (1993) contribui dizendo que tal reestruturação 

transmite a noção de uma “‘freada’ [...] evocando uma combinação sequencial de 

desmoronamento e reconstrução, de desconstrução e tentativa de reconstituição provenientes 

de algumas deficiências ou perturbações nos sistemas de pensamento e ação aceitos [...]” 

(SOJA, 1993, p. 193).  

Complementa esse pensamento a capacidade de compreensão do acúmulo de diferenças 

socioespaciais, no contexto produtivo, em diferentes tempos e territórios, em que o fator 

trabalho e demais condições correlatas podem ser tomados como peças-chave, uma vez que: 

quando observadas situações históricas específicas veem-se diferentes movimentos e 

intensidades deste processo de destruição criadora. Também mostram-se distintos 

saldos deste processo de reestruturação e desestruturação, de criação e destruição, 

assim como diferentes as condições macroeconômicas, sociais e institucionais em que 

se baseia este processo” (MATTOSO; POCHMANN, 1998, p. 214). 
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Tal exposição pode ser ilustrada pela principal condicionadora das forças descritas – crise 

do sistema fordista – margeada e dimensionada, a partir de um amplo panorama de 

transformações geopolíticas, econômicas, sociais e culturais, nos anos de 1970 em diante. Sua 

instauração forçou novas perspectivas sobre a composição das relações capitais, bem como do 

sistema e modelo produtivo, evocando para tanto, novas bases ideológicas, orquestrando assim, 

novos ordenamentos políticos e econômicos regionalmente diferenciados.  

Somado a isso, novos paradigmas no campo dos processos produtivos foram requeridos, 

notadamente, pelas lembranças das crises e fracassos outrora constituídos que impactaram 

diferentes economias de escalas. O conjunto dessas experiências criou condições específicas 

para necessidades de reestruturações.  

Importa lembrar que não somente a dimensão econômica foi tomada para uma nova 

reorganização e defesa de causa. Somam-se a ela, as dimensões política, cultural, social e, 

inclusive, ambiental. Assim, o revigoramento implicou por tendência, variados rebatimentos 

nas estruturas da sociedade dos territórios capitalistas.  

Uma dessas transformações ocorreu no mundo trabalho. Diante disso, Harvey (2012), ao 

buscar compreensão para mudanças nesse campo, processadas após os anos de 1970, fez o 

confronto entre as ideias de ruptura e de continuidade.  

O autor provoca ao indagar o que haveria verdadeiramente e de novo, na atual etapa do 

sistema capitalista, logrado no final do século XX e, mais particularmente, nas relações entre 

capital e trabalho? E em termos de permanência, o que existe? O que foi aproveitado do 

pensamento apresentando por Marx que possa caracterizar a sociedade moderna e capitalista e 

das relações capitalista de produção, tal qual, a que se apresentou, no século XIX?   

É por meio dessas reflexões que o autor debate o tema e apresenta sua principal ideia: o 

que temos hoje nada mais é que um novo padrão de acumulação capitalista, denominado de 

“acumulação flexível”, oposto ao modelo keynesiano-fordista, que fortemente marcou e 

determinou os rumos econômicos e produtivos do mundo até a primeira metade do século XX.   

Os questionamentos postos não só confrontam, mas instigam o pensamento que nos leva 

a reconhecer que as etapas mudancistas e renovadas do sistema capitalista, sobretudo, a que 

está em apontamento, constituíram-se mediante um avassalador processo de acumulação. Tal 

situação, se deu às custas das novas formas de trabalho, subordinação dos valores sindicais, 

desemprego estrutural, em função de um progresso tecnológico e um estratégico 

(re)ordenamento lógico e espacial na distribuição dos ramos produtivos e econômicos.  

Nesses termos, a nova era capitalista foi marcada pelas rápidas mudanças nos padrões de 

desenvolvimento desigual, não só entre diferentes, mas também entre diversas regiões 



44 
 

geográficas, repercutindo, por exemplo, no “amplo movimento no emprego no chamado ‘setor 

de serviços’, bem como conjuntos industriais completamente novos em regiões até então 

subdesenvolvidas” (HARVEY, 2012 p.140).  

O quadro das reestruturações produtivas, portanto, revelou-se não apenas em 

fazer/produzir, mas como fazer, novas racionalidades e operacionalidades que envolvem 

logística, distribuição, consumo e uso de mão de obra. O Estado, ladeado e influenciado pelos 

interesses dos diferentes agentes do sistema capital privado, assumiu papéis estratégicos e 

necessários para novas capacidades, tanto produtivas, quanto para as que foram sendo 

desterritorializadas.  

Tais fatos nos encaminham à interpretação de que as reestruturações produtivas têm 

ligação profunda e direta com as restruturações econômicas. Discutir uma remete a 

obrigatoriedade da exposição da outra. Assim, as novas condições produtivas baseadas no 

movimento da renovação econômica têm nos processos de desindustrialização, nas profundas 

alterações da divisão do trabalho e nas alterações nos padrões técnico e tecnológico de 

produção, os eixos orientadores de uso dos territórios e, com esses, a valorização ou não dos 

diferentes recortes regionais.  

De forma conjunta, tem-se observado, nas três últimas décadas do séc. XX, a 

ressignificação do sentido da região, no contexto do território que Santos (1994) denominou de 

usado. Sua perspectiva, motiva a crítica de que os territórios, são marcados por diferentes 

possibilidades de usos, apropriações, produções, ordenamentos e organizações, pelos múltiplos 

agentes que o perfazem, destacando-se as firmas, instituições, o próprio Estado, além do 

conjunto social. 

As diferentes formas de apropriação territorial, nessa perspectiva, têm rebatimentos 

diferenciados. A escala local, como ilustração, é o limite dessas novas condições reprodutoras 

dos processos produtivos no âmbito regional. Sua importância é dimensionada pelas 

particularidades em diversas ordens com fins de aproveitamento – mão de obra barata, recursos 

naturais abundantes, carga tributária diferenciada, etc. – alimentando uma cadeia de relações 

aparentes que sustentam o discurso do desenvolvimento. 

No caminhar desse pensamento, se fazem conhecidos três tipos de percursos, nos quais 

os espaços locais, fruto das relações político e econômicas, a partir do tácito acordo entre as 

escalas superiores – regional x nacional x global – hão de convergir para possibilidades de um 

pretenso desenvolvimento: a aglomeração, a especialização e a especificação (PECQUEUR, 

2000). 
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O primeiro deles diz respeito à quantidade de atividades acumuladas. A concentração 

produtiva tende a convidar outras atividades a assumirem papéis complementares à produção 

principal. Tal situação, demanda planejamento e melhoramento dos segmentos logísticos, 

burocrático estatal, incentivo à existência de trabalho qualificado e de imediato interesse às 

atividades em processamento, entre outros.  

O segundo, é uma extensão da anterior e especificamente, diz respeito ao cumprimento 

das demandas anteriormente citadas. Satisfeita esta etapa, a reprodução dos ciclos e alcance das 

atividades econômicas e produtivas, focará seu alcance nos diferentes territórios regionais, dada 

suas potencialidades motivadoras para os processos produtivos, bem como ainda, a 

consumidora, por parte das populações.  

O terceiro percurso é a referendada na palavra especialização. A tradução do 

reconhecimento do potencial local e regional para os novos investimentos é pautada naquela 

palavra. O valor a ser reconhecido, é revelado seja pelo ofertar de matérias primas, seja ainda, 

pela disponibilidade de mão de obra à consecução das atividades fabris. Os agentes políticos 

têm peso importante na intermediação para a chegada dos investidores/investimentos, junto à 

sociedade local/regional. 

É projetado desta forma, os apontamentos qualitativos para as novas formas de produção 

e reestruturação econômica, na escala local, a partir dos Arranjos Produtivos Locais – APL’s. 

Estes, dada suas características gerais, têm emergido como a “verdadeira panaceia para o 

desenvolvimento – reforçando a dicotomia global-local na medida em que são vistos como 

resultados de dinâmicas endógenas de comunidades capazes, por meio de sua capacidade de 

governança, tornarem o seu território pertinente” (COSTA, 2010, p. 165).  

Por meio dos APL’s é organizada uma economia em rede, dada as suas características, 

como reconhece Castells (1999). Tal condição, é fruto resumidamente das capacidades de 

cooperação social e diálogo entre diferentes indivíduos e especialistas. Além disso, o 

pressuposto da competição incitou, ainda que de forma diferenciada e com níveis de 

velocidades distintos entre as regiões do país, a condição de inovação.  

O Brasil, a título de ilustração territorial, nesse contexto, tem nas bases econômicas de 

muitos municípios, desde os anos de 1990, um forte ancoradouro de novas condições 

econômicas e produtivas, reveladoras de reestruturações produtivas e econômicas, cujas 

palavras de ordem são inovação, redes, especialização e competição.  

O reconhecimento dos valores e potencialidades regionais e locais, a partir das diferentes 

comunidades envolvidas nesse novo circuito de condições, é fruto das condições de 

“aprendizado, interações, competências, complementaridades, seleção e path dependence, em 



46 
 

que conhecimento científico e tecnológico seguem um processo histórico, de cumulatividade, 

que define novos caminhos para mudanças locais e regionais” (VIEIRA, 2017, p. 04).  

Assim, na América Latina, particularmente no Brasil, a força do novo modelo econômico 

e produtivo encontrou terreno fértil no bojo de desregulamentações econômicas e crises 

financeira e fiscais dos anos de 1980, motivadas pelas inúmeras “imposições ao crescimento 

por parte do FMI; pressões hiperinflacionárias; desenvolvimento indexado; profunda crise 

fiscal-financeira do Estado; e “Atrofia da base produtiva doméstica”; [...]” (BRANDÃO, 2007, 

p. 151).  

A reunião dessas condições forçou o Brasil a entrar, nos anos de 1990, no jogo do projeto 

neoliberal. O discurso da competividade, com foco na especialização, notadamente, por meio 

da produção de produtos primários, associado a uma série de ações minimizadoras da máquina 

estatal, inaugurou uma estratégica fase “como uma das respostas para a crise do capital, e passa 

a redesenhar as relações entre Estado, sociedade e mercado, trazendo implicações diretas para 

todas as esferas da sociedade” (ARAUJO, 1999, p. 15). 

Dentro da realidade do estado do Piauí, sobretudo na região de análise desta pesquisa, o 

aparecimento e evolução de tais arranjos, nos segmentos do caju e do mel, tem semelhança com 

o que ocorrera em outras partes do Brasil, conforme aprofundaremos adiante, em um tópico 

específico. 

De imediato, antecipamos que a inserção de Picos/PI e sua região no contexto das 

transformações produtivas, sobretudo, da evolução dos APL’s, deu-se entre tantas 

possibilidades, na medida em que houve um reconhecimento das potencialidades das áreas 

sertanejas para produção de caju e mel, bem como também, de seus derivados.  

As antigas técnicas de trabalho, pouco rentáveis e sem organização, foram paulatinamente 

substituídas por novas formas, não só de produção, gerenciamento e vendas, mas também, das 

demais atividades, que passaram a envolver capacidades de inovação articuladas em redes, de 

diferentes escalas de investimentos (públicos e privados). Foi criado assim, novas 

oportunidades para uma nova lógica competitiva e produtiva do Piauí e da microrregião em 

apreço com o resto do Nordeste e Brasil.  

Por outro lado, não só de APL’s passou a viver a economia brasileira. O posicionamento 

do país na nova conjuntura internacional, notadamente, no limiar do séc. XXI, trouxe avanços 

nos campos tecnológicos, educacionais, produtivos, mas também cargas de retrocessos sociais, 

típicas do conteúdo neoliberal, principalmente sobre as relações de trabalho. As formas de 

apropriação dos investimentos desterritorializados, extensão da década passada, justificam 

assim, o mosaico de regionalidades produtivas.  
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Cabe lembrar que a extensão de políticas públicas, em diferentes setores sociais, 

sobretudo, no da educação e qualificação de mão de obra e profissional, passaram a ser 

representativos à inserção das regiões brasileiras nos circuitos dos investimentos externos.  

Contribuiu também para a nova ciranda de condições sociais em recortes regionais 

pobres, como o Nordeste, o fator consumo. Este, é engrenagem essencial para um conjunto de 

dinâmicas inter/intraurbano e regionais contemporâneas. Essa importância se dá 

principalmente, quando consideramos que sua revigoração, se deu de forma mais acentuada 

entre os anos de 2004 a 2009, ao se considerar a “elevação do salário mínimo acima da inflação, 

a ampliação da acessibilidade ao crédito e a redução do desemprego associado às políticas 

públicas, como o Bolsa Família” (MEDEIROS, 2009, p. 73).  

Os movimentos canalizadores das transformações econômicas e produtivas, nas escalas 

regionais no Brasil, por possuírem influências de origens externas, tiveram pesos decisivos na 

reorganização urbano/regional. Uma nova ordem hierárquica urbana é fruto disso. Desse modo, 

a importância atual dos ditos centros urbanos médios, dinamizadores de relações no âmbito de 

suas regiões no interior desse contexto, é justificável. 

Como se percebe, os arranjos tecnológicos de cada tempo respondem aos novos 

paradigmas constituídos que delimitam os cenários de trabalho, produção, organização 

socioespacial, materializados no contexto regional. Nesses termos, a constituição basilar do que 

se entende – político e economicamente –  por desenvolvimento na região, passa 

necessariamente pela capacidade de criação e renovação das ideias, “juntamente com as 

melhorias na infraestrutura energética, de transporte e de comunicação, que aumentam a 

mobilidade espacial do capital produtivo” (FOCHEZATTO, 2010, p. 162). 

Os recortes regionais, nessa perspectiva, tendem a possuir comportamentos específicos, 

típicos das relações capitais aos quais são submetidos. A fluidez de valores (materiais e 

imateriais) que nele se processarão dependem assim, de uma série de condições preteritamente 

pensadas à sua execução.  

Nesse contexto, o ordenamento das reestruturações produtivas, em diferentes escalas 

historicamente constituídas, foram mecanismos estratégicos às transformações econômicas, por 

e a partir, de diferentes territórios balizadores, em distintas dinâmicas territoriais. 
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2.2 A Divisão Territorial do Trabalho e a reestruturação do espaço urbano e regional: 

uma análise em diferentes escalas territoriais, atores e gestões do poder 

Fazer menção à Divisão Territorial do Trabalho, é antes de tudo recordar de Adam Smith 

e de seu clássico da economia “A Riqueza das Nações”, cuja temática tem influência da Fábula 

das Abelhas de Mandeville6. A obra tinha como pano de fundo as fortes e violentas 

transformações socioespaciais, econômicas e produtivas, motivadas pela Revolução Industrial, 

no séc. XIX. 

Os rearranjos sociais, produtivos e econômicos balizadores dessa revolução, na visão de 

Smith, posicionaram a divisão do trabalho como um modelo revolucionário no contexto dos 

processos produtivos e da própria relação de trabalho, no interior do sistema capitalista mundial.  

Sua existência esteve ancorada no aumento e diversificação da produção. A partir disso, 

os envolvidos tiveram reelaboradas as suas capacidades de produção, uma vez que, houve 

rápidas mudanças nas estruturas de consumo, bem como nos métodos e técnicas de produção. 

Como resultado de uma expressiva capacidade de transformações, não só nos processos 

de produção, gerenciamento, distribuição, consumo, destacam-se, os ritmos impostos na 

organização espacial, entre diferentes territórios. No interior desses, o mesmo se diz do 

ordenamento social.  

Dessa forma, as organizações espaciais e sociais, assim como as novas formas de 

produção, reformularam a importância das relações entre as regiões e, dentro dessas, entre as 

cidades, pois: 

antes [...], a maioria das regiões produzia quase tudo de que necessitava para sua  

reprodução, produzia-se de quase tudo em todos os lugares; vivia - se praticamente 

em autarquia. Hoje, assistimos à especialização funcional das áreas e lugares, o que 

leva à intensificação do movimento e à possibilidade crescente das trocas (SANTOS, 

p. 51, 1988). 

A nova geografia social, produtiva e econômica do espaço, consagrou a correlação de 

forças entre as estruturas socioespaciais com a Formação Econômica e Social (FES).  O 

entendimento sobre esta categoria de análise, no cerne das Ciências Sociais, diz respeito: 

à evolução diferencial das sociedades, no seu quadro próprio e em relação com as 

forças externas de onde mais frequentemente lhes provém o impulso. A própria base 

da explicação é a produção, isso é o trabalho do homem para transformar, segundo 

                                                           
6
 Publicado em 1723, Bernard Mandeville expunha aquilo que era visto como o vício dos homens, a exemplo da 

ganância, inveja, vaidade e do orgulho. Para o mesmo, tais sentimentos são a base para a prosperidade da nação. 

Smith tem nesta obra o impulso necessário para reescrever o caminho reflexivo acerca das relações e valores entre 

sociedade e economia. 
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leis historicamente determinadas, o espaço como qual o grupo de transforma 

(SANTOS, 2005, p. 22). 

Temos, assim, o reconhecimento de que a organização social, em um dado território, faz-

se margeada pela composição de um tempo histórico específico. A especificidade remete pensar 

em particularidades, sobretudo, nas qualidades que ordenam as relações de trabalho, reguladas 

pela conjectura de condições, manejadas pelos poderes capitalísticos e seus agentes.  

Esse fato amplia a visão de que o “surgimento do capitalismo como modo de produção 

dominante de uma formação econômico-social, pressupõe a existência de formas avançadas de 

divisão do trabalho e a permanente redefinição das proporções e do significado social e 

territorial desta divisão” (GOLDENSTEIN e SEABRA, 1980, p. 45). 

As diferentes formas destacadas revelaram-se complexificadas no tempo e espaços, 

quando das novas relações estabelecidas entre campo e cidade, notadamente, no cenário das 

crises econômicas, motivadoras das novas capacidades de reestruturação e reorganização 

socioeconômica do séc. XX.  

Uma outra contribuição importante e até complementar ao que estamos debatendo, é 

visível em Soja (1993), ao informar que a “reestruturação, em seu sentido mais amplo, transmite 

a noção 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" (SOJA, 

1993, p. 193). 

É preciso notar que, o pensamento do autor, expõe o fato de que a divisão do trabalho 

aqui em apontamento, está para além do senso de produção, como a própria denominação 

sugere. A sequência por ele dada, remete-nos a pensar nos processos de organização, 

funcionamento e atividades das cidades, em seus contextos regionais, pois, o elo e motor de 

funcionamento de e entre ambas é a produção.  

Além disso, remete-nos ainda, à lembrança da necessária presença da mão de obra que, 

dependendo dos quadros da construção histórica humana, é retrato das condições impostas por 

e a partir dos donos da reprodução da mais valia. Pensar assim, é poder enxergar os motivos 

das constituições e organização de classes sociais e dos que conjecturaram a construção de 

determinados cenários políticos, nos diferentes territórios. 

Contribui, nessa direção, o posicionamento Lipietz (1977 apud GOLDENSTEIN; 

SEABRA, 1980), informando que a compreensão da divisão do trabalho se dá sob um duplo 

formato. O primeiro, de forma horizontal, entre diferentes ramos de atividade, apontando, 

assim, as nuances entre campo e cidade, bem como a divisão entre comunidades, sejam elas 

locais, nacionais ou internacionais. 
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 O formato vertical, por sua vez, explica os motivos de os grupos sociais (envolvidos com 

o fator trabalho), serem classificados entre dominados e dominantes, esclarecendo assim, a 

divisão de escalas sociais entre os que possuem ou não os meios de produção. 

Apesar da integração entre os dois formatos sociais de trabalho, é reconhecível a 

sobreposição do vertical sobre o horizontal, uma vez que ela decreta as regras do que, como e 

onde produzir, já que os interesses superiores (patrões) alargam as fronteiras do sistema capital 

e, assim, a capacidade de dominação.  

O alargamento em questão conduz aos diferentes usos e transformações espaciais, 

bancados pela violência do dinheiro (comumente denominada de investimentos, utopicamente 

indutores do desenvolvimento), subornando e subordinando os elementos sociais e naturais às 

suas necessidades.  

Nessa perspectiva, a divisão territorial do trabalho e o ordenamento espacial, são frutos 

de um longo processo que é historicamente organizado pelas relações da sociedade, alicerçadas 

no trabalho enquanto ato teleológico revelado pelas relações homem x natureza. Dito de outra 

forma: pelas relações que se dão entre sociedade e espaço (MOREIRA, 2002).  

Enquanto carga ontológica, os homens, por meio dos diferentes modos de produção 

capitalistas e no aproveitamento representativo dos excedentes de produção, preteritamente 

constituídos, conseguiram orquestrar suas organizações sociais e diferenciadas formas de 

relacionamentos com a natureza. Dessa combinação, foi inaugurada a centralidade no trabalho, 

assentando valores territoriais, bem como, das determinações estruturais sociais, por meio das 

mercadorias. 

Assim, lembramos de Santos (2008, p. 129), ao enunciar que a divisão do trabalho se 

configura como “motor da vida social e da diferenciação espacial”. Uma teoria do espaço, eis 

a preocupação do pensador, visto que é impossível compreender o espaço sem sociedade e vice-

versa.  

O autor amplia essa questão em outra obra, ao chamar atenção para o fato de que a “cada 

movimento social, possibilitado pelo processo de divisão do trabalho, uma nova geografia se 

estabelece, seja pela criação de novas formas de atender a novas funções, seja pela alteração 

funcional das normas já existentes [...]” (SANTOS, 2005, p. 60). 

Como vemos, é chamado a atenção para a indissociabilidade entre materialidade e 

atividades humanas. No entanto, há uma ideia chave levantada anteriormente pelo autor: novas 

formas. Essas, são as que passam a determinar as novas funções espaciais. Este par é que orienta 

os usos territoriais. Dentro dessa verificação, é destacável a processualidade do capital e seus 
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agentes, na sempre necessária renovação uso de técnicas e tecnologias nos processos 

produtivos. 

Essa renovação é alimentada pelos circuitos da concorrencialidade. Nesse contexto, Katz 

(1996, p. 10) conta que “os empresários devem renovar seus produtos para preservar mercados 

e lucros, frente à ameaça da concorrência”.  As mudanças em curso, em diferentes períodos 

históricos, forçaram o realinhamento dos mercados e com estes, o fator mão de obra e trabalho, 

em suas operacionalidades. 

Com efeito, se tomarmos o período da flexibilização da produção, enquanto etapa 

histórica ímpar nas reorganizações socioeconômicas em todo mundo, veremos que o poder da 

classe dominante foi expandido. Tal condição, se deu em função de uma maior extorsão da 

classe trabalhadora, intensificando, assim, os fluxos financeiros, de produção e de novos 

investimentos a longínquos territórios das matrizes produtivas. 

As regiões, como veremos a seguir, passam a ganhar importância nesse contexto. As 

diferentes alianças entre agentes econômicos e políticos configuram-se enquanto fator de 

primazia à tomada regional, como endereço das novas lógicas produtivas e de relações de 

trabalho, notadamente, em países periféricos, como é o caso do Brasil.  

As acumuladas dialéticas, das quais ganham destaque, as precarizadas relações de 

trabalho em território nacional, são ampliadas, sobretudo, com a exposição das diferenças 

regionais. O Estado, como se verá, toma para si as responsabilidades de sanar as dialéticas 

típicas da reprodução capitalista. 

A ampliação desse diálogo é feita mediante o destaque dos papéis dos diferentes agentes 

políticos e econômico para a compreensão da reorganização e ocupação regional. Assim, há a 

necessidade de rememoração da constituição e suas trajetórias capazes de explicitar as 

diferentes forças indutoras (ainda que utópicas) do desenvolvimento no contexto regional.  

Um dos primeiros modelos de planejamento de desenvolvimento teve origem na Ex-

União Soviética, por meio de um Plano de Eletrificação Nacional, ainda no ano de 1925. A 

defesa da causa se assentava na edificação de várias usinas hidroelétricas, cujo aproveitamento 

geraria alicerces de um desenvolvimento regional.  

Tomando por base o contexto histórico, é nítido que pretensões de cunho geopolítico 

(notadamente, o de defesa) pesaram também nessa proposta, já que, mais tarde, as forças 

soviéticas iriam disputar a hegemonia mundial com EUA. Dada a discussão e o contexto 

histórico, é importante salientar que o abalo na economia americana em 1929 ampliou a visão 

de suas diferenças regionais, estimulando o Estado a intervir com vistas a resolutivas sobre 

problemas que emergiram.  
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O New Deal, no governo Roosevelt, repaginou o papel estatal. Estimulado pelas acepções 

keynesianas, as ações focaram na elaboração de políticas de redução/superação das 

desigualdades regionais e, obviamente, o reordenamento territorial. Apostou-se na criação de 

instituições específicas que trabalhassem nesse sentido, dentre elas a TVA (Tennesse Vale 

Authority), em 1933, cujo objetivo era intervir na “geografia e na economia, buscando modificar 

a sociedade da bacia hidrográfica do rio Tennessee, um dos maiores rios dos EUA” (BROSE et 

al, 2015, p. 07).  

As ações tencionadas desdobraram-se em obras para controle de cheias, construção de 

usinas hidroelétricas, desenvolvimento da navegação, transporte rodoviário, expansão e 

modernização da agricultura, inclusive, programas de irrigação, crescimento e modernização 

da indústria, desenvolvimento urbano e dos serviços. 

Ainda que essas primeiras ações, apesar de não serem as únicas marcas de presença 

estatal7, não tenham dado conta da efetivação de um desenvolvimento regional, tal qual 

discursivamente foi propalado, de todo modo, estava instaurado, desde então, a moda de 

planejamentos territoriais, tomando como paradigma os recortes regionais e assim, a pretensa 

possibilidade de seus desenvolvimentos.  

O planejamento territorial, em seu sentido lato sensu, revela o sentido e legitimação de 

uso do território. À guisa de exemplificações, o Estado passou a ser extensão do território, não 

fisicamente, mas politicamente. Os planejamentos propostos, os atores envolvidos e as 

comunidades a serem beneficiadas passaram a estar concatenados, variavelmente, ora de forma 

sinergética, ora conflituosa.  

Nesse contexto, cabe mencionar que, na década de 1970, a importância dada à questão de 

planejamento sobre o território, com vistas ao desenvolvimento regional, ganhou dimensão com a 

inauguração da abordagem territorialista, motivada pelos novos rumos dos processos produtivos, 

crises do capitalismo e o panorama geopolítico que se apresentavam.  

Nesse movimento, a noção de território melhor respaldada nas agendas governamentais 

construídas e organizadas a partir de “relações multidimensionais de poder, deixa de ser apenas 

produto reflexo da sociedade e passa a ser o local onde acontece a reprodução social, que constitui 

a realidade social e a dimensão material das relações sociais” (MORAES; SCHNEIDER, 2010, p. 

293). 

                                                           
7 Para fins e objetividade desta primeira discussão e tomados como grandes marcos de referência ao planejamento 

do desenvolvimento regional, optou-se em rapidamente relembrar e caracterizar esses dois casos. Entretanto, é 

valido lembrar de outras ações estatais desdobradas até o primeiro quartel do séc. XX, a partir de motivações 

específicas, a saber: Na Itália, o Estado teve papel primordial com vistas à superação das desigualdades produtivas 

e sociais entre as partes Norte e Sul, na década de 1950. Também o mesmo é dito sobre a França, com a 

problemática do esvaziamento do campo e alarmante urbanização em Paris, nos anos de 1940.   
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Desde então, assistimos fortemente o vislumbrar de relações políticas no território. Os 

diferentes atores passaram a dialogar com ele abstrata e/ou concretamente, por meio da correlação 

de poderes e também de forças. Para além dessas, o território é também entendido como um: 

espaço econômico socialmente construído, dotado não apenas dos recursos naturais 

de sua geografia física, mas também da história construída pelos homens que nele 

habitam, por meio de convenções e valores e regras, de arranjos institucionais que lhe 

dão expressão e formas sociais de organização da produção, com estruturas de poder 

e dominação (LEMOS; SANTOS; CROCCO, 2006, p. 175). 

 

Como dito, o diálogo apontado revela o sentido de uso do território e, por reflexo, as 

formas de relação com seus conteúdos regionalmente localizados. Nesse momento, os recortes 

regionais são apresentados à dinâmica dos arranjos institucionais e financeiros. 

A concretização de ações pontuais, a exemplo da TVA, modelo de referência que passou 

a ser copiado em outros territórios nacionais, impôs a presença do Estado, via novos 

equipamentos/estruturas (a exemplo das usinas hidroelétricas). O Estado nesse sentido, é 

apresentado no séc. XX, como salvaguarda das dificuldades e/ou problemas sociais 

historicamente acumulados e não resolvidos. 

As contribuições de Raffestin (1993) ajudam ampliar o sentido de organização dos 

territórios, considerando as ações do Estado e dos diferentes atores sociais. O autor enfatiza que 

os recortes territoriais são produtos de diferentes atores sociais, com destaque particular do 

Estado ao indivíduo, permeando todas as organizações, sejam elas pequenas ou grandes. Além 

disso, são esses atores que em associação com o Estado, produzem o território, composto de 

nós, malhas e redes que ligam as diferentes partes. 

A complexidade que se instaura nos processos de organização sobre o território expõe a 

capacidade de poder e comando com objetivos, ações e sinergias próprias, havendo destaque, 

em primeiro plano, para os representantes do “poder político-institucional, os líderes da 

economia e os diferentes líderes [...] da opinião. Em segundo plano, os indivíduos que 

produzem e reproduzem o cotidiano, que também, são importantes promotores do território” 

(DI MÉO, 2008, p. 16). 

Cabe destacar, entretanto, que apenas o Estado, logo após a crise do Modelo Fordista e a 

emergência do formato flexível de produção, não foi suficiente para dar conta das novas 

demandas acerca do uso territorial e de seus recortes regionais, pelas novas lógicas de expansão 

produtiva do capitalismo e seus agentes.  
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Os mercados e agentes econômicos, revelados principalmente nas figuras de industriais 

apresentaram-se como a opção extra de “ajudas” no comando e organização territorial e nesse 

bojo, no usufruto das potencialidades regionais.  

Nesse momento, lembramos das ideias de Celso Furtado para o Brasil, que trouxeram 

inúmeras repercussões no território nacional, notadamente, acerca do gerenciamento e 

tentativas de resolução das mazelas e atrasos de suas regiões, em especial, no Nordeste. Sua 

tese de que o subdesenvolvimento não era uma etapa pela qual tiveram de passar todos os países, 

obrigou o Estado a repensar um novo modelo de desenvolvimento, partindo da premissa que o 

atraso regional, a exemplo daquela região, era fruto da dependência herdada, o que lhe 

impossibilitava de concatenar-se aos circuitos de produção e economia global.  

Além disso, o pensamento de Furtado incitou rever qual seria o papel do Estado na 

superação da visão separatista do setor social e econômica que, na visão do autor, era 

responsável por nossa péssima distribuição de renda, fruto de um “acordo tácito distributivo 

entre poder econômico e político das classes sociais” (PAULA, 2014, p.631).  

A qualidade e condições de vida do povo brasileiro davam sentido ao nosso 

subdesenvolvimento. Tínhamos, portanto, condições de um território atrasado, apesar das 

enormes potencialidades e riquezas, cujas benesses eram mal repartidas.  

Estava posto, nesse sentido, o exercício de um novo papel pelo Estado. Um novo caminho 

para renovação da visão de um território atrasado que na visão furtadiana, consagraria uma 

nova perspectiva de condições para um desenvolvimento econômico, pensando no social, uma 

vez que um “processo de mudança social pelo qual um número crescente de necessidades 

humanas – preexistentes ou criadas pela própria mudança – são satisfeitas mediante uma 

diferenciação no sistema produtivo decorrente da introdução de inovações tecnológicas” 

(FURTADO, 1964, p. 29). 

Inovações no setor tecnológico, dentro dos processos produtivos, era o que 

oportunamente faltava aos recortes territoriais atrasados no Brasil. Esse ideal, pela época em 

que foi escrito, foi sustentado na década seguinte, considerando a concepção dos modelos 

flexíveis de produção já apontados, os quais motivaram a superação do falido modelo produtivo 

fordista, impulsionando e permitindo uma “reestruturação das grandes empresas verticalizadas 

e rígidas, transformadas em organizações mais flexíveis e articuladas em redes, formando 

cadeias produtivas globais” (RAMALHO; SANTANA, 2006, p. 13).  

Foi então que, o protagonismo do Estado, notadamente, no contexto da década perdida e 

mais fortemente, na escalada de inauguração da Globalização, no interior dos países periféricos 

do sistema capitalista logrou declínio perante o crescimento e expansão de poderes dos 
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mercados e seus agentes, representados por uma cadeia de “empresas inovadoras (geralmente 

multinacionais), ao mesmo tempo em que as novas tecnologias de informação, os transportes e 

as comunicações fortalecem o funcionamento das organizações e a sua interação” 

(BARQUERO, 2001, p.13).  

A configuração de um território usado se faz, portanto, entre diferentes enredos históricos, 

margeados por diferentes ações, mecanismos e estratégias, entre as diferentes forças de 

comando e organização territorial.  

Resultam então, a construção de políticas endógenas articuladas em diferentes escalas de 

poder e gestão, consorciadas com interesses particulares de políticas exógenas, a partir de filiais 

produtivas desterritorializadas. Estas, animam o uso dos territórios sob seus alcances, por meio 

do discurso promotor de um desenvolvimento territorial, referendado pelo aproveitamento dos 

potenciais regionais. 

A organização produtiva, nesse sentido, no transcurso do séc. XX, tomou a cidade como 

referência para sua reprodução. As ações desencadeadas dos novos processos produtivos, não 

ficaram limitadas unicamente ao ato de fabricar, mas também, ao desenho das relações entre os 

territórios urbanos.  

Dentro desses, as diferentes funcionalidades do tecido urbano tomaram como referência 

a reorganização dos setores primário, secundário e terciário da economia.  Este fato determinou, 

por conseguinte, no contexto intraurbano, aquilo que Santos (1985) menciona como elementos 

bases à compreensão da totalidade espacial que são as formas, funções, estruturas e processos.  

Sendo importante esclarecer que: 

Forma é o aspecto visível de uma coisa. Função, implica uma tarefa, atividade ou 

papel a ser desempenhado pelo objeto criado. Estrutura implica a inter-relação de 

todas as partes de um todo. Processo pode ser definido como uma ação contínua, 

desenvolvendo-se em direção a um resultado qualquer, implicando conceitos de 

tempo (continuidade) e mudança (SANTOS, 1985, p. 50). 

Esse apontamento ajuda a clarear os motivos do ordenamento urbano, explicitando assim, 

a materialidade espacial, a partir da lógica produtiva. Está embutido aí, a justificativa da 

distribuição e localização das atividades comerciais, industriais e habitacionais. Erigiu-se 

assim, na tessitura urbana, uma clara delimitação territorial, a qual Santos (2008) denominou 

de Circuito Superior e Inferior da economia.  

Em conjunto, os elementos explicitados dinamizam os fixos e fluxos de pessoas, 

mercadorias, relações e atividades comerciais, assim como de desigualdades, no contexto das 

relações inter e intraurbana. Essas relações reafirmaram as diferenças entre campo e cidade, 

que estão vinculados ao par dialético rural e urbano.  
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Ambos são, portanto, formas concretas, sendo que os primeiros (campo/cidade) 

“materializam-se e compõem as paisagens produzidas pelo homem; ‘urbano’ e ‘rural’ são 

representações sociais, conteúdo das práticas de cada sujeito, cada instituição, cada agente na 

sociedade” (BIAZZO, 2009, p. 144). 

Eles também apresentam semelhanças, visto que, pautados na visão marxista, resultam 

das relações capitalistas e como tal, são manifestos concretos da evolução das condições 

técnicas no sentido do produzir, da evolução complementar e dialética, condicionadora dos 

processos que marcam a história da divisão social e do trabalho. 

A conformação de novas relações entre os pares dialéticos posiciona o reconhecimento 

das mutações sofridas nos setores agrícola e agrário, notadamente dos países periféricos, como 

no caso do Brasil. Ao conjunto de mudanças são reconhecíveis as transformações na estrutura 

do trabalho e suas formas de reprodução expostas diferencial, espacial e temporalmente nos 

espaços em debate. 

Na visão de Schneider (2006), dos fatores que podem ser elencados como justificadores 

a essa nova lógica, cabem destaque: os processos de modernização tecnológica da agricultura, 

de forma diferenciada, entre as regiões e dentro dessas, as novas etapas do processo produtivo; 

o crescimento de atividades não-agrícolas e de múltiplas atividades, haja vista a crescente 

urbanização e ampliação das cidades sobre o campo.  

A cidade participa desse processo não apenas subordinando as relações e condições 

produtivas, mas também, como um espaço de recepção e concretização de interesses que 

desembocam em novas lógicas relacionadas aos processos produtivos, processados no campo.  

Esse conjunto de relações foi denominado por Elias (2012) de Regiões Produtivas 

Agrícolas (RPA’s), que apontam o vetor agronegócio do período globalizado como mote 

decisivo para as novas dinâmicas econômicas e regionais. 

É construída assim, de forma crescente, porém heterogênea, nos recortes regionais, 

tomados para investimentos, uma intensificação de rede e relações entre 

[...] campo-cidade e a urbanização, uma vez que as redes agroindustriais necessitam 

também de processos que se dão no espaço urbano próximo às áreas de produção 

agrícola e agroindustrial, incrementando o crescimento de cidades totalmente 

funcionais ao agronegócio, as quais passam a ter novas funções, tal como a de gestão 

desse agronegócio globalizado (ELIAS, 2012, p. 02). 

O exposto acima atesta a nova conjuntura de relações que marcam o cenário das 

reestruturações econômicas e produtivas entre campo e cidade, ou ainda falando, do seu par 

dialético, o rural e o urbano. O conjunto de dinâmicas entre ambas resulta das interações em 

redes nos territórios com diversificados rebatimentos na escala regional.  
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De sentido e aplicações polissêmicas, o estudo das redes, particularmente as geográficas, 

de modo geral, refere-se a “um conjunto de localizações geográficas interconectadas entre si 

por um certo número de ligações” (CORRÊA, 2010, p. 102). 

A abordagem das redes, no contexto das interconexões entre campo e cidade, à luz das 

operações/atividades do sistema capital mundial, sobretudo, no contexto globalizado, é válida, 

uma vez que sua composição é mediada pelos diferentes fluxos financeiros, movimentos 

produtivos, deslocamentos humanos, sinalizadores – ainda que utópicos –  de uma integração 

no território e de desenvolvimento na região onde se processam. 

No caso específico brasileiro, a situação contemporânea, marcada pela forte 

modernização e tecnicização dos processos produtivos, resulta de condições pretéritas, 

facilitadas pelo Estado, que desde os anos de 1980, tinha sobre a agricultura, apenas uma visão 

econômica.  

Desse feito, os interesses capitais exógenos e seus representantes criaram fortes condições 

para o enfraquecimento dos pequenos trabalhadores rurais, seja pelo aumento da concentração 

fundiária, seja pela expansividade dos desequilíbrios ambientais, ou ainda, pela reorientação de 

produtividade, dada nossa secular tradição rudimentar, entre famílias, de autossustento e de 

dependências das condições climáticas e seus efeitos. 

A emergência industrial de nosso país, embrionada nos anos de 1960 e seu fortalecimento 

em décadas seguintes, colaborou expressivamente para distorcer as realidades regionais, 

historicamente pautadas na atividade agropastoril.  

Nesse sentido, lembramos de Lefebvre (2004), ao discutir as repercussões espaciais 

advindas das relações entre indústria e urbanização, destacando assim, a relação entre indutor 

e induzido. 

Assim, os segmentos industriais, por um lado, foram responsáveis pelas estruturas 

produtivas, em larga escala e por outro lado também, na formatação dos comportamentos 

sociais, sobretudo, no que diz respeito ao consumo. Contam ainda, as inúmeras transformações 

no contexto da malha urbana, nos processos de usos e ocupação da terra. Tais condições, são 

peças chave para a compreensão das questões do Materialismo Histórico e Dialético espacial. 

De fato, ainda que não de forma absoluta, mas em grande medida, as fortes 

transformações quantitativas e qualitativas nas cidades brasileiras foram embrionadas pelo fator 

industrialização, orquestradas no transcurso da segunda metade do séc. XX em diante.  

A nova ordem de relações reestruturadoras da produção, economia e sociedade, no bojo 

do meio século em destaque, se deu mediante a uma intrínseca rede, construída por e a partir 

de diferentes países, onde a “rede de relações não só estabeleceu negociações, mas, racionalizou 
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o espaço de forma a estruturar uma produção mundial em que diversas etapas do processo de 

produção de determinados produtos se encontram divididas e espalhadas pelo mundo” 

(GODOI; DEUS, 2009, p. 136). 

Enquanto consequências, assistimos à construção de fortes desequilíbrios sociais, 

econômicos, produtivos e/ou de investimentos entre as regiões brasileiras. Sobre o território 

nacional, principalmente após os anos de 1950, foi nítida a “convergência de interesses públicos 

e privados, nacionais e internacionais, fortalecendo a adoção dos princípios 

desenvolvimentistas e consolidando estruturas de planejamento, coordenação e intervenção do 

Estado” (UDERMAN, 2008, p. 233). 

Concernentemente sobre o Nordeste, Araújo (1982), Guimarães Neto (1989) e Cano 

(1998) abordam a evolução das transformações econômicas e a construção de capacidades 

relacionais com outras regiões em território nacional, agrupando sua evolução em três fases. 

 A primeira fase, denominada de isolamento relativo, foi marcada pela inexistência de 

relações entre o Nordeste e as demais regiões do Brasil. O que prevaleceu internamente, no 

contexto territorial do país, foi a condição de “economias satélites”. Nesses termos, a 

capacidade de suprimento de suas necessidades, quando não dependente de demandas externas, 

também se davam interregionalmente de forma isolada.  

A segunda e a terceira fases, construídas no contexto da formação do mercado nacional, 

foram pautadas a partir dos interesses e investimentos dos capitalistas industriais, localizados 

no Sudeste. Corporifica essa fase, a intervenção estatal, enquanto planejadora, coordenadora e 

interventora de ações/condições que assegurassem possibilidade de desenvolvimento regional. 

Assume assim, importância de salvaguarda dos problemas sociais, econômicos e 

produtivos e de integração regional, secularmente acumulados no Nordeste brasileiro, a 

institucionalização da SUDENE, cuja história, evolução e rebatimentos no território piauiense 

será explorada no tópico seguinte. 

Assim como outros recortes regionais do país, o Nordeste, durante pelo menos cinco 

décadas do séc. XX, permaneceu ilhado em si, sem um dinamismo e conexão com o restante 

do Brasil. As transformações operantes, referendadas no campo econômico, aconteceram por 

um conjunto de esforços políticos e econômicos e de necessidades produtivas, historicamente 

centradas no Sudeste. A capacidade de desconcentrações, rumo a outras unidades regionais 

brasileiras, foi motivada pelas fragilidades dos cenários macroeconômicos dos anos 1970 e 

1980. 

O Nordeste passou a ser beneficiado, não só do ponto de vista das infraestruturas ou dos 

novos rearranjos sociais e/ou econômicos, mas sobretudo, pela capacidade reorganizacional dos 
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territórios municipais escolhidos para os investimentos. Novas relações entre campo e cidade, 

são reveladas nesse processo.  

 Esse contexto é explicado por Cano (2008), através de exemplificações. O autor enfatiza 

um dos setores de maior destaque nesse cenário – a indústria extrativa mineral – colaboradora 

de novas lógicas da urbanização. Além disso, estava embutido nessa atividade, a capacidade de 

geração de empregos diretos, por meio de diferentes obras de construção que permitissem o 

escoamento da produção ou dessem suporte às atividades: ferrovias, hidrelétricas, portos e 

terminais marítimos, entre outros), próximos às minas. 

Outras oportunidades de exploração do Nordeste, expandidas nos anos de 1990 e 

consolidadas nas primeiras décadas do séc. XXI, têm permitido não só o surgimento, como 

também, o fortalecimento de determinadas áreas que passaram a comandar dinâmicas regionais, 

a partir de atividades produtivas específicas, haja vista as capacidades de suas estruturas de 

produção modernas. 

Geograficamente, representam os novos quadros econômicos do Nordeste brasileiro, o 

complexo de Camaçari; os espaços da agricultura irrigada de Petrolina-Juazeiro; os espaços 

minerais do Maranhão; a moderna agricultura da soja, nos limites da expansão do denominado 

MATOPIBA; o polo têxtil no Ceará e as confecções do agreste pernambucano; as indústrias 

calçadistas, territorialmente espalhadas; os núcleos de atividades do turismo; além dos polos 

tecnológicos de Campina Grande, Ilhéus e Recife (CARVALHO, 2008). 

Nessa seara, é importante mencionarmos que, no ano de 2017, as diferentes e importantes 

mudanças regionais sobre o Brasil, fruto do encadeamento de condições fortemente 

acumuladas, desde a segunda metade do séc. XX, levaram o IBGE a propor uma nova divisão 

regional8 que considerasse as diferentes facetas regionais, destacadas por suas capacidades 

produtivas e econômicas e com isso, por seus alcances de polarização.  

Dessa maneira, a nova forma de enxergar o Brasil reorganizado, regionalmente falando, 

apresenta o território diversificado e em diferentes escalas, dada as múltiplas ações de natureza 

política e administrativa, adotadas a partir da nova constituinte de 1988, bem como, as 

mudanças socioeconômicas e urbanas ocorridas durante as últimas três décadas do séc. XX no 

território nacional, conforme observamos na figura 3, a seguir. 

                                                           
8 Convém lembra que ao longo do séc. XX, a exceção desta última publicação, o IBGE promoveu três importantes 

regionalizações no Brasil: anos de 1940, 1970 e 1990. 
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FIGURA 3: Regiões Geográficas do Piauí – Imediatas e Intermediárias 

 
                                                                     Fonte: IBGE (2017) 
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Esse novo estudo consagra, assim, a existência das denominadas Regiões Geográficas 

Imediatas e Intermediárias. O Piauí, nesse contexto, apresenta 19 Regiões Imediatas e 6 

Intermediárias. É interessante informar que, no primeiro agrupamento, são encontradas as 

cidades de maior expressão e representação não só econômica, como também turística, histórica 

e religiosa do estado.  

No que se refere ao agrupamento das intermediárias, estão concentrados, ainda que em 

pequeno número, as principais cidades quanto aos valores populacionais, econômicos e de 

polarização regional do Piauí.  

Quando consideramos que as Regiões Intermediárias, as mesmas são reconhecidas pela 

sua capacidade numérica, a partir de pontos de conexões. Com isso, percebemos que elas 

objetivam ligar as Unidades da Federação e as Regiões Geográficas Imediatas, considerando a 

diversidade e quantidade de cidades médias, metrópoles e capitais regionais. Nesse contexto, 

Picos, espacialmente falando, engloba 58 municípios por Região Geográfica, segundo maior 

número no estado, depois da capital Teresina, que têm 65 municípios. 

FIGURA 4: Abrangência das Regiões Imediatas e Intermediárias de Picos 

 
Fonte: IBGE (2017) (Com adaptações) 

 Regiões Geográficas Imediatas, por sua vez, apresentam relação direta com a rede 

urbana, estando pautadas nos centros urbanos, que estão vinculados ao atendimento das 

necessidades imediatas das populações. São referências, nesse sentido, os fatores saúde, 
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infraestrutura, educação, consumo de bens e serviços, transportes, entre outros. Picos/PI tem 

em sua representação, segundo esta nova regionalização, a abrangência de 33 municípios. Esse 

índice aproxima-se do REGIC (2007), que é de 34 municípios. Em nossos levantamentos, a 

perspectiva imediata alcança 55 municípios, conforme detalharemos no último capítulo.  

Como podemos ver, esses “novos óculos” do IBGE sobre as regiões brasileiras nos 

permitem enxergar o sentido da forte relação que há historicamente entre as regiões e cidades. 

Pesam nesse sentido, as dinâmicas envolvidas, nas abordagens social e econômica, as quais 

justificam, o que afirmamos anteriormente, acerca do fortalecimento de determinadas áreas com 

capacidades de comando, a partir de dinâmicas regionais, considerando a exploração de 

atividades produtivas específicas. 

Ainda dentro dessa compreensão, em termos de transformações, o Piauí vem assistindo 

suas mudanças em momento recente – fins dos anos de 1990, sobremaneira, nas primeiras 

décadas do séc. XXI. Tal situação resulta do desdobramento das forças e condições que 

fortemente marcaram os cenários da Divisão Territorial do Trabalho, originados e reproduzidos 

de forma desigual, a partir respectivamente, das escalas nacional e regional, no território 

nacional. 

Nesse contexto, cabe destaque ao conjunto dinâmico das atividades de turismo, 

principalmente as que tem como referência o litoral, na parte norte do estado, tais como a 

dinâmica produtiva dos cerrados, no Sudeste do Piauí, parte integrante do MATOPIBA e o 

conjunto de comércios e serviços, quantitativa e qualitativamente concentrados na capital 

Teresina. Nos sertões, há destaque em nível regional e nacional para os APL’s, notadamente os 

de mel e de caju e seus respectivos derivados. 

Entretanto, mesmo com a forte regionalidade produtiva e econômica do estado – a 

despeito da negativa capacidade de articulação a partir de suas principais cidades – o Piauí ainda 

é muito carente, pois, persiste entre ambas e no conjunto geral de sua rede urbana a “pouca 

integração nos aspectos econômicos, políticos e infraestruturais. Além disso, uma das grandes 

necessidades do Piauí está na atenuação das desigualdades mesorregionais e microrregionais 

do Estado” (RUFO; SOBRINHO, 2015, p. 36). 

Tais fatos, ao nosso ver, complexificam não só a divisão do trabalho aqui discutida, mas 

também, as relações entre campo e cidade, bem como, entre as cidades que denominamos de 

Cidades de Comando Regional do Piauí, sobre as quais discutiremos adiante. 
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2.3 Do Nordeste, aos Nordestes: olhares sobre o seu desenvolvimento regional  

O ideal de negociação da região, no contexto dos investimentos desterritorializados, foi 

o chamariz para o desenrolar de nossas ideias. O endereçar desta discussão nos leva a 

compreender, a partir de aqui, como o Nordeste brasileiro vem sendo apresentado à conjuntura 

dos investimentos capitais e processos produtivos.  

No entanto, essa condição, apesar de recente, tem no transcurso histórico da organização 

interna dessa imensa região do Brasil, duas marcas que lhe são pertinentes: a forte desigualdade 

social e a alta concentração de renda. Esse “carimbo” regional justifica a “fabricação” de vários 

Nordestes: o de conotações e rotulações imagéticas negativas, assim como o de riquezas 

naturais, bem como de diversidade cultural.  

Reportando-nos especificamente à primeira marca, é preciso lembrar que ela resulta de 

falidos discursos políticos que sempre culparam os rigores climáticos e seus efeitos. Contam 

ainda, as circunstâncias das fases exploratórias sobre o território nordestino, a partir da 

colonização.  

A junção destes fatos foram pesos determinantes para uma constituição de uma “imagem 

associada à fome, pobreza e atraso, que atualmente passa por um processo acelerado de 

mutação, cujos resultados são evidenciados, em alguns estados, nos indicadores sociais a 

suplantarem a média nacional” (DANTAS, 2010, p. 05).  

As condições imagéticas (particularmente, as de cunho negativo) permitidas tanto pelos 

efeitos dos rigores climáticos, quanto pela inoperância das figuras políticas que 

tradicionalmente centraram seus poderes em troca de favores e interesse próprios, vêm desde 

os anos de 1990, que de forma pontual, tem sido reformulada, oportunizando o emergir de um 

Nordeste brasileiro marcado pela sua:  

inserção na nova economia globalizada, relacionada diretamente à modificação de sua 

imagem internacional. Nestes termos, as fragilidades tradicionais do Nordeste, ligadas 

à semiaridez, são variáveis potencializadoras do desenvolvimento tanto do 

agronegócio como do turismo litorâneo em crescimento acelerado (Idem, 2010, p. 06). 

As mudanças na dimensão regional, apesar de não serem gerais9, mas pontuais, no 

conjunto do espaço nacional e dos setores econômicos, a partir do aproveitamento das 

                                                           
9 Melhoramento nas diferentes dimensões, a saber: Escolar – com ampliação e acesso, aos diferentes níveis de 

escolarização infraestrutural, com importantes obras em andamento, a exemplos de rodovias e estradas de ferro, 

que visam promover integração produtiva, econômica e social, inter e intraregionalmente. Social – permitidas pelo 

alcance dos diferentes programas sociais que desde 2003, vem melhorando os níveis de vida, representados pela 

capacidade de consumo e renda. Maiores detalhes ver “Nordeste: desenvolvimento recente e perspectivas” 

(ARAUJO, 2014).   
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potencialidades, têm por meio de ações e políticas do Estado, o sentido de sua atual 

configuração, enquanto tentativa de integração e desenvolvimento regional. 

Uma dessas primeiras ações/políticas foi o Plano de Metas, no governo de Juscelino 

Kubitschek, que apesar de não ter previsto planejamento de desenvolvimento regional, em um 

sentido stricto sensu, revolucionou as estruturas econômicas do país. Os efeitos daquela 

proposta de alguma forma aproximaram o Nordeste do Sul e Sudeste do país, seja no sentido 

de oferta e consumo de novos bens e serviços, seja pelas futuras transferências de plantas 

industriais, até então concentradas naquelas últimas duas regiões.  

Contudo, é no bojo administrativo desse governo que é lançada a semente germinativa de 

organização produtiva, econômica e social prevista a um novo Nordeste10. O lançamento do 

Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN)11 é a prova disso. O grupo, 

teve por representação principal, Celso Furtado, ícone de um novo pensamento e propostas a 

esta região. Conta ainda nessa perspectiva, o tradicional pensamento de Perroux (1955), com a 

ideia dos “Polos de Crescimento”, inclusive influenciadora da CEPAL, quando da sua criação. 

Nesse ambiente institucional e de um novo caminho político e econômico, que conduziria 

o Nordeste a supostos rumos prósperos, é inaugurada a SUDENE12. Vista como salvaguarda 

dos problemas historicamente acumulados, sua origem e existência são semelhantes aos 

motivos que impulsionaram a criação da TVA (Tennessee Valley Authority), nos EUA, 

apontada anteriormente.  

Esteve em jogo a preocupação do Estado para além do cumprimento do seu papel no 

território, mas, sobretudo, de atender aos objetivos específicos de outrem, pois, a criação e 

atuação dessa superintendência “serviu como instrumento da expansão hegemônica do 

capitalismo monopolista” (OLIVEIRA, 1981 apud MENEZES; MENEZES, 1998, p. 89).  

                                                           
10 É importante mencionar que a presença do Estado em tentativas de modernização e integração e pretenso 

desenvolvimento regional do Nordeste antecede a era SUDENE, a saber a partir das seguintes criações: DNOCS 

(antigo IFOCS), em 1945, para superar o problema das estiagens prolongadas. CHESF, em 1945, para construir a 

infraestrutura na oferta de energia elétrica; CODEVASF, em 1947, para desenvolver o vale do São Francisco; o 

BNB, em 1952, para apoiar a economia regional, especialmente a do semiárido.   
11 Embrionada em 1956, no Escritório Técnico do Nordeste – ETENE, a partir de ação do Banco do Nordeste. Por 

meio de esforços de estudo e pesquisa, tal grupo, em 1957, gerou as bases para a gestação do Conselho de 

Desenvolvimento do Nordeste que dera origem em 1959, à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - 

SUDENE.   
12 Suas ações se deram em vários planos, a saber, e sua duração: I Plano Diretor de Desenvolvimento Econômico 

e Social do Nordeste - 1961 a 1963; II Plano Diretor de Desenvolvimento Econômico e Social do Nordeste - 1963 

a 1965; III Plano Diretor de Desenvolvimento Econômico e Social do Nordeste - 1966 a 1968; IV Plano Diretor 

de Desenvolvimento Econômico e Social do Nordeste - 1969 a 1973. Cada um destes, teve orientação, foco de 

investimentos e ações infraestruturais em setores específicos, considerando as potencialidades e/ou vocações 

produtivas em selecionados municípios de cada estado do Nordeste do Brasil. A instituição foi desativada em 

2001, na gestão do Presidente Fernando Henrique Cardoso e reativada em 2003, no primeiro Governo de Luiz 

Inácio Lula da Silva, agora denominada de Agência de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE.   
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Em outras palavras, o existir desse projeto nacional, por meio de diferentes ações que 

tencionava minimizar as desigualdades regionais, veio “dissolver” a pobreza e suas 

ramificações e mais: selecionou espaços para investimentos, reproduzindo em escalas 

ampliadas os lucros dos capitais investidos, não democratizando o acesso à terra e ao trabalho 

como deveriam ser.  

Dadas a setorialidade e a territorialidade dos investimentos e ações planejadas dentro de 

selecionados espaços urbanos, duas questões foram marcantes: a necessidade de adaptação da 

mão de obra exigida como o mínimo de perfil à recepção das empresas interessadas nos 

investimentos e o conjunto de condições atraentes aos investimentos/investidores direcionados 

ao Nordeste.  

Nesse quesito, a agenda financeira da SUDENE foi: 

impulsionada pelos incentivos fiscais (34/18 – Fundo de Investimento no Nordeste - 

FINOR e isenção do imposto sobre a renda, principalmente), por investimentos de 

empresas estatais do porte da PETROBRÁS (na Bahia) e da Vale do Rio Doce (no 

Maranhão), complementados com créditos públicos (do Banco Nacional de 

Desenvolvimento - BNDES e Banco do Nordeste do Brasil - BNB, particularmente) 

e com recursos próprios de importantes empresas locais, nacionais e multinacionais, 

as atividades urbanas (e dentro delas, as atividades industrias) ganham crescentemente 

espaço no ambiente econômico do Nordeste e passam a comandar o crescimento da 

produção nessa região brasileira, rompendo a fraca dinâmica preexistente (ARAUJO, 

1995, p. 141). 

Vemos então que, os esforços da SUDENE, com vistas à integração do Nordeste ao 

restante do Brasil (particularmente na perspectiva industrial) foram representativos. O ideal de 

um desenvolvimento regional, a partir do aproveitamento de potencialidades produtivas, foi 

operacionalizado por meio de estudos e levantamentos de recursos naturais e possibilidades de 

investimentos na extração de matéria-prima, oportunidade em que o: 

Nordeste ensaiou um grande surto de desenvolvimento via indução industrial, 

transformando a região numa produtora de bens intermediários - Surgiram polos 

produtivos especializados como o petroquímico e cloroquímico, na Bahia, o metal-

mecânico, em Pernambuco, o complexo de salgema e sucro-alcooleiro, em Alagoas, 

o complexo minero metalúrgico, no Maranhão, o polo têxtil e de confecções de 

Fortaleza e o agroindustrial no perímetro irrigado do Médio São Francisco, dentre 

outros (ALMEIDA, 2012, p. 11). 

O estado do Piauí, nesse contexto, também aproveitou parte dessa política de 

reorganização regional, via SUDENE, por meio de diferentes ações, notadamente, no que diz 

respeito ao aproveitamento e incentivo às atividades agrícolas e rurais por meio dos APL’s.  

Esses fatos permitiram, ao longo das últimas décadas, o estabelecimento de novas 

articulações, com os processos e com a dinâmica de desconcentração produtiva/econômica em 

tela, promovendo sobre esta região e seus recortes territoriais, uma série de transformações que 
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vêm ensejando um quadro de superações de letargias e atrasos de um passado dependente e 

explorado.  

As transformações regionais operadas pelas forças da SUDENE e demais outras 

superintendências, em outros recortes do Brasil, ganharam força nos idos dos anos de 1970 e 

1980 em diante, motivadas pela crise do Fordismo.  

Nesse contexto, tanto o fomento e expansão dos APL’s, como também, de arranjos 

comerciais e industriais, ganharam dimensões de importância em diferentes escalas territoriais, 

no Brasil e mundo.  

Estes fatos, forjaram novas nuances das relações de produção e de trabalho, configurando 

assim, a emergência de um período flexível da produção e das relações econômicas, marcando 

decisivamente, uma nova geografia regional das forças do capital em que os novos espaços 

produtivos passaram a ser organizados em “torno de fluxos da informação que ao mesmo tempo 

reúnem e separam – dependendo dos ciclos das empresas – seus componentes territoriais” 

(CASTELLS, 2000, p. 419).  

Essa nova composição territorial, com implicações socioeconômicas distintas, privilegiou 

a escala regional para o desdobramento de suas ações, sendo as cidades os espaços de excelência 

para sua atuação.  

No caso do estado do Piauí, as ações estatais, via SUDENE, começaram a chegar apenas na 

década de 1970. Dentre elas, enfatiza-se prioritariamente aquelas voltadas ao setor agrícola. Há 

destaque para os projetos POLO NORDESTE13, PROVÁRZEAS14, PRODECER15, 

SERTANEJO16. Todos, resultavam do primeiro esforço do Estado, para um desenvolvimento 

nacional, conhecido como I Plano Nacional de Desenvolvimento – I PND (1972-1974). 

Tal plano, foi pautado no somatório de forças econômicas, políticas e sociais, com uma ampla 

agenda de objetivos17,  cuja existência foi baseada no “binômio político ideológico de segurança e 

                                                           
13 Programa de Desenvolvimento de áreas Integradas do Nordeste, foi um dos mais ousados à época (criado em 

1975), pois se propôs a estimular o surgimento de polos de desenvolvimento, por meio das PDRI - Projeto de 

Desenvolvimento Rural Integrado, com foco no combate à pobreza, fortalecendo/melhorando conjunto de 

elementos sociais listados como prioridade à superação das desigualdades (educação, saúde, estradas) em cidades, 

dentro de um quadro regional, com características semelhantes.   
14 Criado em 1976, objetivou financiar produtores, em diferentes contextos rurais, notadamente, a partir das áreas 

de várzea.   
15 Denominado de “Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro para o Desenvolvimento Agrícola dos Cerrados”, 

nasce da cooperação entre Brasil e Japão, teve início no ano de 1979 e visou investimentos na produção de grãos.   
16 Sancionado em 1978, objetivou fortalecer a produção agropecuária no sertão, contra os efeitos da seca, por meio 

da prestação de serviços e apoio técnico.   
17 Entre tantos, havia a necessidade de crescimento e desenvolvimento da nação, sobretudo à condição de país 

desenvolvido. Outro destaque foi o de investimentos nas áreas de siderurgia, petroquímica, transportes, construção 

naval, enquanto sinônimo de elementos basilares à expansão das atividades fabris. Coube ainda, incentivos, com 

priorização do social, a exemplo da agricultura, programas de saúde, educação, saneamento básico, entre muitos 

outros. 
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desenvolvimento e representou uma ampla formulação do modelo brasileiro de organizar o Estado 

e moldar as instituições” (MATOS, 2002, p. 47). 

Nessa extensão de tempo, o Estado brasileiro continuou como importante e crucial via de 

políticas e programas de planejamento, nos processos de organização/reordenamento territorial, 

notadamente, com a inauguração do “Milagre Econômico” brasileiro.  

A ciranda de ações que veio corporificar esse momento e que terminou por promover 

ligações intrínsecas, entre os grandes recortes do território nacional, deu-se quando foi adotado 

uma “estratégia de política industrial, a substituição de importações nos setores de bens de 

capital, insumos básicos para a indústria e o aumento da produção e prospecção de petróleo” 

(MENEZES; MENEZES, 1998, p. 19).  

A lógica desse quadro de ações se revelou desafiadora, uma vez que, a trama do 

desenvolvimento nacional, supôs uma integração territorial que permitisse uma maior 

articulação econômica, quando comparada às décadas anteriores.  

É diante desse cenário, de tentativas de crescimento produtivo e desenvolvimento 

econômico, que se faz importante lembrar que, os processos de industrialização, cujo 

dinamismo foi iniciado, ainda na década de 1960, fizeram da Região Sudeste, com particular 

destaque, o estado de São Paulo e mais especificamente, a sua capital, a redentora de produção, 

lócus de investimentos, assim como de acúmulo de riquezas, desigualdades e contradições 

socioespaciais, no Brasil recém-industrializado.  

Estes fatos, permitiram uma inversão da ordem de papéis de comando centralizado em 

São Paulo, por meio de descentralizações produtivas/econômicas, experimentada em fins dos 

anos de 1970. Tais condições, deram margem para que o capital produtivo e especulativo, 

envolvido na dinâmica de transformações econômicas no Brasil, reconhecesse a existência de 

outros espaços importantes e ávidos de participação mais direta em tal processo.  

Assim, aponta-se como causadores dessa inicial tendência, no interior do país, alguns 

mecanismos, a exemplo de: 

a) processo de integração do mercado nacional, comandado pela economia paulista 

que proporcionou estímulos sobre bases produtivas periféricas [...]; b) a marcha para 

o Oeste – tanto a de “paulistas e baianos” colonizando o Paraná, Goiás, Mato Grosso 

entre 1930 e 1970, quanto a geradas pelos Planos de Metas (rodovias no Norte e 

Centro-Oeste e a criação de Brasília) [...].; c) as políticas de desenvolvimento regional, 

criando a partir de 1960, incentivos (fiscais, financeiros, cambiais, etc.) ao capital, 

primeiro para o Nordeste (SUDENE) depois para a Amazônia (SUDAM e 

SUFRAMA) [...] (Idem, 1998, p. 85) 

As novas condições de investimentos desterritorializados no Nordeste resultaram do 

gerenciamento de ações objetivados no II Plano Nacional do Desenvolvimento – II PND (1975-
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1979), incentivando, assim, o “avanço nos processos de industrialização, substituindo 

importações, consagrando em definitivo as estratégias de polos de desenvolvimento” 

(TAVARES, 2002, p. 238). 

Estruturada em 15 capítulos18, a segunda fase de desenvolvimentos no território nacional, 

orientada pelo II PND, trouxe como destaque e extensão, ainda do primeiro Plano, a expansão 

da base industrial, capaz de promover a elevação do nível de inserção da economia nacional, 

enquanto componente do sistema de divisão internacional do trabalho; a permanência da 

política de substituição das importações; bem como a maximização das redes de exportações, 

incentivadoras do mercado interno consumidor e aliadas da preservação dos índices de 

crescimento econômico (MATOS, 2002). 

A terceira fase do PND, entre os anos de 1980 a 1985, ainda alocada na gerência de 

governos ditatoriais, foi marcada por poucos avanços, contrariamente ao que pregavam e 

orientavam os planejamentos antecessores. O mesmo ocorreu na quarta fase do Plano (entre os 

anos de 1986 e 1989).  

Uma nova tentativa de equacionamento dos problemas regionais no país, pautada na 

perspectiva do planejamento, se deu sob a denominação de Plano de Ação Governamental (de 

1987 a 1991), cujo maior entrave ao seu sucesso foi da “problemática da elevada taxa de 

inflação vivenciada naquele momento” (TARIFA; RIPPEL, 2016, p. 14). 

Se a crise instalada em fins da década de 1980, por um lado, carregou fortes marcas 

negativas ao país, por outro, deu visibilidade e importância às regiões periféricas, sobretudo, na 

Região Nordeste, que assistiu a uma importante possibilidade de emergência no séc. XX, tal 

qual foi para o século em que se deram os processos iniciais de colonização.  

Foi da tentativa de reorganização econômica e produtiva do empresariado à época, em 

escala nacional, bem como dos governos regionais à manifestação crescente da política de 

“incentivos que intensificou a migração do capital produtivo para aquelas regiões, acelerando 

transformações em suas estruturas produtivas, modificando suas pautas de exportadoras e assim 

desconcentrando a produção nacional” (MENEZES; MENEZES, 1998, p. 86).  

                                                           
18 Os 15 capítulos foram organizados dentro de 4 grandes partes (recortes temáticos), a saber: I – “Desenvolvimento 

e Grandeza: o Brasil como Potência Emergente”, cujo foco, foi centrado nas questões de segurança, integração e 

desenvolvimento nacional; II – “Grandes Temas de Hoje e de Amanhã”, tratou de políticas energéticas e 

desenvolvimento urbano; III – “Perspectivas: o Brasil no Fim da Década”, que destacou a preocupação com 

economia e sociedade, no fim da década do qual o documento perdurou; IV – “Ação para o Desenvolvimento”, 

destacou importância das agencias financeiras nos investimentos, bem como as políticas científicas e tecnológicas. 
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Desse modo, desde os anos de 1980 e, considerando o regime capitalista de acumulação 

flexível, estamos assistimos a uma seletividade produtiva e também de investimentos em 

espaços geográficos específicos, sobretudo, no interior do Nordeste brasileiro.  

É importante lembrarmos que as condições técnico-científicas que se projetavam naquele 

momento permitiram de forma mais apurada o avanço das escolhas setorizadas para os 

investimentos, notadamente, por meio das comunicações e facilidade permitidas pelo 

desenvolvimento e ampliação do setor logístico.  

Nos anos de 1990, o Brasil foi “escolhido” de forma promissora e seletiva, pelos objetivos 

e regras do neoliberalismo, para sua inserção na economia mundo globalizada. Esse novo 

momento, foi organizado mediante a consecução de “ajustes macroeconômicos e monetários, 

reformas políticas e institucionais, grandes projetos infraestruturais, tais como os programas 

Brasil em ação19 e, depois, Avança Brasil20, no intuito de promover a inserção competitiva do 

país nos circuitos da globalização” (HOLANDA, 2007, p. 98). 

A inserção do Brasil nesse cenário atrelou-se a várias possibilidades. Uma delas foi a 

“venda” de suas regiões, principalmente dos estados nordestinos e, dentro desses, as inúmeras 

cidades/lugares com potenciais a serem explorados, investidos. 

O resultado dessa negociação capitalista dos lugares, foi sua ampliada integração, 

mediada por e a partir de várias construções, melhoramentos e expansões de novas estradas, 

bem como pelo crescimento e poder de comando regional urbano. Essa reestruturação espacial, 

focou específicas cidades, destacadamente, as localizadas fora dos quadros metropolitanos.  

Na reorganização espacial dessas cidades, considerando as exigências desse novo tempo 

de relações capitais, há destaque para o dinamismo permitido pelos setores industriais e 

fortalecimento das relações no setor terciário, frutos da reafirmação das parcerias público-

privadas nessas ações.  

O Estado, em parceria com mercados e agentes de investimentos, cada qual com 

estratégias e objetivos específicos, criaram condições para uma nova geografia regional do 

Nordeste, diferente daquela de três décadas passadas. Tal condição, vem permitindo desde 

então, uma forte ressignificação, na rede urbana, dos “papéis das cidades atingidas pelos 

                                                           
19 Tratou-se de iniciativa do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso em 1996, objetivando listar, 

agregar e gerenciar um pacote de ações e obras do governo federal em parceria com estados, municípios e empresas 

privadas, com vistas ao crescimento e desenvolvimento econômico do país, a partir da presença de infraestruturas 

para novos investimentos externos.   
20 Com a conclusão do programa anterior que encerrara em 1999, este constituiu-se como continuidade do que 

vinha se operando, sob a denominação de Plano Plurianual 2000-2003, que em anos seguintes é denominado 

conforme o destacado na citação, com programas, gerentes, parcerias e foco em resultados, tanto que é 

considerando o embrião do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento criado no governo Lula em 2007.   
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investimentos industriais, de tal modo que redefinem suas centralidades, comandando novas 

mobilidades de pessoas e de mercadorias e diversificando circuitos espaciais de insumo/produto 

industrial” (JUNIOR, 2015, p. 79).  

Houve na verdade, um conjunto de ações e condições, com reflexos diferenciados sobre 

os espaços abarcados, impulsionados fortemente pelo “aumento do consumo da população da 

região com destaque para os mais pobres que tiveram acesso ao sistema de crédito, o que 

possibilitou a aceleração do PIB, especialmente, com o avanço do setor de serviços, 

principalmente em determinados estados” (VIDAL et al 2011, p. 07).  

O Nordeste das fomes, misérias e injustiças, ou seja, das condições imagéticas construídas 

historicamente de forma negativa, vem remodelando-se. Não houve uma homogeneização de 

soluções para seus problemas seculares. Na verdade, tratou-se de uma repaginada em suas 

condições e formas sociais, sobretudo, a partir da segunda metade dos anos de 1990 em diante, 

como demonstrado em números e estudos, cuja amostragem, se dá a partir da figura 5 a seguir. 

FIGURA 5: Dinamização da economia nordestina de 2000 a 2010 

 
Fonte: Contas Regionais – IBGE. Elaboração CEPLAN 

Como é possível observar, em um espaço de dez anos (2000-2010), o Nordeste vem 

ensaiando uma nova representatividade. Os números arrolados mostram uma nova realidade. 

Esta, se faz oportunizada pela materialização de novos territórios (urbanos) selecionados pelos 

interesses empresariais, quer seja nos ramos econômicos da indústria, da agricultura moderna, 

das atividades frenéticas do turismo ou, ainda, do frenesi do setor terciário, representado pelo 

comércio e serviços.  
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Prologam essa nova materialização, a chegada de novos, diferenciados e dinâmicos 

equipamentos – redes de supermercados, concessionárias de veículos motores, modernas 

clínicas e centros de saúde e estética, empresas e serviços imobiliários, shopping center, etc. 

Respondem também por um novo tempo, dentro das espacialidades urbanas nordestinas, a 

expansão e alcance de programas sociais, acesso ao crédito, estímulo ao consumo, bem como 

investimentos em ações pontuais e programas estaduais em saúde, educação, saneamento.  

Esses fatos têm revelado que, nos últimos anos, têm sido construídos novos índices 

positivos na região, os quais apontam para a “coincidência entre crescimento econômico e 

queda das assimetrias sociais [...]. Vem aumentando todos os indicadores de qualidade de vida 

de forma mais rápida que a média brasileira, aproximando-se dos índices nacionais” 

(CARVALHO, 2014, p. 180).  

Como resultado desse contexto sobre o Nordeste brasileiro, vemos a conformação de uma 

nova capacidade imagética, que historicamente fora marcada pelo: 

estabelecimento de conflito entre dois quadros simbólicos contraditórios a 

possibilitarem compreensão das relações entre a sociedade local e o meio. O primeiro 

quadro simbólico, o mais antigo e já abordado anteriormente, foi produzido por 

discurso reforçando rede de imagens negativas da região semiárida, vítima da pobreza 

e da fome e em proveito da oligarquia algodoeira e pecuarista. O segundo quadro 

simbólico, o mais recente, pauta-se em novo discurso, apoiado nos mesmos espaços 

semiáridos, mas para construir, dessa vez, uma imagem positiva, servindo aos 

interesses de grupo de empresários (DANTAS, 2010, p. 07). 

Tem-se aí, os motivos justificadores da consecução de diferentes Nordestes, considerando 

seu trajeto histórico de organização socioespacial e motivadores de diferentes planos, de um 

pretenso desenvolvimento regional. A construção de cenários diversos não foi homogênea. As 

ações estatais, foram pontuais, mercadológicas e voltadas a interesses específicos.  

A SUDENE emergiu como principal figura de salvaguarda dos problemas acumulados 

social e economicamente. Em verdade, sua existência, e não só em nível de Nordeste, conduziu 

a proposição de um planejamento regional antecedente ao planejamento nacional, uma vez que, 

sua criação aconteceu em 1959 e o primeiro cargo de Ministro de Planejamento, em 1962. 

O conjunto dessas ações, em nível nacional, na segunda metade do séc. XX, 

particularmente, quando da inauguração dos dois Planos Nacionais do Desenvolvimento – 

desdobrados entre 1972 e 1979 – assim como os trabalhos margeados pela presença da 

SUDENE e o pensamento de Furtado, posicionaram o Nordeste como o primeiro de muitos 

experimentos regionais da nação, com vistas a uma agenda compromissada do Estado, cujo 

objetivo maior era de promover o desenvolvimento regional.  
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O discurso dos trabalhos, no formato de projetos, desenhou o futuro dessa região muito 

mais com fins mercadológicos do que compromissado com as instâncias sociais. Este fato, é 

imagem e semelhança do movimento estatal, denominado de Engenharia Social 

Hipermodernista, na Europa, das primeiras décadas do séc. XX. Tal formato, apregoava que o 

“passado é um impedimento, a história deve ser superada; o presente representa a plataforma 

da qual serão lançadas as aspirações para um futuro melhor” (SCOTT, 2015, p. 83).  

É dentro desse contexto, em diferentes décadas do século XX, que os gestores locais se 

apresentaram como principais articuladores das políticas industriais e desenvolvimentistas. É a 

partir dessas que se dão os alicerces de crescimento e conteudização das principais cidades do 

Estado do Piauí, com foco a princípio, na cidade de Teresina e seu posterior alcance, sobre 

cidades localizadas fora do quadro metropolitano do Piauí, a exemplo de Picos/PI. Estes fatos, 

reforçaram a importância das aclamadas cidades médias, no contexto do desenvolvimento 

urbano/regional. 

Sobre este agrupamento de cidades, no contexto do desenvolvimento regional do 

Nordeste brasileiro, cabe destaque estudos consolidados em Resende et al. (2014) que destaca 

o crescimento pujante das mesmas no Brasil. Na análise, são tomados os recortes municipais 

brasileiros, na perspectiva classificatória, a partir do tamanho de população, em cinco faixas, a 

saber: uma primeira que conta até 50 mil habitantes; uma segunda, que considera um total 

populacional variante entre 50 a 100 mil habitantes; uma terceira faixa que vai de 100 mil a 500 

mil habitantes; outra que escalona de 500 mil a 1 milhão de habitantes; e por fim, o agrupamento 

de mais de 1 milhão de habitantes. 

Pelo estudo, foi verificado que as taxas médias, no que diz respeito a evolução do PIB 

total, no período 2000-2010, foram mais elevadas nas três primeiras faixas, já apontadas: os 

territórios municipais com até 50 mil habitantes, apresentaram um crescimento médio de 

4,54%. Já os da segunda faixa, ampliaram sua taxa de 4,04% anuais e os da terceira faixa, 

cresceram à taxa de 4,43% anuais.  

Com efeito, apenas estes recortes de classificação de municípios é que, apresentaram clara 

aceleração de suas economias. Diga-se de passagem, em ritmos que foram bem superiores à 

média evolutiva do PIB, quando se considera o conjunto dos municípios brasileiros, que foi de 

3,65% ao ano no período. 

Dessa forma, são com estes três conjuntos de municípios, cuja totalidade populacional 

variante entre 50 mil e 500 mil habitantes, que residem os maiores percentuais, seja de 

crescimento da população, seja do PIB, no período de 2000 a 2010. Há aí, uma clara ruptura 

paradigmática de padrões que tradicionalmente vinham se processando, sobretudo, quando é 
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lembrado que tais números, foram por décadas, fortemente concentradas nas Regiões 

Metropolitanas. 

Nesse sentido, o debate neste capítulo reforçou a visão de organização empresarial pelos 

agentes apontados, com vistas à remediação de problemas historicamente acumulados. Em 

verdade, o que ocorreu no Brasil, foram cópias e execuções de modelos de planejamento para 

o desenvolvimento aplicados em outros territórios, com realidades socioespaciais muito 

distantes da nossa. 

O Nordeste do Brasil, enquanto laboratório de experimentos de tais projetos, assistiu a 

fortes e importantes, mas também, contraditórias transformações. As cidades nesse contexto, 

revelaram-se como espaços de excelência às tentativas de reestruturação regional, mascarando 

decisivamente condições de uma efetivação para processos de integração e/ou ainda 

desenvolvimento regional. 

Diante disso, se a dimensão das reestruturações produtivas e econômicas por um lado, 

ajudou na amostragem dos potenciais e potencialidades do Nordeste brasileiro, fato convidativo 

para uma série de ações político e econômicas, com vistas aos seus usos, sempre com 

finalidades mercadológicas e de lucros superiores, por outro, a divisão do trabalho, angariou 

distorções que preteritamente eram acumuladas. 

Ilustram essa informação, as impostas celeridades produtivas no campo, a exemplo da 

soja, em áreas de expansão dos cerrados. As investidas do capital nessas áreas, ao tempo que 

instigaram à escaladas de subordinação e complementariedade, do campo à cidade, também 

foram chamarizes a um ampliado conjunto de fixos, centrados nas cidades mais importantes, 

com capacidade de comando na região em que estão situadas. 

A presença desses fixos reorganizou os caminho e andanças dos fluxos, sejam eles 

financeiros, produtivos e/ou populacionais, reforçando a importância das cidades no contexto 

urbano, assim como dos estilos de vida reproduzidos no campo. Mais do que nunca, de forma 

dialética, cidade e campo se tornaram dependentes, subordinados e regulados pelas forças do 

consumo material e do ofertar de serviços exclusivamente assentados nos terrenos urbanos.  

Esses fatos interessam sobremaneira ao próximo capítulo, pois, foram canalizadores para 

que compreendamos os graus e processos de interrelações das cidades com as regiões, assim 

como, para que tenhamos um entendimento apurado das dinâmicas que fortemente tem se 

estabelecido nas ditas cidades médias. Nessa oportunidade, damos destaque às discussões sobre 

Regiões e Áreas Urbanas funcionais, Interações Espaciais e Aspectos de Policentralidades. 

A organização dessa discussão nos dá abertura para que apresentemos uma contribuição 

alternativa nominal e conceitual, capaz de instigar novos outros debates sobre esses 
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agrupamentos de cidades no Brasil, além de nos permitir enxergar como as dinâmicas 

perpassadas em tais cidades, revelam-se “motores à combustão” que movimentam o nome das 

regiões das quais fazem parte rumo a outras regiões, atestando assim, a dinamicidade de 

relações e de comando que nelas se processam. 
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3 REPENSANDO AS CIDADES NO CONTEXTO REGIONAL: INTERFACES ENTRE 

ÀREAS URBANAS FUNCIONAIS, INTERAÇÕES ESPACIAIS E ASPECTOS DE 

POLICENTRALIDADES 

A formação das cidades, notadamente, as brasileiras e com particular friso, às aclamadas 

médias, tem na historicidade da construção e organização espacial, em seus contextos regionais 

de localização, as marcas que explicam não apenas a localização de seu sítio urbano, mas 

também, a sua atual importância e peso regional, a partir de suas funções e papéis, sobre um 

determinado número de outras cidades. 

Essas marcas, formadas temporal e espacialmente, de forma diferenciada, também são 

consideradas na relação intrínseca entre as cidades com suas regiões e vice-versa. Nesse 

conjunto, as dinâmicas que se dão entre as urbes, no circuito inter e intrarregional, são feitas 

marcadamente por uma série de interações, com prevalência oriunda do setor de atividades 

econômicas, que é “nas cidades onde se concentra a maior aglomeração de demandas por 

mercadorias, a maior intensidade de mercado consumidor, a maior densidade em elementos de 

infraestrutura, equipamentos econômicos e de rede física, onde circulam capitais, mercadorias 

e pessoas” (PORTO, 2003, p. 11). 

Pensando dessa forma, compõem este capítulo, os debates que destacam os elementos 

que contribuem à compreensão das dinâmicas urbanas, nos diferentes contextos regionais: 

Áreas Urbanas Funcionais (FUA’s), Interações Espaciais e Aspectos de Policentralidades. Cada 

um destes se configura como determinante e orientador para um dos objetivos finais desta 

pesquisa, que é o de contribuir com a apresentação de uma nova leitura das cidades médias, a 

partir do entendimento nominal e conceitual de Cidades de Comando Regional. 

Por conseguinte, a intensidade e qualidade das discussões aqui levantadas, a partir de 

pensadores referendados, oportuniza-nos refletir empiricamente sobre os determinantes 

históricos, orientadores da urbanização e as múltiplas transformações nas cidades médias, bem 

como na rede urbana brasileira e nordestina, destacando as ocorrências de novas centralidades, 

geradoras de novas dinâmicas de desenvolvimento urbano e regional. 

3.1 Interrelações entre cidades e regiões: permanências e mudanças na dinâmica urbana 

e regional  

É reconhecível entre as diversas áreas do conhecimento, humanas e sociais, em diferentes 

épocas, não apenas os esforços, mas também, as dificuldades na definição e compreensão das 

complexidades que têm se estabelecido entre cidade e região. A complexificação em questão 
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tem respaldo explicativo a partir da correlação de forças reveladas em dois planos: o material e 

imaterial. 

Sobre o primeiro plano, nas cidades, sua manifestação se dá mediante a dinamicidade em 

que se processa a expansão e transformação urbana, a sujeição dos espaços rurais às cidades, 

bem como, as variadas consequências da organização humana, entre as quais, há prevalência 

das diferentes dialéticas espacial e escalarmente constituídas no curso da história. No caso da 

Região, enquanto recorte territorial, sua materialidade se dá a partir as transformações 

programadas, segundo as forças e competências da natureza, ou seja, pela emolduração física 

das paisagens. 

Imaterialmente, dada sua ampla dimensão, elencamos como forma ilustrativa, a forte 

dinamicidade de usos e transformações nos espaços urbanos, orientadas pela lógica capitalista 

do espaço, das quais, entre outras possibilidades resultantes, cabe destaque para a perda de 

memória urbana e social, outrora erigidas por estilos, comportamentos e anseios de uma 

coletividade variavelmente influenciados por determinações externas. 

 A modernização dos espaços urbanos é representada assim, pelas constantes demolições 

de prédios antigos, com vistas a novas arquiteturas voltadas às demandas sociais e econômicas, 

configuradoras de um novo tempo de condições que estão alienadas às determinações oriundas 

de diferentes quadros metropolitanos, rompendo com o velho e abraçando o novo, geradores de 

disputas, coligações e reafirmações de representações sociais no interior das cidades. 

No tocante à região, as representações da imaterialidade são por vezes lentas, porém, ricas 

do ponto de vista de seus conteúdos e constituições, visto que, dependem de variações de 

gerações, suas necessidades, comportamentos, desembocando assim, na tessitura de 

movimentos particulares da cultura. Estampam essa dimensão, as variações linguísticas, as 

manifestações religiosas, as particularidades construídas na peleja do trabalho, em consonância 

com as organizações sociais, entre outras.  

Em termos de definição, recorremos a um clássico pensamento que afirma ser a cidade, 

uma “forma particular de organização do espaço, uma paisagem e, por outro lado, preside às 

relações de um espaço maior, em seu derredor, que é sua zona de influência” (SANTOS, 1959, 

p. 8). Ainda que sucinta, tal intepretação expõe elementos típicos da urbanidade de nosso tempo 

e que se fazem metamorfoseados constantemente: paisagem, espaço, relacionamento e 

influências. 

Explicando: as paisagens são entendidas enquanto recortes dos espaços e, para o 

desenvolvimento desta discussão, são tomadas na perspectiva dos espaços geográficos, vistos 

como resultados dos modos de produção e dos processos de formação socioespacial, 
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historicamente diferenciados. A capacidade de relações entre cidades e suas regiões tem ligação 

direta com os graus de influências determinantes dos graus de centralidades e importâncias 

assumidas pelas cidades, a partir do acúmulo de funções e papéis no contexto regional. 

A teia de relações que as cidades de importância, referência ou de comando vão 

constituindo, no contexto regional, considerando suas potencialidades reveladas pelas 

capacidades funcionais que possuem, oferece-nos subsídios para que as reconheçamos para 

além da sua natureza de concentração de mercados, bem como de reprodução da divisão do 

trabalho. 

Essa visão ganha sentido, a partir da exposição de Silva (2012), ao ressaltar dois 

importantes economistas, Gilles Duranton e Diego Puga , responsáveis por modelar as cidades 

por meio de três importantes mecanismos, capazes de explicar como suas dinâmicas justificam 

o acúmulo de vantagens econômicas rumo à condições de aglomerações: partilhamento de bens 

indivisíveis; capacidades de encontros, destacadamente entre quem demanda e quem oferta; e, 

além disso, a importante capacidade de interações entre as pessoas.  

Aliado a isso, a necessidade de reconhecer as dinâmicas que perpassam e decisivamente 

contribuem para o reconhecimento do que são, do que se constituem e os motivos que norteiam 

as complexidades das cidades, leva-nos a considerar a dinâmica dos elementos “populações, 

constituições culturais, divisões sociais e funcionais, além dos aspectos morfológicos 

adquiridos, reveladores de que a cidade é “um território particular ou uma combinação de 

territórios” (RONCAYOLO, 1990, p. 20).  

A complexidade em se tentar conceituar a cidade é ampla, particularmente, quando 

consideramos o contexto globalizado das relações e mediações tecnológicas, somada às 

capacidades (sempre necessárias) de se reinventarem, o que lhes emprestam denominações 

qualificadoras: cidades criativas, cidades inteligentes, cidades globais, cyber cities, entre outras.  

A categoria região assume condição semelhante, dados os diferentes entendimentos sobre 

a mesma, haja vista, os contextos de transformação do pensamento científico. Nesses termos, 

antes de mais nada, construir reflexões sobre os recortes regionais, é lembrar que suas 

constituições resultam de atividades mercantis e capitalísticas, assim como, de sua condição 

enquanto espaços de resistências e/ou desejos sociais, os quais podem estar conectadas às 

necessidades de outros lugares. 

Enxergar as regiões nessa perspectiva é relembrar da superação de ideias, no cerne das 

ciências humanas e sociais, de que tais espaços eram vistos unicamente com capacidades de 

reprodução e de manifestação de um dado gênero de vida, permitindo reconhecer as diferenças 



78 
 

paisagísticas e ambientais pelo mundo. Tal pensamento foi originado em fins do séc. XIX, 

perdurando até a primeira metade do séc. XX.  

No bojo das transformações territoriais, a partir dos anos de 1950, as formas de se 

perceber as regiões pela ótica científica ganham novas dimensões e capacidades de análises. 

Uma delas, diz respeito ao sentido geográfico, que expõe as regiões enquanto recortes de 

aglomerações urbanas e humanas, em diferentes tamanhos e importâncias, mas com formas de 

relacionamentos diferenciados.  

A diferenciação resulta em primeiro ponto, dos etapismos históricos de organização 

espacial dos conjuntos urbanos nela existentes. Reside aí, condição determinante para que se 

reconheça as regiões como uma “forma concreta e histórica da instância espacial ontológica 

dos processos sociais, produto e meio de produção e reprodução de toda a vida social” 

(SANTOS, 1985, p. 37). 

O segundo ponto diz respeito ao reconhecimento das diferenciações espaciais enquanto 

herança das transformações e sociais e suas conjunturas, capazes de reconhecer que, ao falar de 

região, sua concretude “não está associada à ideia de singularidade, que entendemos vincular-

se ao conceito de lugar, e sim à ideia de particularidade” (ETGES; DEGRANDI, 2013, p. 90). 

A tomada dessas perspectivas corrobora para que vejamos as regiões como partes de um 

todo histórico, social, ambiental, marcado por especificidades únicas, em que cada parte é 

“igualmente parte de um todo, mas também se constitui numa totalidade. Essa possibilidade de 

ser, ao mesmo tempo, parte e todo só pode ser compreendida se tomarmos a concepção dialética 

da totalidade; considerando-a como uma totalidade aberta e em movimento” (LENCIONE, 

2003, p. 27-28). 

Assim, considerar as regiões não mais apenas como quadro de diferenciações naturais 

e/ou de reprodução de vida, tal qual fora tomada durante muito tempo, mas sim, no quadro dos 

processos e condições produtivas, típicos do capitalismo, selecionador das qualidades espaciais 

para sua implantação e reprodução, é condição impar para que as reconheçamos como anexos 

“de um todo que é o desenvolvimento contraditório do capitalismo” (SMITH, 1988, p. 151). 

É dentro do contexto mercadológico e da violência do dinheiro desterritorializado, dos 

anos de 1970 em diante, que se erguem cenários regionais diferenciados. Aponta-se nessa 

direção, o estabelecimento de relações inter e/ou intrarregionais, a partir de determinadas 

cidades que se destacam pelo forte desempenho e oferecimento de uma série das atividades 

comerciais, de prestação de serviços e geração de empregos. Essas qualidades, de forma 

automática, permitem às cidades suas constituições em redes dinamizadas, por meio de 

diversificados fluxos populacionais e de investimentos. 
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A mudança de conjuntura orientada pela desterritorialização produtiva e econômica, os 

agentes nela envolvidos e as exploratórias formas de uso/aproveitamento dos potenciais 

regionais, desde então definidas pelos graus de intensidade dessas ações, é que irão determinar 

a centralidade de um município em relação a outros (SINGER, 1990). As externalidades entre 

as unidades urbanas, associadas às condições descritas, ditam assim, os rumos de organização 

socioespacial inter e intrarregionalmente.  

Convém, no entanto, lembrar que não desejamos historicizar nesse subtópico, a evolução 

teórico/conceitual das regiões, não por desconhecer sua importância, mas pelo foco central 

dessa discussão. Dessa forma, deter-nos-emos às interrelações das regiões nos processos de 

formação das redes urbanas. 

As diferentes interpretações que marcaram essas interrelações, desde cedo, tiveram 

motivações de ordem econômica, especialmente, quando lembramos das fortes transformações 

espaciais, motivadas pela operacionalização da denominada Revolução Industrial, iniciada em 

fins do séc. XVIII, na Europa. 

A compreensão dos papéis e importância das cidades, nesse contexto, é pautada em 

Marshall (1890) ao discutir as economias de aglomeração. Sua ideia, destacou as vantagens da 

concentração dos negócios (firmas) e trabalhadores de uma dada atividade econômica, num 

recorte espacial. Aquele ortodoxo economista apontava, então, para a importância das 

externalidades. 

A consecução das externalidades, estava apoiada em um tripé: i) transferências de 

conhecimento entre pessoas e empresas de uma mesma atividade; ii) efeitos de encadeamento 

para frente e para trás; e iii) grandes mercados de trabalho especializado (DALBERTO; 

STADUTO, 2013, p. 543). 

Ao que se vê, o pensamento marshalliano foi conduzido pela identificação de que as 

vantagens derivadas da concentração geográfica “estão associadas não apenas ao aumento do 

volume de produção, mas também aos ganhos de organização e desenvolvimento decorrentes 

da maior integração entre os agentes” (GARCIA, 2006, p. 5). 

A tríade de Marshall, nos revela a questão da proximidade de atividades de ordem 

industrial, à diferentes processos produtivos. A tomada dos três elementos, em grande medida, 

mostra-nos não apenas a importância das cidades em seus contextos regionais de localização, 

mas também, o entendimento da economia de urbanização, a partir de Hoover (1936). 

Esse pensador americano, ao ampliar o pensamento marshalliano, enfatiza que tal 

classificação, aponta a localização das atividades fabris, no contexto das cidades, como forte 

indutor para um conjunto de influências no ordenamento urbano, entre as quais, cabem destaque 
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para as qualificações/especializações entre as diferentes partes das cidades: moradia, negócios, 

produção, etc.  

De forma mais ampla, Amarante e Silva (2016) expõem o pensamento de outro 

importante economista americano, Jacobs (1969), que entendia aquela tipologia econômica 

como uma “variedade de bens, serviços, tecnologias e conhecimentos próprios de um centro 

urbano diversificado estimulam a criatividade, a troca de informações e experiências, 

entendidas como cross - fertilization of ideas, impulsionando, assim a inovação e o 

crescimento” (AMARANTE E SILVA, 2016, p. 29 apud JACOB, 1969). 

Outros debates que merecem atenção e destaque no trato compreensivo das questões que 

marcam as inter-relações entre cidades e regiões aconteceram logo após o período Pós II 

Guerra, a partir do alemão Walter Christaller, por meio de sua obra “Central Places in Southern 

German”. Nela ele difundiu a ideia de Regiões Complementares, resultantes do sistemático 

funcionamento das cidades.  

Convém lembrar que um conjunto de pensadores anteriores a Christaller, geógrafos e 

também não geógrafos21, iniciaram, no contexto da Revolução Industrial, importantes debates 

e reflexões sobre a relação entre crescimento urbano, hierarquização e as regiões. 

Também de forma anterior, cabe destaque a Lösch (1944;1954), com a defesa de que as 

maiores concentrações urbanas eram de alguma forma dependentes de características que 

vislumbrassem potencialidades extrativas local e/ou regional, a exemplo de depósitos minerais 

ou ainda, a concentração de força de trabalho, de forma especializada.  

A compreensão Loschiana, pautada em diferentes pressupostos, é construída a partir de 

uma “concepção neoclássica de modelos de equilíbrio, como a ubiquidade das matérias primas 

e insumos; a distribuição uniforme da população num espaço plano; e uma função de produção 

o maximizadora de lucros, entre outros” (CROCCO et al, 2010, p. 6).  

Na visão de Lösch, a importância das cidades, no contexto regional, e sua capacidade 

relacional, organizada em redes, eram motivadas por suas diferentes potencialidades e, com 

isso, tinha-se a hierarquização entre os lugares urbanos. Como resultado, os preços das 

mercadorias e serviços entre os mercados, se faziam diferenciados, uma vez que os custos 

estavam diretamente relacionados a sua mobilidade, dada as distâncias percorridas. 

                                                           
21 Entre os Geógrafos, cabe destaque a Richard Cantillon, Jeann Louis Reynaud e León Lalanne, revelando a 

construção hierárquica e a capacidade de relações entre os diferentes centros urbanos. Entre os não geógrafos, 

estavam um grupo de sociólogos rurais, como Charles J. Galpin e J. H. Kolb, além de um grupo de planejadores 

urbanos, da Inglaterra, destacadamente Charles B. Fawcett. Ambos tinham em sua pauta de análises a compreensão 

das questões urbanas e regionais, numa perspectiva prático-administrativa. 
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Coube, no entanto, a Christaller lançar novas ideias, considerando as diferentes 

capacidades de oferecimento de bens e serviços entre as cidades, destacando, entre outras 

questões, o fato de que, conquanto mais fossem complexas as capacidades de oferecimento, 

maior seriam suas posições e graus de importância, no contexto de um sistema hierárquico 

urbano.  

Estava assim, inaugurada o Sistema de Lugares Centrais. A partir de três princípios – 

mercado, trafego e administrativo, nasceu os famosos diagramas hexagonais. Destes três 

postulados, o primeiro diz respeito à capacidade de alcance de produtos/mercadorias pelos 

centros no sistema. Christaller definiu que alcance das mercadorias, ofertados num dado lugar 

central, como aquela distância até a qual a população dispersa ainda está desejando compra-la. 

Em prosseguimento, o alcance dos produtos ofertados, é influenciado como as populações 

distribuídas se fazem distribuídas no território, além de sua estrutura cultura, bem como da 

relação entre tempo-custo-distância, entre aqueles que vivem dispersamente o recorte espacial, 

onde os bens são oferecidos. 

Assim, dentro daquele Sistema, ganhou projeção a Teoria das Localidades Centrais, cujo 

objetivo foi o de “explicar a organização espacial das povoações e das áreas de influência, em 

particular, a sua localização relativa e dimensão” (BRANDFORD; KENT, 1980, p. 19).  

Dado o foco desta pesquisa, focamos essa parte do debate, sobre aqueles dois primeiros 

princípios christalleriano. Com isso, o ordenamento nos padrões de povoamento, apresentados 

são observados na figura 6.1 e 6.2, logo abaixo. 

FIGURAS 6.1 e 6.2: Sistema de Lugares Centrais pelo Mercado e Modelo Hierárquico das 

Áreas Centrais 

 
Fonte: Extraído de BRADFORD; KENT (1980) 
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De forma geral, a consecução das centralidades urbanas, toma como referência, a 

presença das áreas de mercado, o que permite reconhecer que os padrões de organização e 

hierarquização urbana, no contexto regional. Se apresentam como forças reguladoras para tais: 

as forças produtivas do dinheiro, cuja pauta motivacional, são os processos de consumo 

diferenciados. 

Como prolongamento neste debate, dois conceitos criados pelo pesquisador alemão 

explicam o poder desses mercados, como o de alcance espacial máximo – que seriam recortes 

de uma região com áreas possuidoras de uma localidade central, chamariz para consumidores, 

interessados na obtenção de mercadorias e serviços. Do lado oposto estaria o alcance espacial 

mínimo, marcado pelo número mínimo de consumidores que podem ser atendidos e que são 

determinantes para a instalação de um certo quantitativo de atividades comerciais e/ou de 

serviços (CORRÊA, 1989). 

Ficam explícitos assim, os motivos determinantes na distribuição das formas de 

interrelacionamentos, capazes de orientar as capacidades produtivas e dos graus de importância, 

que cada centro urbano alcançou, os quais reforçam uma hierarquia e a polarização em rede. 

Interessante percebermos que, em certo ponto, ambos os pensamentos destacados, são 

complementares. O pensamento de Christaller lembra sobremaneira o “modelo vitrine de um 

shopping”, pois, esse equipamento de essência meramente capitalista, de venda e negócios, 

guarda em si, marcas de uma centralidade, ofertando um amplo número de comércios e serviços 

voltados a uma grande demanda populacional diariamente. 

De forma relacional às cidades com poder de centralidade, são apresentadas dinâmicas, 

motivos e condições similares aos shoppings e seu conteúdo comercial, capazes de mobilizar 

diariamente uma ampla massa populacional ao seu encontro. A capacidade de mobilização, em 

maior e/ou menor grau, diária, semanal e/ou mensal, tem relação direta com os custos de 

transporte orientadores de uma economia de escala, oportunamente pensada por Lösch. 

A interrelação entre cidades e regiões, nessa perspectiva, é mediada pelos diferentes 

fluxos e volumes, a partir das diferentes redes técnicas e sociais em constante mobilidade, 

representadas por distintos nós e conexões, por meio de indivíduos e/ou organizações, a 

exemplo das instituições financeiras, comerciais, produtivas.  

Dessa forma, tais rede “operam em diferentes níveis (político, tecnológico, comercial, 

etc.), estabelecem múltiplas conexões (um nó pode se conectar a vários outros nós) com 

frequências (rotineira ou casual) e intensidades diferenciadas (montante de trocas, fluxos etc.)” 

(CROCCO et al., 2010, p. 11). 
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A organização do tecido urbano, por meio de diferentes usos, através dos Agentes 

Produtores do Espaço Urbano, conforme nos lembra Corrêa (1995), é fortemente capitalizada. 

Assim, existem fortes determinações para o desaparecimento de velhas funcionalidades e 

aparecimento de novas, no contexto das cidades. 

Permanências e mudanças são constantes. O rearranjo urbano implica assim, a 

necessidade de enxergar a região em constante capacidade de transformação, bem como de 

conectividades ampliadas com outras escalaridades geográficas do/no território. 

O arrolamento desses fatos nos encaminha para a visualização de que, desde a segunda 

metade do séc. XX, dentro da literatura que conjuga discussões entre cidades e regiões, vem 

despontando a ideia de cidade-região global. Essa resulta das contribuições de Hall (1966) –  

discutindo as “cidades mundiais” – ampliadas por Friedmann e Wolff (1982) e, mais tarde, o 

aparecimento do termo “cidade global”, de Sassen (1991).  

O novo ordenamento regional, na conjuntura econômica globalizada, reafirma as cidades-

regiões, como nós da economia mundial, estrategicamente escolhidas e orientadas pelas 

instituições produtivas desterritorializadas, fruto de acordos tácitos com as representações 

estatais. 

No caso brasileiro, a extensão das atividades econômicas e produtivas 

desterritorializadas, conforme discutido no capítulo anterior, permitiu condições para novas 

relações entre cidades e regiões, o que permitiu novos processos de urbanização, resultantes 

dos intensos e rápidos processos de restruturação produtiva (LECIONI, 2003).  

Uma contribuição que amplia o senso de transformações ocorridas no interior das regiões 

por meio das cidades, não apenas denominativo, mas também conceitual, é a levantada por Rosa 

Moura (2010), ao pensar nos arranjos urbanos-regionais, explicando que são marcados pela 

“elevada densidade urbana, forte articulação regional e extrema complexidade, devido à 

multiplicidade de fluxos multidirecionais de pessoas, mercadorias, conhecimento e de relações 

de poder que perpassam seu interior” (MOURA, 2010, p. 200). 

As novas relações entre cidade e região, historicamente processadas, justificam os novos 

contornos geográficos relacionais e de alcance escalar assumidos. A tese científica que entendia 

as regiões enquanto reprodução de gêneros de vida, construída em fins do séc. XIX, em menos 

de cinquenta anos, contados a partir da segunda metade do séc. XX, foi sobreposta pelos 

ditames do capitalismo produtivo. 

A região, nessa perspectiva, passa a ser a hinterlândia das cidades. A manutenção de 

centralidade, organização e comando regional são mediadas por e partir das diferentes 

capacidades das cidades de ofertar bens, comércios e serviços. A construção de conexões inter 
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e intraurbanas, bem como inter e intraregionais se mostram complexas, visto que, são mediadas 

pelos diferentes volumes de mobilidades populacionais e pelos demais fluxos de capital, 

produtos, ordens, variavelmente diários. 

O volume em questão, é determinado pelas capacidades de rendas, refletindo assim, nas 

diferenciadas disposições para o consumo. Há em decorrência, no interior das cidades e, por 

conseguinte, também dentro das regiões, um constante processo input e output de mercadorias, 

de novos negócios, determinações gerais do que se renova e/ou do que se envelhece, em termos 

urbanísticos, enfim, uma reorganização socioespacial, motivada pela lógica do consumo e da 

reprodução do capital.  

Existem a partir destes elementos, fortes determinantes que justificam os diferentes graus 

de importância e/ou centralidade – ou comando –  a partir das cidades mais importantes na 

escala regional. Nesse sentido, papéis e determinações, orientados em sua grande maioria, por 

novas lógicas produtivas, projetam o nome dessas cidades para outras escalas superiores, em 

termos de relações econômicas e políticas de suas novas funcionalidades  

Nesse contexto, é oportuno lembrar que há definitivamente, uma diluição de barreiras 

geográficas, através da qual, os nomes dessas importantes cidades regionais, por meio de suas 

mercadorias produzidas, mediante a exploração das singularidades que marcam a região, são 

estampados e vendidos, em atraentes rótulos à longínquos mercados.  

É vista assim, a expansão também do nome da região e suas qualidades. Nos termos desta 

pesquisa e considerando a região escolhida para esta análise, podemos pensar na produção da 

cajuína e da castanha, produtos que são pauta da economia regional de Picos/PI e que alcançam 

mercados externos ao Piauí, ao Brasil e à América do Sul. 

A venda destes produtos, ao tempo que positivamente revelam o conteúdo das 

potencialidades dos sertões piauienses para mercados e consumidores externos, contrariamente, 

nos informa que a conexão região-mundo, em questão, resulta de um rápido, acumulado e 

segregador processo de reestruturação produtiva e econômica, pelo qual o recorte regional de 

Picos/PI ainda vem passando. Tal Fato, implica pensar no amplo quadro populacional que não 

foi de alguma forma, inserido plenamente nessa lógica de reprodução global.  

Há, com isso, a permanência de velhas questões no âmbito da cidade e região, como a 

extensão dos graus de pobreza e contradições socioespaciais. Estas, a título de exemplificação, 

são representadas pela precarização das relações de trabalho no campo, lugar onde as forças 

produtivas de hoje sobrepuseram de forma violenta as velhas práticas e culturas de produção, 

costumeiramente dependentes das condições climáticas, bem como, dos ultrapassados métodos 

e ferramentas de trabalho.  
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3.2 Um debate urbano-regional: Áreas Urbanas Funcionais (FUA’s), Interações Espaciais 

e Aspectos de Policentralidades 

A discussão aqui objetivada, evoca a necessidade de revisitar a discussão de regiões 

funcionais, base do entendimento das Áreas Urbanas Funcionais (FUA’s) e assim, o fenômeno 

da policentralidade, notadamente, o conjunto de seus aspectos. Nesse ponto, salientamos que 

tais perspectivas, têm intima relação com a ideia de “Cidades de Comando Regional”, a qual 

será apresentada no próximo tópico, considerando as dimensões do policentrismo e sua relação 

com as funcionalidades urbanas.  

A princípio, é necessário lembrar que o entendimento conceitual de regiões funcionais é 

multiforme, ou seja, há uma gama variada de sentidos teóricos/conceituais que o envolve. Tal 

condição, é dada pela variedade dos aspectos relacionais que esta categoria analítica aborda: 

relações urbano-rurais, rurais-urbanas e/ou ainda ambas, de forma paralela. A definição do recorte 

espacial e foco são imprescindíveis, pois, o destaque da escala de análise é determinante na 

compreensão do estabelecimento da hierarquia de relações construídas.  

De forma direta, Ferrão (2012, p. 10) nos diz que as regiões funcionais são caracterizadas 

“sempre por possuir interações relevantes e por deter, efetiva ou potencialmente, uma estrutura bem 

definida e hierarquizada, ainda que nem sempre facilmente delimitável”.  

Interações, sinônimo de ligações/conectividades, aparecem como ideias chave dessas regiões. 

Se pensarmos assim, tal condição, pressupõe que elas mantêm diálogos e laços de dependência com 

a própria região ou com outras próximas a elas, a partir de suas funcionalidades (leia-se serventias, 

funções e/ou usos). Contudo, não estamos falando das regiões em sentido per si, sem conteúdo, mas 

dotadas de recortes territoriais urbanos com respectivas funcionalidades.  

Nesse contexto, a discussão de regiões funcionais tem uso renovado no planejamento regional 

a partir da União Europeia e OCDE. O reconhecimento e importância de tais regiões para esses 

órgãos se dão em dois níveis: o analítico (construção de diagnósticos e cenários prospectivos) e o 

de intervenção (visão estratégica de desenvolvimento e de políticas públicas). 

No entanto, considerando a importância de tal regionalização, ao nosso ver, caberia um 

terceiro nível: o interpretativo. Esse se projeta na perspectiva de interpretar/ler/olhar as regiões, seus 

recortes, seus conteúdos (ambientais, econômicos, culturais, sociais, com ou sem deficiências, 

comparada a outros recortes regionais), enquanto cenários de mudanças recentes que em algum 

momento, se contrapõem ao momento passado de suas formações.  

Diante disso, os dois níveis já listados seriam capazes de melhor problematizar (analítico) e 

propor/reformular mudanças, complementações e/ou resgate de experiências externas 

possivelmente aplicáveis ao funcionamento e eficiência das regiões e seus recortes (intervenção).  
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Nessa  visão, a partir dos órgãos citados, a definição de regiões funcionais perpassa três 

perspectivas conceituais: Travel‐To‐Work Area22 (espaços para onde se viaja à trabalho), Áreas 

Urbanas Funcionais23 (AUF ou para nossa língua, as FUA’s), e Região Funcional24. 

Consideramos importante destacar que as três abordagens que se complementam. A 

diferença em grande parte, reside na escala que discussão far-se-á: uma grande cidade, um 

recorte metropolitano ou ainda, qualquer cidade que apresentem dinâmicas próprias.  

De todo modo, reconhecemos que ambas, independente de tamanhos, posições na 

hierarquia urbana e importâncias nos quadros territoriais da Europa, têm algo em comum: 

valorizam a região na qual são edificadas. Essa valorização que as regiões ganham, a partir da 

sua inter-relação com as cidades, tem como referencial os fatores emprego, fluxos migratórios 

e funcionalidades adquiridas (oferta de comércios e serviços). 

A dinâmica dada aos recortes regionais e, logo, as suas capacidades, em termos de 

funcionalidades, remete-nos a pensá-las como resultado do contexto de abrangência e de 

fomentos de políticas e/ou estratégias de desenvolvimento territorial, como foi pensado para a 

Europa25. Enquanto tal, a aplicação do sentido de regiões funcionais é dimensionada para três 

situações singulares: 

i) ´Regiões funcionais´ já formalmente reconhecidas como ´regiões de projeto´; ii) 

Áreas caracterizadas por intensas relações funcionais mas sem instrumentos conjuntos 

de planeamento; iii) gestão e Áreas não caracterizadas por intensas relações funcionais 

mas cujo desenvolvimento exige novas formas de cooperação de base territorial 

(idem, 2012, p. 12). 

A primeira explica e justifica os motivos de as áreas serem acompanhadas ou monitoradas 

por projetos/ações: manutenção da integração entre as partes, no âmbito territorial, dos quais 

prevalece o senso de cooperatividade, com vistas à complementariedade e não de 

concorrencialidade, oportunidade em que os mecanismos/instrumentos dos projetos políticos 

para tal são respaldados.  

A segunda situação, marca a principal qualidade das regiões que são adjetivadas como 

funcionais. O recorte espacial urbano tomado para fins de análise nesta pesquisa se encaixa 

nessa condição. 

                                                           
22 A partir da realidade do Reino Unido, se baseia nas relações entre cidades e suas dinâmicas, a partir de fluxos 

migratórios motivados por empregos. 
23 Referenda-se a partir dos fluxos migratórios a partir de centros urbanos de influência, dos quais apresentam 

populações entre pelo menos 15 e 50 mil habitantes.   
24 Toma como referência de critérios, os movimentos pendulares e mercados de trabalho.   
25 A grande referência nesse sentido é o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), 

em Portugal, em 2006, que definiu arcos e sistemas metropolitanos e sistemas urbanos, consagrando-os como 

abordagens do tipo região funcional.   
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Entretanto, cabe reconhecer que, se por um lado, os esforços de integração e 

desenvolvimento regional, por meio de propostas de planejamento territorial que anseiam a 

diminuição das diferenças inter e intraregionais na Europa, são um dos motivos de 

reconhecimento internacional, por outro, não se pode afirmar isso sobre realidade brasileira, 

nordestina e, mais particularmente, da cidade de Picos/PI, com a mesma veemência.  

Isso por que o estado do Piauí tem longa tradição, assim como os outros estados do 

Nordeste e do Brasil, no contexto da política brasileira, de dependência a programas/ações que 

suscitem possibilidades de efetiva integração territorial e regional.  

Assim, se considerarmos a história da cidade de Picos/PI, percebemos que ela ganhou 

respaldo e importância regional às custas dos próprios processos históricos de formação e 

organização espacial do território piauiense, conforme veremos no 5° capitulo. 

Ainda sobre o Piauí, só recentemente, três propostas de intervenção territorial no estado 

ganharam projeção: a primeira26 é resultante do pensamento da esfera federal. A segunda, 

encomendada pelo governo do Piauí27 (de sintonias muito mais política e quantitativista do que 

social e qualificativa). A terceira, de abrangência regional28. 

Ainda que atrasadas, considerando a idade do território do estado ou, ainda, obstinadas 

em aproveitar as potencialidades por recortes territoriais como sinônimo de integração entre as 

partes e suas respectivas capacidades produtivas, as propostas em destaque não dialogam e/ou 

explicitam o sentido da importância das cidades, a exemplo de Picos, assim como outras com 

importância semelhante em seus contextos regionais de localização. 

Frente a isso e avançando no debate proposto, emerge a capacidade conceitual de Regiões 

Urbanas Funcionais e Regiões Funcionais Urbano-Rurais, respectivamente caracterizadas: 

                                                           
26 Denominado de Programa Territórios da Cidadania, foi lançado em 2008. No Piauí, são reconhecidos seis 

territórios (Carnaubais, Cocais, Entre Rios, Serra da Capivara, Vale do Canindé e Vale do Guaribas). Juntos, são 

formados por 142 municípios, onde residem mais de 2.232.806 pessoas. No momento, há em processo de 

implementação e/ou execução, diversas ações que focam no aproveitamento de potencialidades produtivas de cada 

uma. O segundo, é o Plano de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Piauí (PDSE/PI), em 2013.   
27 Refere-se ao Plano de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Piauí (PDSE/PI), lançado em 2013. De modo 

geral, a proposta, toma por base, o potencial de 11 territórios de desenvolvimento no estado, reconhecidos pela 

CODEVASF, via PLANAP, objetivando desenvolver diversos empreendimentos contidos dentro de cada 

território, seja em segmentos econômicos, seja em infraestrutura, de modo a inserir o Piauí no novo ciclo de 

desenvolvimento do Nordeste e do Brasil.   
28 Pensado e executado pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF), com 

aportes financeiros de instituições financeiras públicas e parcerias com as prefeituras envolvidas, bem como 

universidades e pesquisadores nos estados nordestinos envolvidos, em 2006, é lançado o Plano de 

Desenvolvimento de ações estratégicas da Bacia do Parnaíba. O Piauí, foi regionalizado em 4 macrorregiões 

(Litoral, Sertão, Cerrados e Meio Norte) e cada qual estão subdivididas em 11 territórios de desenvolvimento 

(Planície Litorânea, Cocais, Carnaubais, Entre Rios, Vale do Sambito, Vale do Guaribas, Vale do Canindé, 

Tabuleiros dos Rios Piauí e Itaueiras, Serra da Capivara, Tabuleiros do Alto Parnaíba e Chapada das Mangabeiras. 

Dentro destes, foram identificadas 32 aglomerações de municípios, com base nas características físicas, nas 

potencialidades produtivas e a na dinâmica de crescimento econômico.   
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pela intensidade das relações interurbanas e que incluem espaços de natureza 

metropolitana e sistemas ou arcos urbanos sub-regionais, bem como as marcadas pela 

intensidade, real ou desejável, das relações entre uma ou mais cidades de média 

dimensão e os pequenos centros e espaços rurais da área envolvente (Ibidem, 2012, p. 

11). 

Mais uma vez, a ideia-chave presente é a de relações, sendo ela mediada em função do 

senso de serventias, funcionalidades, sinergias que a região tem a partir das cidades. A 

preocupação da União Europeia e OCDE em priorizar esses conceitos, considerando os dois 

níveis já apontados e o terceiro por nós ampliado, é justamente de promover um equilíbrio 

dentro dessas regiões e entre as respectivas cidades, tendo esses últimos papéis determinantes 

nessa manutenção.  

No caso piauiense, a partir da cidade de Picos/PI, dada a ausência de propostas e/ou 

políticas de planejamento nos moldes europeus já apontados, parece prevalecer um senso de 

complementariedade, dependência e, em certo momento, competitividade, o que permite a 

Picos/PI manter um padrão de centralidade, no âmbito regional, sobre um expressivo quadro de 

municípios, em grande parte, dependentes.  

Temos, portanto, uma peculiar situação, marcada por variedades em um quadro regional 

fora do contexto metropolitano, pois, se trata de uma cidade que demonstra condições que 

justificam sua referência dentro de seu quadro regional, a partir do abrigo de um cabedal de 

comércios e serviços que atendem parcelas amplas de um conjunto populacional, de origens 

diversas e com anseios em comum. Apresenta dessa maneira, motivos que a configuram 

enquanto um “polo de atração”, de investimentos desterritorializados. 

Deste fato, a cidade se revela com forte polarização regional, destacadamente, ao 

concentrar e ofertar uma ampla gama de empregos para uma demanda social além de suas 

fronteiras. Ela está conectada por diferentes mobilidades e fluxos, como estradas urbanas e 

rurais, por onde transitam pessoas, mercadorias, serviços, investimentos. Há, nesse sentido, 

uma fluidez de condições que justificam as transformações no formato territorial de Picos/PI. 

Agregam valor, nesse sentido, os diferentes usos da terra urbana, com fins capitalísticos, 

muitas vezes segregadores, além da transformação da paisagem e do conteúdo espacial. Nessa 

oportunidade, o fator imobiliário alarga e modifica a paisagem das franjas urbanas. Novos 

equipamentos comerciais são instalados, conforme veremos detalhadamente, no último 

capítulo. 

Os poderes público e privado são mobilizados a dar novas capacidades estruturais às 

mobilidades dos fluxos, promovendo a instalação de diferentes fixos na expansão da malha 

urbana, em direções não lineares, porém intencionais, dando motivos para que se percebam a 
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integração física e a maior proximidade entre as cidades envolvidas no circuito de 

comando/polarização.   

 A conjunção desses fatos também se rebate na organização interurbana das cidades 

polarizadas. Isso é explicado da seguinte forma: em algumas cidades, as mais próximas de 

Picos/PI (Sussuapara, Francisco Santos, Bocaina, etc.), vêm ocorrendo um aumento de 

estabelecimentos comerciais, pois há um senso de garantia de abastecimento (principalmente, 

gêneros alimentos e de construção) em seus negócios, a partir daquela cidade com capacidade 

de comando regional.  

Ao lado disso, percebendo uma descentralização de agentes produtores espaciais rumo às 

essas cidades, com fins de capitalização da terra urbana que tem capacidade de reprodução de 

uma forte mais valia, notadamente, no contexto da moradia popular.   

A sequência dessas qualidades, típicas das cidades de forte dinamismo regional, vem 

marcando o ordenamento da rede urbana brasileira em diferentes quadros regionais nas últimas 

décadas, fruto de suas inúmeras e/ou impostas organizações socioespaciais, fato que nos leva a 

compreensão dos motivos causadores: um ampliado e diversificado quadro de atividades 

industriais; acelerados processos de modernização no campo; ampliada base técnica 

relacionada aos transportes e às comunicações.  

Complementam esse quadro, a seletividade territorial dos investimentos oriundos de 

investidores nacionais e internacionais sob novas áreas ao processo produtivo; diferenciados 

padrões de mobilidade espacial da população; ampliadas dimensões quantitativa e qualitativa 

da urbanização; a reorganização na estratificação social, fomentadora de maior fragmentação 

social, com destaque para a classe média e para aumento do consumo (CORRÊA, 1995). 

Sobram destes fatos, justificativas que nos façam reconhecer que fora dos tradicionais 

quadros metropolitanos no Brasil, há em processamento, uma renovada rede urbana local e 

também regional, materializadas por um “conjunto de centros urbanos funcionalmente 

articulados entre si” (CORRÊA, 2010, p. 94).  

Isso vem colaborando para ratificar a ideia de que o país, o Nordeste e as partes territoriais 

seletivas do Estado do Piauí estão “inseridos em múltiplas redes no funcionamento e que 

prescindem de contiguidade em sua morfologia” (O’NEILL, 2004, p. 17).  

Essa contiguidade, a partir da extensão física do território de Picos/PI e das cidades por 

ela polarizadas, tal qual é processado entre cidades em áreas metropolitanas (processos de 

conurbação), apesar de não ser existente, dados os fluxos contínuos entre ambas, no contexto 

de sua localização regional, é revelada em outro formato: o de um valor representativo.  
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Tal formato se justifica em função de o conjunto das cidades polarizadas/ “comandadas” 

assistirem diuturna e semanalmente à chegada e presença de mercadorias, investimentos, 

serviços originários da cidade Picos/PI.  

Nesse sentido, muitos lares são abastecidos e/ou renovados com eletrodomésticos e 

utensílios variados. Além disso, conjuntos familiares dessas cidades são vestidos, alimentados 

e integrados cada vez mais à Cidade de Comando Regional Piauiense, a partir da rede de lojas, 

serviços, mercadorias nelas buscados.  

Mediante estas constatações, observa-se em Picos/PI uma lógica de reestruturação, o que 

torna conveniente lembrar do pensamento de Sposito (2004; 2007) que fala das alterações 

espaciais na escala do espaço urbano, conceituadas como reestruturação da cidade. No que se 

refere à reestruturação urbana, ficaria reservada para entender os processos de reestruturação 

na escala regional e da rede urbana. 

O papel e importância de Picos/PI, em seu contexto regional de localização, quando 

somados ao conhecimento dos aspectos de policentricidade que nela têm sido evidenciados 

(conforme discorremos adiante), evoca a necessidade de investigá-la também com potencial de 

uma Área Urbana Funcional (FUA), com vistas à confirmação de sua condição de comando 

regional, tendo sempre como referência, a ideia de que tende a cumprir os requisitos enquanto 

cidade média, no âmbito da rede urbana regional piauiense.  

Nessa conjuntura, a discussão norteada pelas Áreas Urbanas Funcionais (FUA’s), 

notadamente, quanto às transformações situadas no espaço regional, é regida pela forte sinergia 

com a noção conceitual de rede urbana, pois ambos: 

auxiliam na análise da dimensão territorial da divisão do trabalho e dos processos de 

interação socioespacial e das inter-relações entre as cidades de uma dada região ao 

possibilitarem uma melhor identificação e entendimento das configurações, das 

características e dos conteúdos de alguns dos principais fluxos que circulam no 

território regional, como os fluxos pendulares, de produtos, insumos e de capital. 

Permitem igualmente, verificar os diferentes níveis de centralidade urbana existentes, 

as inter-relações entre as cidades e identificar as suas áreas de influência no território 

regional (SILVEIRA et al, 2017, p.187). 

Presumidamente, as Áreas Urbanas Funcionais são constituídas pelas cidades com menor 

centralidade e pelas áreas rurais que funcionalmente são polarizadas por cidades com maior 

grau de centralidade urbana, como as cidades médias e metrópoles regionais, cuja área de 

influência constituem uma dada FUA.  

As cidades que representam os núcleos principais das FUA’s são “elementos” conectores, 

dentro de diferentes quadros territoriais. Elas formam uma espécie de “empório regional”, com 

amplos quadros de negócios, comércios e serviços, atraindo anualmente volumosos 
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investimentos e negociadores que enxergam em tais cidades, um espaço estratégico de fácil 

reprodução da mais valia, já saturada nos grandes centros urbanos. 

Nesse encaminhamento, os fluxos, particularmente os demográficos, a partir das 

interrelações estabelecida  entre as cidades (polarizadoras e polarizadas) na busca ávida pelos 

diversos fixos distribuídos estrategicamente no espaço urbano, movimentam as fronteiras da 

região na qual elas estão assentadas, destacando-se que “motivos para se deslocar entre FUA’s 

estão ligados aos mercados de trabalho e educação, bem como à formação familiar, enquanto 

os motivos para se deslocar dentro das FUA’s estão mais ligados a atributos qualitativos” 

(ANTIKAINEN, 2005, p. 447).  

Assim, a mobilidade populacional, é a mola propulsora das dinâmicas assumidas por e a 

partir dos territórios dessas cidades. As dinâmicas dos movimentos dentro dos diferentes 

recortes das FUA’s constantemente renovam os sentidos de usos da terra urbana, por meio da 

reestruturação da cidade, com a presença dos novos equipamentos de comércios e serviços. 

Nesse contexto, altera-se o antigo papel funcional de uma rua, avenida, bairro, sobrepondo, 

assim, outra perspectiva funcional. 

A emergência paulatina e gradual de novas territorialidades, entre os circuitos superior e 

inferior da economia, conforme conceituado por Santos (2008), são nítidas. Nessa seara, novos 

atores/sujeitos sociais são reconhecidos, passando a delimitar usos particulares sobre espaços 

públicos, privatizando o pedaço da terra urbana para fins próprios, fato corroborado pela ideia 

de que o movimento pendular é uma questão funcional que resulta da organização do território 

e não da coincidência entre o local de residência e o local de trabalho (MELO; VALA, 2003).  

Os movimentos populacionais, em diferentes países, na última década, sobretudo, os de 

ordem pendular, inter e intrarregionalmente, têm sido alterados e reorganizados de forma 

sistemática. Diferentes motivos coexistem para tal, com diferentes implicações. Dentre estas, 

cabe destaque: as transformações na composição e ordenamento demográfico, principalmente 

na escala regional; as reestruturações nos circuitos econômicos; possibilidades de 

conflitos/choques culturais, entre outros. 

Com efeito, é revelado tanto um “crescimento inter-regional – como dimensão territorial 

do processo de urbanização, quanto intraurbano regional – como a expressão local dos 

processos sociais, onde fenômenos semelhantes aos metropolitanos vêm ocorrendo, porém, 

noutro espaço, noutro tempo e noutra escala” (BAENINGER, 1999, p. 74).  

As diferentes ocorrências postas pela autora colaboram para o reconhecimento de que os 

movimentos populacionais, no caso da realidade urbana regional brasileira contemporânea, são 
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além de dinâmicos, também dinamizadores das cidades, com maior centralidade urbana e forte 

influência regional.  

Assim, no quadro da realidade brasileira, mais particularmente, sobre as cidades 

localizadas fora dos quadros metropolitanos, é válido lembrar os motivos que desde os anos de 

1980, vem animando a promoção de novos arranjos urbanos regionais, referendados pelas 

mobilidades populacionais que “vêm circulando em torno da desconcentração 

industrial/populacional, reestruturação produtiva, redução nos volumes dos fluxos migratórios, 

baixa atratividade das metrópoles nacionais, mudança no mundo do trabalho” (OLIVEIRA, 

2006, p. 16). 

Fomentadores de novas configurações regionais, intermediados por e a partir de tais 

cidades, os movimentos populacionais, sejam eles pendulares ou não, apresentam-se para além 

de números, principalmente por se configurarem como: 

expressões da reestruturação do capital e do trabalho, responsáveis pelo surgimento 

de novas modalidades espaciais da população, a exemplo, da circularidade da força 

de trabalho especializada, que pode incluir vários lugares de trabalho e múltiplas 

residências, especialmente para as pessoas com altos rendimentos e prestadores de 

serviços especializados (JARDIM, 2011, p. 67). 

As reestruturações postas, as dinâmicas de mobilidades e a interiorização da circularidade 

da força de trabalho, apesar de regionalmente distintas, não são tão recentes como se imagina, 

pois, desde a década de 1960, o IBGE, em função dos graus e complexidade urbana assumidos 

no Brasil, vêm identificando e delimitando as maiores aglomerações populacionais.  

O estudo dos Arranjos Populacionais e das Concentrações Urbanas do Brasil têm sido 

constituídos como uma escala de referência para a compreensão dos graus da urbanização no 

Brasil. A escalaridade em questão, é obtida a partir de critérios que privilegiaram a integração 

entre os municípios.  

A indicação estatística desses estudos, cuja aplicação à realidade de Picos, nesta pesquisa, 

está reservada no quinto e último capítulo desta Tese. Sua explicitação nessa seção encaminha-

nos à discussão de policentrismo funcional. Trata-se na verdade, de um conceito caro, de 

múltiplos entendimentos, pois sua aplicabilidade transita desde a necessidade do planejamento 

territorial, que possa permitir políticas de ordenamento espacial, passando pela compreensão 

das dinâmicas espaciais urbano/regionais, a partir de importantes cidades que comandam tais 

condições.  

A origem e a evolução do policentrismo se deram notoriamente em ambiente europeu e, 

conforme Domingues (2008), têm raízes em dois níveis de origens escalares: o primeiro deles 

se refere ao dos sistemas e hierarquias urbanas (nível nacional ou supranacional), visto como 
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um remediar aos excessos permitidos pela complexificação da rede urbana, vislumbrados na 

França e o Reino Unido; o segundo, em nível metropolitano, o policentrismo tem origem no 

pós-guerra e surge como opção solucionadora dos principais problemas habitacionais nas 

grandes metrópoles. 

A importância assumida nos diferentes rumos de planejamentos, na escala territorial, com 

foco de resultados, nos recortes regionais, notadamente sobre as cidades de fortes dinamismos 

econômicos, permitiu a inserção teórica/conceitual e aplicativa de soluções do policentrismo 

nos diferentes programas29 de reordenamento/reorganização territorial na Europa, com fins já 

explicitados na discussão anteriormente feita sobre regiões funcionais.  

Ganha dimensão de compreensão, o ideal de policentrismo funcional a partir de inúmeros 

esforços de pesquisa feitas pelo Observatório Europeu de Ordenamento do Território (ESPON), 

particularmente, por destacar e correlacionar dois aspectos complementares ao conceito 

tradicional30 de policentrismo: a morfologia do espaço (número e hierarquia de cidades) e as 

relações funcionais entre áreas urbanas (redes, fluxos, cooperação) (ESPON, 2005).  

Partindo desses dois aspectos complementares, o conceito de policentrismo no espaço 

europeu é “definido com base na especialização funcional das áreas urbanas e não com base no 

seu tamanho ou dimensão, sendo referenciado como um modelo alternativo ao da concentração 

metropolitana em torno de grandes cidades” (NUNES et al, 2012, p. 28). 

Depreende-se então que, quando se fala em morfologia do espaço, reporta-se às variáveis 

que dizem respeito à hierarquia urbana, quantitativo de cidades, bem como sua distribuição. No 

tocante às relações funcionais, cabe lembrar das capacidades de fluxos, sejam eles materiais 

e/ou imateriais, além do sentido de cooperação entre as unidades urbanas regionalmente 

envolvidas.  

Sua aplicabilidade à realidade urbana no Brasil é permitida, ainda que destoe da realidade 

europeia em muitos pontos e características, pois é forte a realidade, destacadamente, em 

diferentes quadros regionais onde os “arranjos urbanos brasileiros têm se desenvolvido em 

diferentes contextos da metropolização contemporânea, que se caracterizam pela complexidade 

das relações intraurbanas e pelo dinamismo de suas atividades” (PESSOA, 2011, p. 315).  

Ainda que a autora se restrinja aos quadros metropolitanos, a aplicação às realidades 

urbanas regionais ganha também sentido, haja vista que, entre a maior e a menor cidade, a 

                                                           
29 Válido lembrar e ampliar o quadro: Europa 2000, Europa 2000+, EDEC (1999) e o ESPON (2005).   
30 Está atrelado a sobreposição da visão de cidade monocêntrica, oportunidade em que as novas formas espaciais 

urbanas contemporâneas, dão sentido de compreensão para visão da cidade policêntrica, com vários centros e a 

partir destes, diferentes usos e funcionalidades.   
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grosso modo, sempre haverá dinamização da terra urbana, com fins capitalísticos, notadamente 

no contexto de descentralização dos processos produtivos e econômicos, já abordados 

anteriormente. 

Nesse contexto, a cidade de Picos/PI apresenta condições complexas na organização de 

suas formas espaciais, bem como de relações com outras unidades por elas polarizadas. Diante 

disso, o Projeto ESPON, baseado em Durh (2005), oferece-nos subsídios para refletir sobre essa 

organização, por meio de três aspectos da policentralidade: Morfologia, Relações entre áreas 

urbanas e Governança31. 

Antes de avançar na caracterização desses aspectos, cabe ainda informar que dada a 

amplitude do projeto ESPON32 para o território europeu, o levantamento e reconhecimento 

desses três aspectos tomam como referência o conceito de policentrismo a partir de duas 

dimensões: a analítica e a normativa.  

Na primeira, o conceito de policentrismo é direcionado para compreensão e/ou análise de 

um sistema policêntrico já existente ou emergente. Já a segunda, a normativa, atesta ser esse 

fenômeno um mecanismo orientador com vistas a atingir objetivos no nível de estratégia 

política (DAVOUDI, 2003). 

Nessa perspectiva, os aspectos destacados ganham relevância, seja para análises 

considerando o avançar do fenômeno, seja pela orientação da construção de diretrizes 

formuladoras de políticas de ordenamento territorial.  

Diante desse entendimento, um dos projetos suporte da ESPON, a European Spatial 

Development Perspective (Perspectiva de Desenvolvimento do Espaço Europeu – ESDP), toma 

para si a compreensão normativa de que o policentrismo se notabiliza enquanto “um princípio 

orientador da política de ordenamento do território, em nível europeu” (EC, 1999, p.20). 

Por outro lado e com uma visão mais longínqua da realidade que se processa, Green 

(2007, p.2.081) nos conta que “a policentricidade está acontecendo, às vezes como uma 

consequência da política [normativa], às vezes como uma consequência da mudança social 

[analítica], e que ambos têm aspectos positivos e negativos”.  

Entre as duas dimensões, que diga-se de passagem, são complementares e justificadoras 

uma da outra, é reconhecível a necessidade do consenso dos recortes territoriais (urbanos), em 

                                                           
31 Diferentemente dos dois primeiros aspectos, o de governança não é alvo de análise empírica e discursiva, no 

âmbito desta pesquisa.   
32 São aproximadamente quase 30 projetos, realizados por mais de 100 equipes de estudos especializados na 

procura de uma melhor compreensão do desenvolvimento espacial tendências da organização territorial em toda a 

Europa.   
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franca dinamização, na busca de oportunidades em cooperação, enquanto chamariz para o 

prospecto de ações de planejamento organizacional sobre os territórios.  

Reconhecer tais condições e suas abordagens conceituais é mote decisivo para 

compreensão das características da policentricidade. A compreensão mais apurada e de forma 

representativa, é apresentada na figura 7.  

FIGURA 7: Aspectos de policentricidades a partir do Projeto ESPON 

 
Fonte: Baseado em Dühr (2005) 

Reportando-nos à morfologia, escolhida como o primeiro entre os três aspectos listados 

pelo Projeto ESPON, como recurso metodológico para compreender a configuração da região 

de Picos/PI, dando destaque para as interações espaciais que são dinamizadas pelos fluxos 

intraregionais e interurbanos, entendemos que a mesma se refere à organização física das 

atividades urbanas em um território.  

Frente a isso, o território da região em apontamento destaca-se pelo adensamento e 

localização das atividades, influenciadores do reconhecimento dos padrões de policentrismo e 

revelador, em parte, de sua capacidade funcional.  

Resultam disso, diferentes conformações a partir dos critérios de distribuição de 

empregos e serviços ofertados. Essa capacidade sempre será diferenciada, ainda que dentro de 

um mesmo recorte regional, caso haja mais de uma cidade que se apresente com importante 

capacidade de polarização regional. 

O prolongamento teórico desse aspecto é decisivo para a compreensão da segunda, que é 

a relação entre as áreas urbanas. No contexto das cidades europeias, esse aspecto é 

extremamente determinante, sobretudo, à luz dos interesses dos diferentes documentos que 
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orientam o desenho de planejamento territorial, como foco nas realidades urbanas na escala 

regional. 

A constituição de relações, especialmente a partir das cidades situadas fora dos quadros 

metropolitanos, considerando seus diferenciados recortes de localização e o volume de cidades 

polarizadas por elas polarizadas, é feita à luz da correlação de forças entre “sinergias e os fluxos 

da estrutura espacial (estrutural) e da cooperação voluntária (institucional) dentro de um sistema 

urbano” (DUHR, 2005, p. 235-236).  

Essa correlação vai ao encontro do ideal de funcionalidade policêntrica. As relações 

materializadas no âmbito do sistema policêntrico, movimentam mercadorias, pessoas, 

investimentos, interesses, perda e ganho de identidades territoriais, características que se 

ampliam à medida que o raio de alcance de influência da cidade sobre outras na região se faz 

progressiva, a contar pelos seus “nós” de interligação. 

Nesse encaminhamento, Green (2007, p. 2082) nos esclarece que a edificação dessas 

relações, via de regra, materializa-se em dois momentos: em primeiro lugar, o “espaço em 

questão deve conter mais de um nó”; e, segundo, “os nós devem ser funcionalmente ligados 

entre si, de modo que se não houver conexões funcionais entre os nós, então não se pode dizer 

que exista a policentricidade funcional”.  

Essa correlação, no caso brasileiro, seja ela em quadros metropolitanos e/ou fora dos 

mesmos, nas denominadas cidades médias, é situada no contexto dos dinâmicos “interesses 

econômicos, influenciados pelos meios de transportes e redes de comunicações, atuam com 

fluidez nos mais diversos territórios se manifestando na apropriação do espaço intraurbano das 

cidades médias e das metrópoles” (ANDRADE, 2015, p. 67).  

Temos então, palavras-chave que explicam e justificam os fortes quadros de 

transformações na ordem urbana dessas cidades, sua capacidade de polarização em específicos 

recortes regionais: nós, fluxos, sinergias, ligações. 

Diante disso, temos elementos e condições convincentes, a partir de Picos/PI, para que a 

enxerguemos enquanto uma importante cidade norteadora de um desenvolvimento urbano-

regional, assim como condição de uma Cidade de Comando Regional, ideia sobre o qual 

discorreremos no tópico a seguir, como aporte alternativo às denominadas cidades médias. 

3.3 Cidades médias brasileiras a partir de um novo olhar denominal e conceitual: Cidades 

de Comando Regional 

Partindo do senso comum, quando pensamos em cidades, tradicionalmente recorremos à 

noção de seus tamanhos. Se é demasiadamente grande, é denotada de imediato como 



97 
 

desenvolvida, envolta de progresso material, um ótimo lugar para se viver, dada as suas 

capacidades e potencialidades, seja para um recorte regional ou país.  

Caso contrário, quando menores, não passam de uma representação construída no espaço, 

de pouca importância regional, com grande dependência de outros centros urbanos, além de 

serem deficitárias infraestruturalmente. Desse ponto de vista, somos levados a imaginar uma 

classificação de tamanho existente entre a grande e a pequena cidade: a média cidade, marcada 

por certa representatividade e/ou importância. 

O conhecimento das espacialidades urbanas, através da classificação em grandes, médias 

e/ou pequenas, tende a nos induzir a vê-las quase sempre, em sentido quantitativo. Em verdade, 

independentemente de suas dimensões espaciais e importâncias inter e/ou intrarregionais, são 

sempre na escala intraurbana, fragmentadas e articuladas, “reflexo e condicionante social, um 

conjunto de símbolos e campo de lutas” (CORRÊA, 1995, p. 09). 

Pensando dessa forma, posicionamos algumas questões que nos inquietam e que 

consideramos cruciais, para as reflexões neste subtópico: quais critérios convergem para 

definição terminológica das cidades, particularmente, as denominadas cidades médias 

brasileiras? Não estaria a falta de um consenso acerca do uso do termo médio e suas variantes 

para estas cidades, enrijecendo o avançar dos debates acadêmicos? Até que ponto, o termo 

médio, atribuído a essas cidades, dá conta de explicar as realidades ímpares em diferentes 

recortes regionais do país? 

Cabe, antes da discussão, pontuar que esses questionamentos não ensejam a anulação e/ou 

contrariedade dos debates até então numerosos e qualitativamente existentes sobre as cidades 

médias. Pelo contrário, se assim fosse, não teríamos condições de um diálogo mais aprofundado 

aqui.  

A questão versa sobre a possibilidade da persistência das nomenclaturas que ainda 

colaboram para a ideia quantitativa do que são e representam estas cidades, daí a proposição 

conceitual como alternativa para um novo debate entre as diferentes áreas do saber interessadas. 

Nesse sentido, importa informar também que não é nossa pretensão induzir a negação do 

sentido existencial da qualidade adquirida a partir do termo “médio” sobre as cidades assim 

classificadas, mas refletir que esse termo e seus correlatos, do ponto de vista da complexidade 

morfológica e funcional na qual essas cidades estão atravessando, não conseguem mais dar 

conta do que elas são e representam, seja na escala regional ou nacional.  

Por meio das inquietações, alertamos ainda que, não pretendemos encerrar o debate para 

as respostas das longínquas e ricas discussões sobre o tema em exposição, uma vez que tão 

importante como “definir preteritamente a escala de abordagem da investigação é a não 
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definição do centro urbano como cidade média antes da realização da pesquisa, uma vez que a 

cidade deve ser primeiramente analisada para depois ser definida como média [...]” 

(OLIVEIRA & SOARES, 2014, p. 119). 

Nesses termos, a abrangência do novo sentido denominal e conceitual, referenda-se a toda 

e qualquer cidade dentro de seu contexto regional de localização, detentoras de dinâmicas de 

transformações acumuladas. Por se caracterizarem em um processo de transição, tais cidades, 

tradicionalmente no bojo da hierarquia urbana nacional, ainda recebem uma denominação de 

valor e senso quantitativista. 

O termo cidades média advém da literatura e pensamento francês: villes moyennes. Tal 

denominação inaugural resulta de esforços de políticas de descentralização territorial – o 

aménagement du territoire – marco influenciador da construção de nosso pensamento teórico 

e conceitual acerca destas cidades.  

É creditado a Rochefort, em importante trabalho acadêmico francês, essa inauguração, ao 

sintetizar as formas de organização urbana da Alsácia em três níveis hierárquicos e funcionais 

na rede urbana francesa: grandes cidades, cidades médias e organismos urbanos elementares. 

No âmbito internacional, o debate sobre o conceito de cidade média historicamente tem 

evoluído, assumindo ao menos duas perspectivas que em realidade não são contraditórias, mas 

complementares. Uma primeira perspectiva, está vinculada à dimensão urbana propriamente 

dita, destacando a importância de um tamanho ideal de cidade econômica e socialmente 

equilibrada, entre as pequenas e grandes cidades ou metrópoles.  

Partindo desse primeiro momento e considerando a evolução do pensamento urbano, é 

sobretudo, a partir do começo do século XX, com as propostas da “cidade-jardim” de Ebenezer 

Howard, em 1902, e da “cidade radiante”, de Le Corbusier, em 1933, que as discussões ganham 

amplitude. O pensamento de Howard ganhou destaque pelas preocupações com a intensa 

urbanização e suas consequências oriundas dos rápidos processos permitidos pela Revolução 

Industrial (HALL, 2002; CHOAY, 2003). 

Frente a essa problemática, Howard (1996) elaborou um documento síntese, 

demonstrando as vantagens e problemas das ocupações nos ambientes urbanos e rurais da 

época. O mesmo dizia que ambos os espaços atuariam como “ímãs”, atraindo as pessoas para 

si. Nesse contexto, tais espaços teriam seus papéis e determinações na sociedade. Assim, as 

cidades, dado o fascínio e a possibilidade de melhores oportunidades de vida, atraíram grandes 

parcelas populacionais do campo. 

O autor, então, sugeriu a recondução das populações ao campo, argumentando a 

possibilidade de criação da cidade-campo (Town-Country), alicerçada no desenho de uma nova 
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cidade, com diferenciações em suas estruturas e dimensões (campo e cidade), ficando seu ideal 

conhecido como “cidade-jardim”, condutora de “uma nova esperança, uma nova vida, uma 

nova civilização” (HOWARD, 1996, p. 110). 

Le Corbusier, por seu turno, propôs um modelo de urbanismo racional, assentado nos 

princípios do zoneamento funcional, considerando os usos do solo urbano e do planejamento 

normativo racional. Estava em jogo, a necessidade de conseguir equilibrar a preservação 

ambiental, o homem e a expansão da cidade.   

O mesmo entendia que a cidade deveria se apresentar como lócus ideal para permitir 

alcançar o equilíbrio entre crescimento, funções e a vida cotidiana dos moradores, tal qual, as 

partes do corpo humano em seu processo de desenvolvimento. Desse pensamento, o desenho 

da “cidade radiante” tinha similitude e carga ideológica referente ao crescimento e 

desenvolvimento das partes dos seres humanos. 

Uma segunda perspectiva, diretamente ligada ao construto conceitual de cidades médias, 

surgiu na Europa, a partir da pós Segunda Guerra mundial, preocupada em superar os 

desequilíbrios regionais e em promover o desenvolvimento regional.  

Nesse novo contexto, as cidades médias passaram a representar para os planejadores 

regionais uma alternativa de solução, com vistas à superação do intenso, desigual e concentrado 

processo de urbanização em curso nas áreas metropolitanas.  

Assim, as cidades médias, no âmbito da política regional, caracterizados por 

aglomerações urbano-industriais, passam a ser pensadas, como propôs Perroux (1955), 

enquanto “polos de crescimento”, capazes de superar os desequilíbrios regionais nos territórios 

nacionais. (MARQUES DA COSTA, 2000; CAMAGNI & GIBELLI, 1997; CATTAN et al, 

1994).   

A definição de cidade média, em âmbito internacional, revela justamente a dificuldade e 

mesmo a insuficiência de se encontrar um critério que não esteja assentado exclusivamente na 

dimensão física e populacional, considerando a diversidade dos sistemas urbanos nacionais e 

especificidades das redes urbanas existentes em cada país.  

Por isso, um dos fatores que dificulta definir um valor quantitativo geral é justamente o 

fato da dimensão da cidade média variar de acordo com a escala de análise (MARQUES DA 

COSTA, 2000). O quadro abaixo, ilustra melhor essa diversidade, considerando o parâmetro 

demográfico quantitativo que tem sido usado enquanto critério de definição da cidade média 

em diferentes países e regiões do mundo. 
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QUADRO 1: Classificação demográfica das cidades médias 

 
Fonte: Souza (2007) 

Olhando o enquadramento destes números, lembramos que os mesmos, têm relação direta 

com as influências deixadas pela Conferência Mundial Habitat II, realizada em Istambul, no 

ano de 1996, pela ONU. Neste evento, foi construído um entendimento que as cidades médias, 

seriam todas aquelas que possuíam entre 100 mil e 3 milhões de habitantes.  

Com isso, foi buscado definir um padrão quantitativo mais geral, capaz de ser aplicado 

para o conjunto diverso de países, na escala das regiões continentais e dos países. Nisso, 

promoveu-se grandes diferenciações, nos parâmetros quantitativos que passaram a orientar a 

definição do que seria uma cidade média. 

Essa heterogeneidade, nos parâmetros quantitativos adotados, revela a dificuldade de 

sustentar a definição de cidade média unicamente a partir dos critérios relacionados a sua 

dimensão física e demográfica, bem como, da dificuldade em proceder estudos comparativos 

entre países e também estudos numa perspectiva temporal (MARQUES DE SOUZA, 2000). 

Uma outra linha de abordagem, vinculada à segunda perspectiva em apontamento, é a que 

busca definir a cidade média como aquela além da dimensão demográfica, mas que se 

caracteriza a partir das funções urbanas por elas desempenhadas.  

As cidades médias nessa perspectiva, são definidas por se encontrarem nos estratos 

intermediários da hierarquia urbana e, nessa condição, desempenham funções compatíveis com 

a sua posição na rede urbana nacional.  
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Nessa linha de abordagem, as cidades médias passaram a ser vistas como elementos 

estratégicos para a construção de redes urbanas mais equilibradas e como propulsores do 

desenvolvimento regional (ESPON, 2007). 

No entanto, como bem lembram Ferrão (1995) e Marques de Souza (2000), há muitas 

dificuldades em se definir as cidades médias, a partir de critérios demográficos e funcionais, os 

quais estão relacionadas a vários fatores, tais como o grau de urbanização e o sistema de 

povoamento existente em cada país, além do próprio conceito de urbano que assume 

significados e definições formais e oficiais diferentes em cada país.  

Há também, fatores relacionados aos diferentes tipos de organização político-

administrativa e aos diferentes e desiguais níveis de desenvolvimento econômico e social de 

cada país e região em âmbito internacional. Isso implica, portanto, que para definirmos o 

conceito de cidade média, devemos compreender as diferenças e os contextos regionais em que 

essas cidades estão inseridas. 

No Brasil, muitas nomenclaturas foram derivadas a partir do termo cidade média, a 

exemplo de “intermédia e/ou intermediárias”, de “porte médio”. O uso do primeiro termo, no 

entendimento de Sanfeliu e Torne (2005), diz respeito ao papel de articulação que tais cidades 

desempenham ao criar e tecer redes, assim, como ao fato de ele introduzir e valorizar aspectos 

mais dinâmicos e estratégicos que abrem novas possibilidades de inserção nas escalas regional, 

nacional e internacional. 

Colabora nesse ponto também o pensamento de Bravo (1997), ao expor que o termo 

intermédia e/ou intermediário se faz em um formato: 

esencialmente relativo, dependiendo de su tamaño, de los límites demográficos 

establecidos, con base en diversos factores, entre los cuales se destaca, la extensión 

geográfica del contexto nacional respectivo. Las ciudades medias o intermedias 

corresponden a realidades territoriales caracterizadas por primacía de las relaciones y 

funciones urbanas; distintas formas de la relación con los entornos rurales regionales 

en que se inscriben; un tamaño poblacional medio en relación con la estructura 

nacional del país que le corresponde; nivel de especialización económica productiva 

suficiente y una perspectiva de desarrollo posible en función de los factores antes 

mencionados (BRAVO, 1997, p. 156). 

É vista aí, a ideia de conexão, revelada em escalas de ligação, entre diferentes partes 

(cidades) de um território e/ou região. Ainda que não suscite diretamente a noção numérica, 

denota uma condição de estágio evolutivo que as cidades passam.  

A segunda derivação toma como parâmetro, o critério populacional que por si só, não dá 

conta de explicar o que é uma cidade em processos dinâmicos de transformação, os quais 

segundo Santos (2005), aceleram a organização espacial urbana, o histórico de sua formação, 

as atividades que nela são realizadas e os objetos dos quais elas dependem para se efetivar. 
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Ainda na composição desse entendimento, Amorim Filho e Rigotti (2002, p. 10) 

informam que “[...] os limites definidores do pequeno e do médio não são universais ou ubíquos 

[...]”. Acrescentam que “[...] um critério arbitrário como o volume populacional pode implicar 

em consideráveis modificações durante um dado período de tempo [...]”.  

A princípio, as diferentes formas de denominação causam confusão, pois, do ponto de 

vista analítico e interpretativo, não se sabe ainda, de maneira exata, se estamos diante de uma 

terminologia, definição ou classificação (FRANÇA et al, 2009). Uma visão complementar e 

avançada é a de Correa (2007), ao apontar a noção de cidade média como aquela derivada a 

partir de uma construção intelectual e, enquanto tal, organizada em determinado conceito 

histórico e geográfico.  

Por outro lado, o propalado termo médio mensuraria as cidades como: 

[...] aquelas nem tão pequenas, a ponto de limitar as possibilidades de crescimento 

econômico e intelectual de seus habitantes, e nem tão grandes, a ponto de onerar e até 

pôr em risco a vida da maioria de seus moradores. Os centros urbanos, nesse exemplo, 

seriam classificados como médios à medida que atendessem às expectativas dos 

moradores metropolitanos ou  interioranos, que são, como sabemos, em parte, 

subjetivas. (AMORIM FILHO; SERRA, 2001, p. 08). 

O pensamento em destaque nos força a ver tais cidades como possibilidades de 

atendimento de necessidades das áreas metropolitanas. Esse fato reforçou o papel (para não 

dizer “missão”) dado a esse agrupamento de cidades europeias nos idos de 1970, fruto de 

planejamentos, com vistas ao melhor funcionamento dos territórios e suas redes urbanas.  

Tais cidades, apontam Ferrão, Henrique e Neves (1994), constituíram-se como as únicas 

salvaguardas, cujas dimensões garantiriam o processo de economias externas e às quais se 

associavam outras de seu tamanho, dentro de um quadro regional, suficientemente aptas ao 

recebimento dos benefícios da concentração de atividades externas. 

Para realidade brasileira, tal interpretação ganhou sentido por meio dos projetos e 

políticas de ordenamento territorial, no final dos anos de 1970, sendo esses atributos 

sintetizados em: 

a) interações constantes com seu espaço regional subordinado e aglomerações 

superiores; b) tamanho demográfico e funcional suficiente para desempenhar o papel 

de centro de crescimento regional; c) capacidade de receber e fixar migrantes servindo 

como pontos de interrupção do movimento migratório na direção de grandes cidades; 

d) e diferenciação do espaço intraurbano, com centro funcional e uma periferia 

dinâmica (AMORIM FILHO; SERRA, 2001, p. 10). 

Como se vê, a expansão do uso do termo médio, frente às questões sociais problemáticas 

que por aquele tempo, já assolavam os grandes centros urbanos brasileiros, ganhou notoriedade 

por impregnar àqueles agrupamentos urbanos, valores de prestatividade, de depósito produtivo 
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dos grandes centros urbanos, além de terem sido pensados, como núcleos urbanos fixadores de 

movimentos populacionais rumo às grandes cidades, notadamente, os de áreas mais pobres.  

Nessa perspectiva, a massa populacional (opcional e/ou forçadamente) deslocada e 

constituída de visionários de uma melhor condição de vida, aparentemente garantida para o seio 

das grandes cidades, encontrou nas cidades médias, uma opção de fixação fora dos quadros 

metropolitanos.  

A responsabilidade pensada para as cidades médias seria, nesse caso, uma “válvula de 

escape” aos problemas das gigantes urbes regionais brasileiras. Como se vê, a tessitura do termo 

cidades médias no Brasil ganha sentido também, além do descrito, pelo fato de elas fortalecerem 

uma conexão de relação entre as grandes e pequenas cidades. 

À integração pensada como uma “missão” dada, às ditas cidades médias, foi adicionado 

paulatinamente, um papel funcional de intermediação na dinâmica econômica regional, onde as 

mesmas se apresentam como “centros importantes nas redes de circulação de bens e serviços, 

vez que estão localizados nas posições intermediárias da rede urbana, estabelecendo relações 

entre as cidades de maior e menor porte” (SPOSITO, 2001, p. 631). 

Em outra perspectiva, guiada pelas tendências da ampliada rede de conexões de 

comunicação e economia global, encontra-se o pensamento de Fresca (2011) ao expor que a 

cidade média, não necessariamente precisa ser ou estar como o elo entre as pequenas e grandes 

cidades, uma vez que a “globalização permite-nos ir além da simples relação entre duas cidades 

separadas apenas por um nível hierárquico. Ou seja, a população de uma cidade pequena não 

precisa recorrer mais à cidade média como elo à grande” (Idem, 2011, p.19). 

Nesse contexto, uma nova ordem urbana, sobretudo, no interior da tradicional hierarquia 

urbana brasileira, vem sendo assistida fortemente desde a década de 1990. Diante disso, são 

vislumbradas uma reorganização e reformulação dos papéis das cidades, bem como o 

posicionamento de importância regional e/ou nacional delas, a partir de novos “diálogos” e 

capacidades de relacionamentos.  

Essa nova condição, vem permitindo, portanto, nos últimos anos, o “[...] surgimento de 

uma rede urbana embrionariamente policêntrica, com maior ou menor qualificação, no interior 

da região Centro-Sul; no Brasil Central, no Nordeste não litorâneo e em parcela do “arco da 

ocupação” da região Centro-Norte” (SIMÕES; AMARAL, 2011, p. 566). 

Considerando ainda o uso de critérios balizadores para construção nominal, definidores 

do que seria uma cidade média, destaca-se o tamanho populacional, que embora mais comum, 

é menos consensual, dadas as possibilidades de interpretações generalizadas que podem surgir 

no contexto de diferentes pesquisas que tomem as cidades como foco de análises. 
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Assim, as discordâncias foram detectadas, por exemplo, entre Andrade e Lodder (1979) 

que consideravam cidades médias como centros urbanos com população entre 50 mil e 250 mil 

habitantes, e Santos (1994), que definiu 100 mil como limite mínimo para as cidades médias, 

destacando sua capacidade funcional. 

É válido destacar, ainda, outros posicionamentos, pois na:  

visão da CEPAL, cidade média é considerada como sendo aquela cidade que apresenta 

uma população entre 50 mil e 1 milhão de habitantes; já para Soares (2005), as cidades 

médias são representadas por um tamanho populacional entre 200 mil a 1 milhão de 

habitantes; por sua vez Maricato (2001) coloca entre os limites de 100 e 500 mil 

habitantes [...] (STAMM, 2010, p. 73). 

O não consenso a partir do critério demográfico – revelado apenas pelas quantidades – 

está longe de ser efetivamente adotado para compreensão das totalidades e particularidades 

urbanas em discussão, já que, ano após ano, o repertório populacional torna-se dinâmico, 

impreciso e variável em seus respectivos contextos regionais de localização.  

Nessa oportunidade, lembramos de Pereira (2005) que mesmo se valendo do uso da 

nomenclatura médio, colabora para avançar na definição para além dos números: a valorização 

da capacidade funcional. Seu pensamento, sinaliza os indicadores de níveis de consumo e o 

comando técnico da produção, elementos-chave para a definição do papel dessas cidades na 

rede urbana. 

A funcionalidade assumida, diferente daquela do planejamento adotado no Brasil, nos 

idos dos anos 1980, dentro de sua área de localização, agora é pautada em sua capacidade de 

“funções e, principalmente ao papel que desempenham na rede urbana regional, nacional e 

internacional” (BRANCO, 2006, p. 246).  

A capacidade assumida é reflexo das transformações econômicas e produtivas 

experimentadas em âmbito nacional e mundial, principalmente, a partir da falência do modelo 

fordista e ascensão do novo paradigma produtivo denominado de acumulação flexível.  

As reestruturações produtivas capitalista e espacial foram materializadas em selecionadas 

partes regionais no país, seja pela oferta de bens e serviços, seja pela disposição e possibilidades 

para a serventia de reprodução desigual dos investimentos, permitindo às ditas cidades médias 

a capacidade de serem “centros urbanos com condições de atuar como suporte às atividades 

econômicas de sua hinterlândia” (PONTES, 2006, p. 329). 

O amadurecimento dessas diferentes visões, nas diversas literaturas e, entre diferentes 

pensadores (de cunho quantitativo e qualitativo), nos leva a crer, não à toa, em diferentes 

escalaridades de localização (local x regional x nacional x internacional) e recortes de tempo, 

o quão de importância que as cidades denominadas médias vêm ganhando.  
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Contudo, não são a denominação que lhes é dada e as suas distintas conceituações até 

aqui expostas que satisfazem suas realidades atuais, pois assistimos, dada as dinâmicas das 

mesmas, a uma forte reestruturação, reorganização e novas ocupações de patamares na rede 

urbana brasileira, o que nos convence de que o termo cidade média e seus correlatos não 

assumem mais função explicativa e condições para reflexão. 

O dinamismo a partir deste agrupamento de cidades, nos dá, portanto, provas e condições 

para que as vejamos para além da expansão dos limites físicos: como novos lócus econômicos, 

receptores e indutores de importantes transformações sociais, com comando e reorganização 

regionais.  

As discussões postas até aqui, arrolaram além de inquietações, no formato de reflexões 

teórico e conceituais sobre o que são e/ou representam as cidades médias, contribuições para 

que enxerguemos que o termo ‘média’ e suas variações não mais (ou dificilmente) conseguem 

dar a sustentação conceitual e também classificatória assumida por aquele agrupamento de 

cidades. 

A defesa dessa ideia, já justificada anteriormente, instiga-nos através do diálogo, a partir 

de autores referenciados (e muitos outros não mencionados), oriundos de diferentes orientações 

teórico-metodológica, contextos históricos e formações disciplinares diferenciadas, a pensar a 

importância dessas cidades, por meio de suas regiões.  A importância de se pensar a cidade e 

região, no contexto do território usado e fragmentado, pelas diferentes forças do capitalismo 

produtivo, é feita a partir de três abordagens que se entrecruzam. 

A primeira sinaliza que é impossível estudar cidade e regiões, suas conectividades e 

cumplicidades, em suas particularidades, notadamente, quando da perspectiva das dinâmicas 

assumidas pelas ditas cidades médias, se não destacarmos a emergência de Redes Urbanas que 

se fazem entendidas como “dimensão sócio-espacial da sociedade” (CORRÊA, 2006, p. 17). 

A segunda, como dito em parágrafos anteriores, é que as cidades (médias) são resultados 

de uma “corrida”, a partir de sua “venda” aos diversos investimentos, fato oportuno que lhes 

confere capacidades de comando regional, pressuposto (mesmo que utópico) de um 

desenvolvimento e/ou integração regional. 

Se isso é verdade, então, podemos pensar que a região não é neutra, pois, ela dá condições 

para que as cidades se apresentem como tal, assim como há oportunidade em que a “região dá 

sustento a cidade ou eventualmente, pode-lhe sugar forças” (SASSEN, 1998, p. 26). Esse 

“sugar” sugere, então, certa independência das cidades de seus recortes regionais, haja vista a 

complexidade e conectividade global das relações de quebrar barreiras e hierarquias de 

relacionamentos. 
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Uma terceira visão, que busca superar o posicionamento da anterior, evidencia a 

importância e a valorização de uso das escalas na tentativa de compreensões das transformações 

espaciais nas diferentes dimensões. A partir disso, Brenner (2013) convoca outras 

possibilidades de análises para a proposição de novas opções para tratamento, uso e aplicação 

das escalas geográficas.  

Mencionar essas abordagens, é reconhecer que as transformações territoriais urbanas no 

Brasil, particularmente, das últimas três décadas, resultam de articulações de interesses 

envolvendo Estado e atores de poder hegemônico capital, associado com as transformações 

impostas pelo contexto da globalização.  

Estes fatos, têm permitido a fragmentação de responsabilidades dos grandes centros 

metropolitanos. Com isso, a emergência de papéis e funcionalidades para novas lógicas de 

organizações socioespaciais regionais, que vem se dando, a partir das denominadas cidades 

médias.  

Visando ao objetivo principal deste subtópico, lançamos mão de uma tabela síntese 

(tabela 1), a seguir, na qual fizemos o esforço de reunir alguns elementos que tradicionalmente 

foram tomados para identificar e, assim, significar o conceito de cidades médias.  

A tabela foi construída a partir da análise de alguns pensadores, que para nós, são 

referências nesse debate. Assim, buscamos identificar um conjunto de elementos adotados por 

cada autor, com vistas à compreensão da construção conceitual de cidade média. Foram 

organizadas cinco colunas a saber: elementos adotados33, destinação34, papéis assumidos, 

atributos urbanos35 e agenda pensada36. O elencar desse agrupamento, revela de fato, a forma e 

o sentido de como se encaminharam os debates teórico e conceituais sobre cidades médias. 

TABELA 1: Síntese sobre discussões teórico/conceituais acerca das cidades médias 

Síntese das discussões teórico/conceituais acerca das cidades médias 

Teóricos Elementos 

Adotados na 

definição 

Destinação Papéis assumidos Atributos 

Urbanos 

Agenda 

pensada 

Rochefort 

(1962) 

Tamanho 

populacional; 

Organização 

interna; 

Relações externas. 

Dispersão 

espacial da 

população e 

atividades 

econômicas  

Revezamento de 

funções entre a 

maior e menor 

cidade 

Não Não 

                                                           
33 Tomados pelos pensadores como referência para defender a ideia terminológica de cidade média. 
34 Os propósitos dado às cidades enquanto classificação de média. 
35 Fatores a serem considerados na escolha destas cidades para moradia e/ou investimentos. 
36 Critério por nós pensando e não vislumbrado nas literaturas averiguadas. Se traduz na necessidade de se pensar 

quais ações políticas de planejamento urbano estão sendo e/ou poderão ser pensadas e concretizadas para equilibrar 

e/ou sanar as dicotomias socioespaciais, oriundas das dinâmicas de transformação destas cidades. 
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Andrade e 

Lodder 

(1979) 

População entre 50 

e 250 mil 

habitantes; 

Funcionalidade 

urbana, enquanto 

potencialidade 

econômica. 

Marcada pelo 

acumulo de 

subempregos, 

forte economia 

terciaria e 

grande pobreza 

urbana. 

Indutoras de 

desenvolvimento 

regional 

Não Não 

Ferrão 

Henriques; 

Neves 

(1994) 

Inaugura nova 

tipologia entre as 

cidades: 

intermediárias; 

Posições 

estratégicas para 

investimentos, 

regionais e 

nacionais. 

Nova tipologia, 

novas cidades 

do futuro; 

Renovação 

urbana por 

novas 

materialidades 

Potencialidades 

urbanas conectadas 

as escalas nacional 

e internacional; 

Responsáveis para 

o desenvolvimento 

regional 

 

Valorização 

das condições 

ambientais/ 

ecológicas; 

Modernização 

das cidades, 

sinônimo de 

melhores 

qualidades de 

vida 

Não 

Amorim 

Filho; Serra 

(2001) 

Aptidão na 

recepção/fixação 

de migrantes; 

Importância 

demográfica e 

funcional. 

 

Mobilizador de 

movimentos 

migratórios às 

grandes cidades. 

“Válvulas de 

escape” ao bom 

funcionamento do 

sistema capitalista 

produtivo; 

Assumem papel de 

articuladores e 

intermediários nas 

escalas 

regionais/nacionais 

Condizentes 

para uma 

melhor 

qualidade de 

vida; 

Mantenedores 

de um 

patrimônio 

histórico e 

urbano. 

Não 

Sposito 

(2001;2007) 

Áreas de 

influências 

mediada pelas 

distâncias 

espaciais e 

conectividades; 

Não inscritas nos 

quadros 

metropolitanos 

Espacialidades 

urbanas 

orientadas mais 

para o consumo 

do que para 

produção; 

A partir de 

diferentes 

dinâmicas de 

integração, tem 

redefinido da 

rede urbana e os 

papéis das 

cidades médias.  

Centros 

intermediários da 

economia; 

Polarizadores 

regionais; 

Fixadores de 

fluxos migratórios 

rumo às 

metrópoles. 

Não Não 

Branco 

(2006) 

Portes econômicos 

e demográficos; 

Diferenciados 

graus de 

urbanização e 

qualidade de vida. 

Nós 

articuladores 

entre as grandes 

e pequenas 

cidades; 

Influenciadores 

nos sistemas de 

redes regionais e 

nacionais; 

Capacidades para 

desenvolvimento 

regional. 

Ofertas de 

infraestruturas 

e facilidades 

de circulação. 

 

Não 

Corrêa 

(2007) 

Porte 

demográfico; 

Funções urbanas. 

Integração 

econômica, 

funcionalidades 

urbanas e 

diferenciação 

demográfica 

comparado às 

Posicionamento e 

localização 

geográficos 

privilegiados para 

os investimentos; 

Não Não 
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grandes 

metrópoles. 

Promotores de 

intensas interações 

espaciais. 

Fonte: organização do autor (2016) 

Conforme se vê, na última coluna, prepondera o “não” como item à resposta de uma 

necessária agenda de planejamento sobre as dimensões de problemáticas que as cidades médias 

podem adquirir um dia. Este fato, se mostra ausente nas diversas literaturas e pensadores. 

Entendemos necessário incluir tal questão nos critérios, cujo objetivo, é avançar no debate 

teórico/conceitual, para aquele agrupamento de cidades.  

É importante perceber, por meio das contribuições analisadas, algumas especificidades, a 

partir dos critérios contidos em suas produções, comumente evidentes:  

 A dimensão populacional, como elemento-chave, cuja intenção, é definir o que são 

cidades médias; 

 O vetor de potencialização econômica, pressuposto de capacidade de polarização de seu 

entorno geográfico, o que nos remete a pensar no encaixe e interdependência entre cidades e 

suas regiões. Esse fato (associados a outros) nos permite raciocinar que o sentido denominal de 

médias, foge da realidade à qual se apresentam e/ou representam; 

 As cidades médias, no que se refere aos motivos de atração para se viver e/ou investir, 

têm importância fortemente vinculada à capacidade infraestruturante e menos saturada, se 

comparadas aos grandes centros metropolitanos.  

A partir da reflexão posta, lembramos que a contribuição ao debate conceitual para esse 

agrupamento de cidades localizadas em distintos recortes geográficos regionais do Brasil não 

tenciona ser uma totalidade fechada e ou única, com caráter de exclusividade, no contexto da 

literatura urbano e regional.  

Somos cientes de que uma cidade com menos de cem mil habitantes (a exemplo de 

Picos/PI) e outra com quinhentos mil ou mais habitantes (a exemplo de Osasco/SP) são 

numérica e qualitativamente distintas, com contextos de organização espacial também 

diferentes.  

Entretanto, ambas compartilham do movimento de transformações e comando de um 

recorte regional que convergem da capacidade de atração de fluxos de investimentos. Disso 

resulta uma série de rebatimentos em seus conteúdos, qualidades de vida e posicionamento de 

importância na ordem da hierarquia urbana.  

Lembrando da importância de uma proposição conceitual na construção do conhecimento 

científico, temos que, a mesma se apresenta como um “instrumento metodológico do 
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conhecimento que expressa a essência do objeto; essência esta que, no caso tratado, revela as 

leis de movimento de uma realidade regional: sua origem, desenvolvimento e, eventualmente, 

seu desaparecimento” (BREITBACH, 1988, p. 11). 

Assim, o papel das ciências no processo mobilizatório na produção dos (novos e sempre 

necessários) conhecimentos, se faz mensurado pelas capacidades de desvendar o mundo, 

“explicitando o conteúdo, organização e rebatimentos de seus fenômenos, nas diferentes escalas 

espaciais, oportunidade em que é possível “ler” as diversas realidades que se materializam nos 

diversos lugares” (LIMA, 2014, p. 141). 

É nessa possibilidade que as diversas “leituras” em destaque, são permitidas pelas ações 

empíricas de análise, momento em que os objetos de estudos conseguem transmitir impressões 

(geralmente superficiais), que muitas vezes não conseguem dar respostas precisas e definidas 

no processo investigativo sobre os objetos pesquisados.  

É a partir disso que as ciências, via arranjos metodológicos e instrumentais de trabalho, 

conseguem ratificar e/ou negar o que fora pensado em termos hipotéticos construídos no 

processo investigativo que o sujeito pesquisador se propõe a fazer. Assim, na relação empirista 

e metodológica há sempre a possibilidade conectiva entre os elementos do “real e ao mesmo 

tempo, a essência do objeto e a sua manifestação: entre elas há uma relação íntima, necessária 

e contraditória, cabendo à ciência desvendar essa relação” (BREITBACH, 1988, p. 20). 

Nesse ínterim de movimentações da relação em apreço é que surge, então, a formulação 

de conceitos em que essa possibilidade “significa dizer que se teve acesso à essência do objeto, 

a partir do que podem ser percebidas as leis de movimento do real, seus desdobramentos, sua 

estrutura interna” (Idem, 1988, p. 21).  

A essência em questão parte dos pressupostos teóricos aqui usados na construção dos 

diálogos. Assim, considerando a realidade do que é e o que representa o cabedal das tarimbadas 

cidades médias, é que propomos denominá-las de Cidades de Comando Regional. 

Conceitualmente falando elas seriam: 

todas e quaisquer cidades, independente de seus tamanhos, mas dotadas de 

capacidades produtivas, com funcionalidades diversas e inseridas dentro dos 

diferentes circuitos de investimentos capitais, tomando por base, suas potencialidades 

regionais e respaldadas, por diferentes interações espaciais, responsáveis para 

processos de integração e/ou desenvolvimento regional” (LIMA; SILVEIRA, 2018, 

p. 35). 

Pelo que se apresenta, essa proposta conceitual busca abarcar todos (ou quase todos, se 

não, os mais evidentes) elementos embutidos nos critérios dos pensadores arrolados para esta 
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discussão. Buscamos inserir as dimensões populacionais, econômicas, produtivas e de 

representação regional, porém, priorizando não apenas elas.  

O diferencial está em poder perceber que o vetor regional aparece explícito, atestando a 

ideologia de que não existem cidades sem regiões e vice-versa. Além disso, destacamos, 

particularmente, suas funcionalidades, determinações e papéis que dialogam em diferentes 

escalas do território e mundo. 

Tal conceituação, explicita os elementos necessários, para se pensar as cidades e seu 

contexto regional, qualificando assim, condições para suas funcionalidades. Dessa forma, é 

possível falar em Cidades de Comando Regional Gaúchas, Paraenses, Pernambucanas, entre 

muitas outras, a exemplo respectivamente de Santa Cruz do Sul, Santarém, Petrolina, que 

quando comparadas à Picos, no Piauí, tem em comum, o fato de polarizarem um amplo número 

de municípios, se apresentando como importantes nós, com fortes capacidades de comando, em 

suas redes e territórios urbano regionais. 

Sobre tais cidades, as dimensões econômicas, produtivas, de investimentos, tem revelado 

mais do que nunca, os sentidos da forte financeirização, em que as mesmas têm sido submetidas. 

Este fato, é respaldado, não mero à caso, na busca de aproveitamento das potencialidades 

regionais.  

De forma anterior, em um dos primeiros parágrafos deste subtópico, fizemos algumas 

provocações que, além de intencionais, foram necessárias para a abertura da discussão aqui 

objetivada. Por meio dos diálogos com diferentes autores, pudemos ver como historicamente, 

ocorreu a constituição e a escolha dos elementos para definição do que seriam as cidades 

médias. 

Alguns desses teóricos, mesmo depois de muito tempo, mantêm “vida” nos discursos e 

prateleiras acadêmicas. Isso talvez justifique o fato de ainda se pensar e defender o tamanho 

populacional e a grandeza física adquiridos sobre tais urbes, enquanto fatores persistentes de 

defesa quantitativa que também denominam tais cidades. 

Acompanham nessa última defesa, a percepção da falta de um consenso acerca do uso do 

termo médio e suas variantes para essas cidades. Por meio desse fato, pensamos que, em algum 

momento, tal condição, estaria enrijecendo o avançar dos debates acadêmicos. A partir disso, 

foi dado o mote influenciador para nossa proposição conceitual.  

Importa ainda esclarecer que, o ideal de “comando” não se faz com vistas à subordinação, 

alienação da região para com uma cidade, capaz de gerar a interpretação de que uma é superior 

a outra. O sentido aqui constituído, expõe as Cidades de Comando Regional, entre tantos 



111 
 

sentidos que devem ser considerados, como o de capacidade em liderança e estratégias, no 

contexto regional. 

Tal compreensão, justifica a importância adquirida por aquelas cidades, em seu transcurso 

histórico, preteritamente constituídos. Tal condição, é pressuposto basilar para que 

reconheçamos suas funcionalidades e capacidades de articulação, bem como de interações 

espaciais, junto de outras cidades, em atual. O conjunto destas, enxergam na Cidade de 

Comando Regional, como uma referência.   

Com isso, apontar uma alternativa nominal e conceitual, não anula e nem pretende esgotar 

a discussão, conforme já esclarecido anteriormente. Longe disso, buscamos animar o debate 

sobre um novo holofote, guiando-nos em várias direções de uso, pois academicamente, a 

discussão das cidades médias é expandida para outras áreas do conhecimento.  

Esse fato, a nosso ver, é importante e necessário, pois, cria capacidades para que o 

direcionamento em destaque amadureça novos olhares, regule novos posicionamentos e 

desarme velhas convicções que pouco mudaram ante às constantes, complexas e dinâmicas 

transformações que diuturnamente, perpassam as cidades, que ora denominamos de Cidades de 

Comando Regional. 

O lembrete das duas inquietações e suas justificadas respostas, aqui em amostragem, 

levam-nos para uma última indagação, que foi pensar, perante tudo o que foi discorrido, se o 

termo médio, sobre essas cidades, ainda consegue dar conta de explicar as realidades ímpares, 

em diferentes recortes regionais do país. 

A proposição conceitual em tela não nasceu do mero acaso (reafirmando que também não 

deseja ser totalidade). Sua apresentação pressupõe um novo olhar, que considera ver e 

apreender tais cidades para além dos números, mas como um novo esboço regional que se 

integra por e a partir de outras regionalidades. 

Assim, outros ângulos de análise, acompanhados de novos critérios que possibilitem ver 

as cidades em discussão, não apenas como um número de “quadrados territoriais” (que nas 

últimas décadas, quantitativamente, têm crescido no Brasil) de intensas transformações, em 

seus interiores e que aumentam espantosamente, via números (físico, econômico, produtivo, 

populacionalmente, etc.) ano após ano, devem se revestir do sentido que acompanha a 

exposição conceitual. 

Cabe ainda reconhecer que o peso da responsabilidade da nova possibilidade nominal e 

conceitual ganha expansividade para além do senso acadêmico e do planejamento urbano 

regional. Lembramos aqui, das velozes transformações às quais são submetidas tais cidades, 

conforme já discutido anteriormente, ao passo que assistimos a um ampliado conjunto de 
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rebatimentos, em diferentes escalas de abrangência, dada as suas funcionalidades, a partir de 

suas regiões. 

Nesse sentido, os instrumentos da Política Urbana (Capítulo II, Lei 10.257/2001, Estatuto 

da Cidade), não somente pela sua existência, mas por seu devido uso, passam a ter importância 

alargada, oportunidade em que as cidades em análise, poderão ser mais bem gerenciadas e 

humanamente habitadas, dada a cota de responsabilidades partilhadas, seja por parte dos 

cidadãos, seja pelos gestores e sujeitos de representação política. 

Em relação aos primeiros, os cidadãos, suas contribuições se consubstanciam pelas 

cobranças da concretização do que reza aquela lei. Aos gestores e políticos, o peso é maior, 

uma vez que, além de posicionarem ações, a partir dos conclames da população, também devem 

dar conta de suas obrigações perante à utilização dos instrumentos urbanísticos, econômicos, 

tributários e financeiros, previstos em lei, para atendimento das finalidades públicas, 

esforçando-se da melhor e mais justa maneira possível, com vistas à geração de receitas à sua 

disposição (FIORILLO, 2002). 

Diante destes fatos, o ideal nominal de Cidades de Comando Regional, embute no aspecto 

conceitual, possibilidades de leituras mais ampliadas do que são e representam estas cidades 

hoje. Como sombra dessa conceituação, está o viés do planejamento urbano, garantido pela lei 

apontada, o qual, se bem conduzido e respeitado politicamente, pode contribuir para cidades 

mais justas, sustentáveis e menos segregadoras.  

A terra urbana, do ponto de vista de seu acesso e direcionamento, talvez possa se 

apresentar como parte e não apenas como acessório de usos e valor agregados do capital, capaz 

de reproduzir efeitos desiguais, nos âmbitos intra e interurbano. 

3.4 A urbanização das cidades médias e seu papel na dinâmica recente da rede urbana 

brasileira e nordestina: novas centralidades e dinâmicas de desenvolvimento urbano e 

regional 

As acumuladas transformações socioespaciais que o Brasil experimentou, em fins da 

década de 1980 e durante os anos 90, sinalizaram novos rearranjos sobre a sua rede urbana, 

momento em que os novos padrões de localização das relações de produção e reprodução do 

capitalismo imprimiram novas marcas em selecionadas cidades. 

A maior parte destas cidades são justamente as localizadas fora dos quadros 

metropolitanos. Tal fato, tem evidenciando a forte relação das cidades (interioranas) e seu 

recorte regional, configurando novas entidades “oriundas da integração de regiões 

metropolitanas e aglomerações urbanas” (HORTÊNCIO, 2015, p. 6).  
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A integração, conforme aponta o autor, segundo os moldes planejados e apontados 

anteriormente, seja na Europa e/ou Brasil, guarda em si vários motivos. O primeiro deles é que 

se refere à força alcançada pela urbanização no interior de nosso país, destacando 

potencialidades regionais para investimentos até então desprezadas ou mau aproveitadas.  

O segundo motivo, talvez o mais importante, tem vistas à superação da tímida capacidade 

de relacionamentos entre as partes regionais e, obviamente, entre suas cidades, que perdurou 

até a primeira metade do séc. XX, marcando o cenário territorial brasileiro. Tal movimento, 

acentuou a possibilidade de integração nacional, tanto nas esferas produtivas, como nas 

econômicas e/ou ainda sociais, a partir de uma forte mobilidade rodoviária. 

O fomento de uma importante rede urbana, notadamente de forma interiorizada, a partir 

desses fatos, não estaria completo se não lembrarmos de um terceiro motivo: a inscrição das 

cidades brasileiras no contexto de relações com outras unidades municipais e áreas rurais de 

suas regiões.  

Essa possibilidade foi autenticada pelos relevantes cabedais de investimentos produtivos 

(por meio de diferentes externalidades assim orientadas), faceta ímpar da lógica de 

flexibilização da produção, conduzindo, assim, a “rápidas mudanças dos padrões de 

desenvolvimento desigual, tanto entre setores quanto em regiões geográficas” (HARVEY, 

1996, p. 140).  

A reafirmação desses fatos foi constatada em pesquisa recente feita por Scherer (2018), 

no que se refere às ditas cidades médias, expondo a forte capacidade de expansão delas pelo 

interior do território brasileiro. Referendado em dados dos anos de 2000 e 2010, o autor conclui 

que os “resultados apontam para uma continuidade da interiorização da rede – já constatada 

para períodos temporais anteriores – evidenciada tanto pelas mudanças nas composições 

hierárquicas, quanto pelos níveis de centralidade das regiões mais periféricas do país” 

(SCHERER, 2018, p. 11). 

Essa constatação evoca relembrar da importância assumida por três estudos, ainda que 

não de existência única37, os quais marcaram novas formas de apreensão das questões urbanas 

e regionais, no Brasil, no início do séc. XXI. O primeiro é denominado Caracterização e 

Tendências da Rede Urbana do Brasil, desenvolvido a partir da parceria entre 

IPEA/IBGE/UNICAMP e publicado em 2001.  

                                                           
37 Destacamos o estudo Tipologia das Cidades Brasileiras, organizado pelo Observatório das Metrópoles, em 

2009, com foco mais diretivo às regiões metropolitanas. Cabe menção, ainda, ao estudo A Nova Geografia 

Econômica do Brasil: uma proposta de regionalização com base nos polos econômicos e suas áreas de influência, 

feito pelo CEDEPLAR, em 2003.   
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Documentado em seis volumes, esse material é de extrema importância para a 

compreensão das dinâmicas espaciais, cuja tônica maior, é a constituição de uma forte rede 

urbana no Brasil, regionalmente diferenciada, entre as décadas de 1980 e 1990. 

Vale resumir, assim, no bojo desta pesquisa, que a nova organização urbana brasileira 

esteve emoldurada em três categorias e seus respectivos quantitativos urbanos: duas metrópoles 

globais, duas nacionais, sete regionais, quatro centros regionais, dezesseis centros sub-

regionais, classificados nos níveis 1 e 2, com total de trinta e um e cinquenta e um aglomerados, 

respectivamente. 

Conclui o documento, o estabelecimento de cento e onze aglomerações urbanas que 

abrigavam quatrocentos e sessenta e sete municípios. Além disso, foram identificadas três 

estruturas em modelos de blocos macrorregionais: Centro-Sul, Nordeste e Centro-Norte, 

representando, assim, uma espécie de Brasil com caráter “mais homogêneo”, diferentemente 

do que atesta a tradicional divisão em macrorregiões (Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e 

Nordeste). 

A retomada desse estudo atestava para o séc. XXI, no que se refere aos estudos da nova 

ordem urbana brasileira, a visualização do que se projetou nos anos de 1980 do século passado, 

informando dessa maneira, não só a importância do desenho de uma nova geografia urbano e 

regional no país, mas os efeitos dos ciclos de crise econômica e produtiva, processados 

fortemente nos anos de 1990 e a posterior capacidade de superação, ainda que não de forma tão 

homogênea, nos diferentes recortes da malha territorial nacional. 

O segundo estudo, com grande importância analítica, não só por aquilo a que vem se 

propondo desde sua origem, nos anos de 1960, mas sobretudo por ser apresentado em sua quarta 

edição, no ano de 2007, é o Região de Influência das Cidades – REGIC.  

Baseado nas concepções de Christaller, esse documento pauta-se nos fluxos de bens e 

serviços. Com isso, resultou uma curiosa proposta de classificação hierárquica para o Brasil, a partir 

da identificação de um mil e trinta e quatro municípios pertencentes a algum nível, a saber:  

a) Metrópoles, em três níveis;  

b) Capitais Regionais, em três níveis; 

c) Centros Sub-regionais, em dois níveis; 

d) Centros de Zona, em dois níveis; 

No último agrupamento, estão inseridos o restante dos 4.473 municípios não escalados 

em uma das categorias mencionadas. De forma geral, tal estudo, esboça as seguintes 

características conclusivas assumidas pela transformada rede urbana brasileira:  
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1) A consagração da rede urbana nacional, sobretudo, nos níveis hierárquicos mais altos, 

revelando que, apesar da forte desmetropolização das últimas décadas, as cidades aqui 

agrupadas, ainda concentram poderes e decisões políticas e econômicas em escala nacional. 

2) No que se refere aos níveis intermediários, o destaque ficou sobre regiões Norte e Centro-

Oeste, por meio de suas transformações em suas articulações, com especial friso, para os 

Estados de Mato Grosso, Rondônia e Tocantins, além do oeste amazônico e sul do Pará. Tem 

prevalecido nesse conjunto, o adensamento de redes em espaços territoriais historicamente de 

escassa ocupação. Uma importante consequência, nesses termos, foi o fortalecimento das 

capitais regionais. 

3) No caso do Nordeste, o destaque fica para o adensamento dos centros sub-regionais, apesar 

de as principais capitais, em sua maioria litorânea, manterem seus status de forte influência que 

extrapola seus estados de origem. Picos/PI, conforme se discutirá de forma mais ativa no último 

capítulo, tem alcançado respaldo extremamente significativo, seja no contexto hierárquico 

urbano, seja também regional. 

Um terceiro estudo a ser destacado é o Estudo da Dimensão Territorial para o 

Planejamento, de 2008. As microrregiões, nesse estudo, ganham destaque ao utilizá-las como 

unidades para análises. Assim, a pesquisa focou em propostas que enalteceram a abordagem da 

dimensão territorial no contexto do planejamento nacional.  

Resultou dessa perspectiva, a identificação de seis grandes espaços homogêneos no 

Brasil. Para cada um desses espaços, foram identificados cinco grandes vetores com 

capacidades estratégicas de desenvolvimento. 

As amostragens desses estudos, ao tempo que foram constituídas com pequena diferença 

de tempo entre si, atestaram a importância de se analisar o fenômeno da urbanização pelo 

interior do Brasil. A soma dessas investigações contribui sobremaneira aos estudos da rede 

urbana nacional, apontando não só especificidades, mas também, as muitas peculiaridades 

resultantes dos processos de formação socioeconômica do território brasileiro. 

Seus registros, nesse sentido, permitem reconhecer as diferentes articulações nos 

diversificados quadros regionais. A compreensão dos papéis e determinações das ditas cidades 

médias, suas complexidades e o reordenamento dos graus hierárquicos do universo urbano 

brasileiro passam pelo entendimento da construção de suas centralidades.   

A compreensão das cidades alcunhadas de médias, no Brasil, notadamente, no que se 

refere a sua capacidade de centralidades, passa pela releitura dos estudos do REGIC 2007. Por 

meio dele, o entendimento da realidade sobre aquele agrupamento de cidades se deu mediante 

a construção de três etapas. 
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A primeira delas, conduziu a uma classificação dos centros urbanos, referendados na 

capacidade funcional de gestão do território38. A segunda, por sua vez, diz respeito aos 

eventuais casos em que não foi possível fazer identificação de gestão territorial, mas permitiram 

a identificação da condição de uma centralidade, a partir da oferta de equipamentos e serviços 

específicos, por e a partir daquelas cidades. Já a terceira, diz respeito à investigação das ligações 

entre as cidades capazes de revelar seus graus de influências na escala regional. 

Com esse conjunto, o REGIC 2007 permitiu a construção de cenários de visualização de 

áreas polarizadas e o vislumbramento dos diversos níveis hierárquicos em que as cidades estão 

inseridas. Na intenção de uma amostragem do que está sendo debatido, a figura 8 a seguir, 

expõe esses cenários. 

FIGURA: 8 níveis de centralidade das cidades médias a partir do REGIC 2007 

 
Fonte: extraído de Scherer (2018) 

                                                           
38 Para essa fase, a referência tomada foi a capacidade de oferecimento de serviços de diferentes setores 

administrativos pelo setor público federal, para gestão pública. Ademais, além da localização das sedes e filiais de 

empresas para a gestão empresarial, são parte integrante, ainda, as ligações aéreas, capacidade de internações 

hospitalares, abrangência de cobertura televisiva, disponibilidade de Instituições de Ensino Superior, quantitativo 

do setor bancário e extensão nos domínios de internet. 
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Mesmo que o padrão concentracional ainda esteja dentro do eixo Sul e Sudeste, o grande 

destaque fica para o Nordeste. Essa condição não só atesta a validade dos processos de 

externalidades que tais unidades urbanas expuseram como chamariz aos investimentos 

desterritorializados, como também instiga a necessidade de renovação, na literatura urbano e 

regional, para que enxerguemos tais cidades com capacidades de comando na região na qual 

estão inseridas. 

A ampliação das centralidades a partir destas cidades, em seus quadros regionais, 

determinantes para compreensão da composição e escalonamento hierárquico assumido na 

atual rede urbana brasileira, é revelado pela construção de um Índice de Centralidade (IC), 

desenvolvido por Scherer (2018), a partir de sua Tese de doutoramento, tomando como 

referência a análise das dinâmicas de reorganização urbana brasileira nas ditas cidades médias, 

nos anos de 2000 e 2010, conforme se constata pela figura 9. 

FIGURA 9: Taxa de Variação da Centralidade urbana (2000 - 2010) 

 
Fonte: Scherer (2018) 
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Sobre essa conclusão, o autor alerta que, não sendo possível determinar as possíveis 

causas do espraiamento das cores, mais uma vez, o grande destaque fica para a realidade que 

se processa sobre os recortes do Norte e Nordeste brasileiro, de modo que há sobre esses 

recortes regionais uma “evidência da ação das forças de (des)aglomeração agindo com maior 

intensidade nos municípios dessas regiões, pois os choques econômicos sofridos se espalham 

de acordo com a tensão dessas forças atraindo/repelindo uma maior intensidade de 

centralidade” (SCHERER, 2018, p. 147). 

No que tange às dinâmicas urbanas e regionais, um primeiro ponto de destaque é o 

fortalecimento e a ampliação das interrelações entre atividades e processos econômicos locais 

e regionais. Isso pode ser exemplificado pelo fomento aos APL’s, cujas influências 

determinantes no conjunto econômico da microrregião de Picos/PI, serão estudadas no último 

capítulo. 

A importância assumida das ditas cidades (médias) nesse processo, junto de outras áreas 

(municipais e rurais) de influência, é a de uma soma de totalidades dentro de outras totalidades. 

Esse fato é comprovado quando da tomada e escolha de recortes territoriais das cidades, pelas 

empresas e investidores, com base na materialidade de condições capitais e produtivas que 

paulatinamente foram sendo instaladas. 

Assiste-se, então, nesse contexto, aos diferentes jogos de interesses acerca do uso da terra 

urbana para diversos fins, com destaque, de um lado, para a instalação de moradias de médio e 

alto padrão. Do outro lado, a concepção de novos fixos, que são orientandos para suas 

localizações em lugares estratégicos, no contexto da malha urbana e, ao mesmo tempo, 

movimentam e alienam os diferentes e dependentes fluxos de pessoas, capitais e condições no 

interior das cidades. 

Nesse movimento dinâmico, bairros e ruas são refuncionalizados. Novas centralidades 

e/ou subcentralidades urbanas são erguidas. Antigos prédios, recortes memorialísticos da 

história local passada são apagados e/ou descaracterizados pela necessidade de sobreposição do 

novo sobre o velho. Novas ruas e avenidas, por meio do progresso material no espaço urbano, 

usurpam o resto do conjunto ambiental ainda sobrevivente. Estes fatos, quando tomados em 

conjunto, forçam a (re)organização interna dessas cidades, criando as condições das totalidades 

apontadas.  

Temos, então, o conjunto de condições – ainda que não totalmente elencados, mas 

importantemente destacados – para o desenho de um utópico progresso e desenvolvimento 

urbano em poucas décadas, experimentado por essas cidades localizadas externamente aos 

quadros metropolitanos.  
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As novas formas, condições e conteúdos (leia-se novos fixos) urbanos são bancados pela 

violência dos investimentos capitais. Reforçam-nas, ainda, as alianças políticas e econômicas, 

por meio de programas tencionadores de integração e desenvolvimentos regionais, os quais 

apontamos ainda no primeiro capítulo.  

Tais programas, fruto de tácitos acordos políticos e empresariais, conseguem alienar o 

território nacional e seus recortes regionais a comportamentos de reprodução, típicos do 

capitalismo usurpador. Os conjuntos de cidades tomados para os investimentos seletivos vem, 

de alguma forma, desenhando a composição de um “novo regionalismo”, mensurado nos 

princípios da coesão de regiões, lançados à competitividade global, fato bem observado por 

Klink (2001). 

Essa competitividade nos remete a lembranças de que a tentativa de manutenção de seus 

status quo, no cerne dialético e seletivo de investimentos capitais, tem base de sustentação em 

sua continuada formulação de imagem e marketing, enquanto tentativa a sua constante inserção 

no mercado competitivo com variados rebatimentos.  

Dentre tantos, cabe destaque os que “atingem o consumo, os modos de vida e as formas 

de apropriação do espaço, mediadas por novas formas de exercício do poder e pelas estratégias 

atualizadas das políticas urbanas” (SÁNCHEZ, 2003, p. 16). O exercício dessa elaboração 

implica, então, mencionar as práticas do City Marketing. 

O City Marketing se reveste de um termo que passou a significar promoção ou, até 

mesmo, a capacidade competitiva da cidade, em diferentes escalas. Para tal, enseja-se não 

apenas a possibilidade de melhoramento do tecido urbano, arquitetônico e infraestrutural, com 

vistas aos interessados investimentos externos. 

Dentre os investimentos, tem sobressalto de atenção, o avanço nos processos de adesão 

da cidade às novas tendências internacionais, da reprodução dos investimentos capitalistas, fato 

que justifica o ideal de que a “qualidade do espaço urbano encontra-se vinculada ao aumento 

da competitividade” (PEREIRA, 2013, p. 448). 

Nessa perspectiva, a valorização do City Marketing também seria fruto da atual 

conjuntura econômica mundial, na qual se desenharia uma situação cada vez mais instável 

para as cidades, com implicações em “seus modelos de desenvolvimento, suas funções e suas 

morfologias” (SÁNCHEZ, 1999, p. 17). 

 Essas ideias vão ao encontro da nossa reflexão nesta Tese, que colabora em uma 

apresentação nominal e composição conceitual. Ademais, a promoção das cidades adjetivadas 

de médias, seus papéis e determinações regionais acumulados têm vinculação direta com os 
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esforços políticos na busca para inseri-las nas disputas competitivas e seletivas dos 

investimentos e, assim, valorizar sua localização na região. 

A dimensão de transformações no interior das cidades médias resulta das perspectivas 

vantajosas que passaram a apresentar, quer seja para morar, quer seja para investir, conforme 

já discutido. Endossaram esses motivos, ao longo do tempo, os insustentáveis graus de 

saturação instaurada nos grandes centros metropolitanos brasileiros. 

Exemplificam as condições de saturação em nosso país, assim, a escalada de violência e 

a desigualdade historicamente acumuladas. Soma-se, também, os elevados tributos referentes 

ao uso da terra urbana, reforçadores da carestia de vida. É mencionado, ainda, o avolumado 

conjunto de problemas ambientais, em formatos diversos.  

Conforme mencionado no subtópico anterior, revelamos nossa preocupação em 

reconhecer que o dinamismo alcançado pelas cidades médias tende a formatá-la (em um futuro 

não muito distante), tal qual as grandes cidades, com seus respectivos problemas, espacial e 

historicamente acumulados.  

Faz defesa nesse sentido, a forte expansão e transformação física dessas cidades, em 

diferentes partes do país, resultante de seu quadro de crescimento e dinamismo econômico 

enquanto “caixa de ressonância” de suas regiões. 

Frente a isso, posicionamos três pontos que podem ajudar a pensar tais cidades, sob a 

perspectiva do planejamento. Considerar a importância deles, é instigar a renovação dos 

critérios formulados até então na eleição de um novo olhar conceitual e nominal sobre essas 

cidades: 

 A sempre necessária promoção de pactos territoriais de cunho governamental e 

municipal, uma vez que, tende a haver o extrapolamento dos limites físicos dessas cidades sobre 

outras ao seu entorno. 

 Dada a dinâmica de usos e valores do solo urbano, em diferentes perspectivas, contextos 

e recortes de tempo, as demandas sociais, empiricamente falando, são avolumadas e, na maioria 

das vezes, não são atendidas, fato que exalta as diferenças entre os que podem comandar e viver 

nas cidades. 

 A ausência ou fragilidade de uma agenda política e social comprometida com as 

diferentes partes dessas cidades em aceleradas dinâmicas. Isso contribui para o crescimento de 

problemas ambientais, para o mau funcionamento da mobilidade populacional, e para 

ampliação sem limites, do circuito inferior da economia. Além disso, crescentes parcelas da 

sociedade que não possuem acesso a itens essenciais à continuidade da vida, dada as parcas 

vagas em escolas, hospitais, creches, etc. 
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Como se percebe, as transformações dessas unidades urbanas ocorrem quase que pelos 

mesmos processos pelos quais as grandes cidades brasileiras passaram em tempos pretéritos. 

Através destes, tais problemas, estão fortemente se reproduzindo. Como não se trata de um 

dinamismo fechado, mas articulado em graus diferenciados, com outras unidades urbanas da 

região polarizadas pelas cidades médias, as ações e orientações políticas em tal ótica fazem 

sentido.  

O apontamento dessa realidade colabora para que vejamos e entendamos o conjunto 

dessas cidades, dada a dinamicidade processual nos variados setores (econômicos, sociais, 

políticos, entre outros), ainda que grosso modo, como uma espécie de uma “segunda Capital” 

fora da Capital dos seus estados de origem, haja vista, a forte reprodução dos quadros de 

condições, muitas das quais negativas. 

Esclarecemos, a partir disso, que se considerarmos a dinâmica de implantação de novos 

arranjos produtivos (na trajetória de organização dos respectivos espaços), as ações dos 

diferentes agentes produtores do espaço urbano, se consubstanciarão por meio de diferentes 

atuações e pretensões sobre o uso da terra urbana. 

Muitas destas, estão e ou são, por vezes, alinhadas (e motivadas) por determinações 

políticas de gabinetes (construção e implementação tecnocrática centralizada). Nestes termos, 

teremos em comum, entre a grande maioria dessas cidades, a exaltação da terra urbana como 

importante mecanismo de troca e uso para os agregados do capitalismo. Tal situação, amplia 

um quadro de desamparados sociais que efetivamente não participam e/ou se beneficiam desse 

progresso material.  

Isso nos instiga a pensar que tais cidades e suas pretensas condições de “segunda capital”, 

fora das capitais de seus estados de origem, necessitam mais do que nunca, de uma agenda 

política especifica que as vislumbre a partir de suas reiteradas realidades, semelhanças e 

imagens do que se processou e acumulou em tempos pretéritos nos grandes centros 

metropolitanos. 

Desse modo, ao falarmos de um desenvolvimento urbano e regional, estamos exaltando, 

ainda que de forma implícita, os vetores economia, sociedade e espaços. Estes, são animados 

pelos elementos comércios e serviços, fluxos populacionais e sistemas modais que desembocam 

em uma cidade de referência (que optamos em denominar de comando regional). Resultam 

sobre estas, um frenesi de transformações constantes e que são ampliados diuturnamente. 

As interações espaciais constituídas são mote decisivo para as relações entre as cidades 

e, com isso, entre as regiões. As funcionalidades diversas dão sentido à consecução para novos 

e constantes circuitos de investimentos. Há então, o reconhecimento das potencialidades 



122 
 

regionais. Por fim, é através desses fatos que, na apresentação de um novo olhar alternativo, 

rumo às cidades médias, expomos serem as Cidades de Comando Regional, as responsáveis 

para consecução em processos de integração e/ou desenvolvimento regional. 

A discussão sobre desenvolvimento regional é importante, pois, o ideal do termo por si 

só, remete à necessidade de pensar que todos estejam inseridos e desfrutando as benesses de 

aproveitamento das potencialidades regionais, a partir dos investimentos capitais.  

Mas quem são todos? São todos (conjuntos populacionais) os que estão inseridos dentro 

da cidade? ou dessa com o setor rural? Se bem pensarmos, veremos que as transformações nas 

cidades em franco dinamismo e que ao longo desses quatro subtópico vínhamos dialogando, só 

se faz pelo encontro do urbano com o rural. 

O conjunto das cidades, cuja localizações estão fora dos eixos metropolitanos, tem 

orientado e ocupado novos lugares na cadeia da hierarquia urbana nacional. Tal condição, tem 

se dado, em função das motivações políticas, econômicas e produtivas, fortemente influenciada 

pelas regras dos novos processos produtivos e das diferenciadas reestruturações econômicas, 

historicamente acumuladas. 

Considerando apenas a escala regional como referência, com vistas à compreensão de 

uma integração, a partir das motivações citadas, temos em Lima (2009) uma apurada percepção 

que informa o “foco de interesse para a integração regional está voltado para os fluxos 

interregionais de produtos e serviços, capital, emprego e população” (LIMA, 2009, p. 11). 

Fazer menção a estes elementos, é condição ímpar, enquanto pressupostos à compreensão 

para a efetivação de um desenvolvimento urbano e regional. Este, nunca estará e/ou será 

completo, se pensarmos aqueles elementos e suas relações, de forma isolada.  

Nesse contexto, o encontro dos elementos humanos, oriundos do universo urbano e rural, 

serão sempre pares complementares e dialéticos nas constituições urbanas e regionais. É por 

essa conjuntura que as Cidades de Comando Regional poderão emanar processos de integração 

e/ou desenvolvimento regional. 
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4. FORMAÇÃO SOCIOESPACIAL E DESENVOLVIMENTO URBANO E 

REGIONAL NO PIAUÍ  

A construção deste capítulo é orientada para a compreensão dos elementos e condições 

que marcaram os diferentes processos de formação e organização socioespacial do território 

piauiense, desde as primeiras incursões de colonização, até o atual estágio de reorganização 

regional, a partir de sua rede urbana. 

A história do Piauí nos revela uma grave dialética: um território rico, em condições 

naturais e culturais, mas pobre ao se evidenciar que muitas de suas potencialidades são 

aproveitadas de forma unilateral. Tal condição, resulta da intensificação e aprofundamento dos 

investimentos seletivos do capital, capazes de promover a segmentação produtiva no território, 

a partir da segunda metade do séc. XX.  

Neste capítulo, discorremos as diferentes políticas de desenvolvimento regional 

processadas no território piauiense, com vistas à detalhamentos que explicam e justificam a 

fragmentação e desarticulação por último comentada. 

Os fatos a serem expostos problematizam a trama de transformações regionais, 

expondo, assim, os processos de formação, organização e transformação das principais cidades, 

evidenciando suas dinâmicas, enquanto forte pressuposto à defesa do que em capítulo anterior 

propomos como Cidades de Comando Regional. Para isso, há um estrito foco de análise na 

ambiência dos sertões centro-leste do Piauí, onde se localiza Picos e sua microrregião de 

influências. 

4.1 Formação socioespacial no território “Filha do sol do Equador” 

A propósito do conteúdo fundante desse subtópico e como extensão do que vínhamos 

dialogando, concernentemente sobre território, lembramos que tal categoria, na perspectiva 

aqui a ser examinada, evoca a necessidade de “levar em conta a interdependência e a 

inseparabilidade entre materialidade, que inclui a natureza e o seu uso, que inclui a ação 

humana, isto é, trabalho e a política” (SANTOS; SILVEIRA, 2001, p. 257). 

Tal interpretação, aplicada à realidade do território piauiense, lembra-nos que as 

primeiras incursões de sua formação socioespacial, tiveram como bases, o caminho natural dos 

rios, em fins do séc. XVII, destacadamente sobre recortes específicos da “bacia do Parnaíba: 

Alto Gurguéia, praticamente toda a extensão do rio Piauí e Canindé, boa parte do Poti e, 

finalmente, as cabeceiras do Longá (CEPRO, 2003, p. 20). 

O roteiro de ocupação, orientado pelos caminhos hídricos, foi justificado num primeiro 

momento, nos quadros da história territorial do Piauí, entre os anos de 1676 a 1759, pelas 
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práticas de concessão de sesmarias, pelo domínio português, inaugurando a primeira fase não 

só de colonização, mas sobretudo, de ocupação econômica de um amplo recorte territorial, que 

viria a ser o Piauí, onde a “iniciativa privada” era a criação de gado (MENDES, 2001). 

O desbravamento e ocupação de terras desconhecidas, tomando como referência, 

elementos da natureza, permitiram dessa forma, de um lado, a promoção de territorialidades do 

poder imperialista, do governo português colonizador, bem como, a entrada e interiorização de 

sujeitos externos à terra, apreendendo e escravizando tribos indígenas, de variadas ordens39, 

secularmente instalados, em diferentes porções do território.  

Do outro lado e parte essencial deste processo, tivemos a ocupação de terras alheias, 

justificadas pela política desajustada de doações de sesmarias. Tal politicagem, resultou da 

desastrosa administração que as terras do Piauí tiveram, visto que, foi dirigida por capitanias 

diferentes: do ano 1621 até 1811, pelas capitanias de Pernambuco, Maranhão e Bahia.  

Importante mencionar que no ano de 1718, foi proclamada a capitania do Piauí, de 

forma provisória, com poderes voltados à capacidade de organização territorial interna, mas 

ainda alienadas às ordens superiores das capitanias anteriormente citadas. A instalação 

definitiva, só foi concretizada, no ano de 1758. 

Paralelo à organização espacial, mediada pelas relações comerciais do gado, cujo ápice 

era a instalação das fazendas, símbolos de riqueza e de centralidade do poder de famílias 

tradicionais ligadas ao desbravamento, eram desenhadas as relações sociais nos espaços em 

ocupação, por meio das paróquias ou comumente denominadas de freguesias, que 

resumidamente eram “circunscrições territoriais decisivas no enquadramento político do 

espaço” (ARRAES, 2016, p. 261). 

Isso na prática significava que a igreja teve papel primordial na construção, expansão 

e manutenção da ordem e dos bons costumes sociais, impostos pelo colonizador aos 

colonizados, além claro, da organização política, que se fez manifestada pela presença de 

famílias tradicionais e que no Piauí, coube destaque à família Ávila, cujo principal 

representante, foi o bandeirante português Domingos Afonso Mafrense.   

                                                           
39 Estudos apontam a existencia de mais de 40 tribos etnicamente diferenciadas pelo Piaui, dos quais cabe destaque, 

os localizados no ambiente dos sertões do Sudeste piauiense: Acoroá, Acumê, Amoipira, Araiê, Coripó, Gueguê, 

Jaicó, Kamakã. Maiores detalhes, ver a Tese “O povoamento colonial do sudeste do Piauí: indígenas e 

colonizadores, conflitos e resistência” (Oliveira, 2007).  
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Tal bandeirante, é considerado na historiografia piauiense, a grande representatividade 

no processo colonial, cujo legado se fez representado pelo esforço de implantação de cerca de 

trinta fazendas de gado, consagradores da formação urbana local, além da afamada capacidade 

para apreensões de indígenas e o consequente apossamento de suas terras. O resultado de suas 

ações, o fizeram reconhecidamente como o indivíduo, em terras piauienses “quem deixou a 

obra colonizadora mais durável” (OLIVEIRA, 2007, p. 29). 

Por meio das freguesias, a construção das relações sociais no espaço era realizada pelas 

atividades eclesiásticas de batismos, casamentos, missas, entre outras correlatas. Com efeito 

destas ações, as vilas cresceram e evoluíram para núcleos urbanos. Deste modo, nasceu a 

freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Cabrobó, núcleo embrionário da Vila da Mocha, 

que deu origem a primeira capital e município do Piauí, hoje Oeiras, inaugurada em 1717. 

Como os processos de ocupação do espaço piauiense, se deram no sentido sertão-

litoral, é no contexto territorial dos sertões do Piauí, que se esboçaram os processos iniciais de 

uma organização frágil e vagarosa, da expansão urbana. Tal caracterização, em grande medida, 

é justificada pelas agruras do calor nos sertões, associados às muitas dificuldades de 

comunicação com outras partes do próprio território, em função das diferenças de relevo, bem 

como, com outras capitanias. Tal situação, justifica a transferência da Capital, até então em 

Oeiras, para Teresina, conforme, se discorrerá, mais adiante. 

Imerso nestas questões, ainda sim, tal organização, no contexto onde o aprisionamento 

de indígenas e criação de gado, eram a tônica do sucesso das relações sociais e econômicas com 

o território piauiense, foi necessária para a trama de uma inicial rede urbana. Respaldadas pela 

expansão das freguesias, responsáveis para organização espacial das vilas, cujas existências 

“configurariam reformas estruturais no Piauí e incitariam um novo modo de vida, 

fundamentando uma existência consagrada no urbano como o locus da civilidade” (Idem, 2016, 

p. 284). 

O segundo momento em que o território piauiense experimentou transformações, é o 

que se dá entre os anos de 1759-1852, marcado pela estagnação da pecuária e a ausência de 

alternativas econômicas, que tem como marcos de referência respectivos, a instalação do 

primeiro governo da Capitania independente, com o militar português, João Pereira Caldas até 

a transferência da capital para Teresina. 

A falência das atividades da pecuária, na segunda metade do séc. XVIII, é justificada 

pelo novo foco de atenção à nova atividade econômica que angariou importância maior, no 

cenário do Brasil colônia: a mineração.  Contam como outros motivos para tal declínio, a 

comercialização de escravos, após o ano de 1850, além da produção de caráter primitivo da 
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carne do gado, em diferentes formatos, delimitando assim, a frágil competitividade do Piauí, 

frente a outros fortes mercados, situados no Nordeste brasileiro, conforme aponta Sousa (2008). 

No entanto, salientamos que o aproveitamento do gado, enquanto principal legitimador 

das incursões iniciais de ocupação do território do Piauí e, organizador de uma importante trama 

de relações e valores sociais, bem como urbanos, não ficou restrito à ambiência dos “sertões de 

dentro” e/ou de “rodelas”. Esta alcunha, foi dada à época da inicial colonização, à toda região, 

situada a oeste do rio São Francisco. 

O gado, na forma de charque, ainda que sua produção tivesse ocorrido de forma 

primitiva, foi de extrema importância, não só do ponto de vista alimentício, aos mercados onde 

tinha destinação, mas sobretudo, por apontar o surgimento de espaços urbanos, fora dos sertões. 

A carne teve assim, relevante contribuição à história social, econômica e política piauiense, 

como foi o caso da Vila de São João da Parnaíba – atualmente, cidade de Parnaíba. À época de 

sua oficialização, enquanto vila, em 1762, era a única com saída para o mar.  

O posicionamento marítimo de Parnaíba, permitiu o alcance da marca piauiense, por 

meio de diferentes produtos, a longínquos mercados, dentro e fora do Brasil, oportunidade que 

além do charque, ganhou destaque, outros gêneros como o fumo, o algodão, além de produtos 

tropicais, como a borracha, carnaúba, entre outros (OLIVEIRA, 1995). 

Ainda sobre a projeção urbana que o Piauí experimentara, enquanto reflexo da 

primeira fase apontada e sua passagem e deterioração para a segunda, contou-se a formação de 

oito núcleos de adensamento populacional e urbano, em fins do séc. XVIII, que foram: Oeiras 

(a primeira capital), Campo Maior (reconhecida nacionalmente, em 1823, por ser um dos 

primeiros espaços urbanos a instigar o sonho da independência brasileira de Portugal, através 

da Batalha do Jenipapo), Jerumenha, Marvão (atual cidade de Castelo do Piauí), Parnaíba, 

Piracuruca, Parnaguá e Valença. 

Teresina, no ano de 1852, é tornada a segunda e definitiva capital do Piauí. Em 

verdade, em meio às transformações que o território passava, notadamente, o de necessária 

modernização à época, o “surgimento da cidade Teresina foi fruto de interesses políticos e 

econômicos ao reivindicarem a modernidade e o desenvolvimento para o Estado do Piauí” 

(GANDARA, 2011, p. 90). 

Tal modernidade e desenvolvimento, a partir da nova capital e sede política territorial, 

foi motivada por determinações geográficas, onde a transferência a partir de Oeiras, era 

prioridade para um novo tempo de governança e transformações idealizadas por José Antônio 

Saraiva, governador à época. 
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O entendimento administrativo de Saraiva era que, Oeiras não oferecia condições 

satisfatórias à capital, de uma capitania independente. Assim, sobre Teresina, pesaram 

qualidades essencialmente geográficas, pautadas a partir dos “fatores de localização, pois a 

situação geográfica da nova capital possibilitaria ampliar os canais de comunicação com os 

centros mais dinâmicos [...]” (FAÇANHA, 2009, p. 60).  

Ressaltamos que afora as atenções dada à nova capital, apenas Parnaíba, no litoral, 

ganhou projeções importantes, no que diz respeito, a importância econômica e social. Apesar 

de as incursões iniciais de povoamento do Piauí tenha iniciado em espaços sertanejos, Picos/PI 

só ganha conhecimento em fins do séc. XIX, por conta da fase da extração da borracha da 

maniçoba.  

A fase da exploração vegetal, inaugurou assim, o terceiro momento de acontecimentos, 

que vai de 1852 a 1970, permitindo de sobremaneira, um rearranjo territorial no Piauí, com base 

na potencialidade das diversidades de seus recortes regionais. Arrolam situações para as 

transformações, o comércio do algodão, com vistas ao mercado externo. 

Fizeram parte ainda deste agrupamento, a importância adquirida pela extração da cera 

de carnaúba, borracha da maniçoba, couro de gado vacum e peles de gado e cabra, permitindo 

dessa forma, a inicial inserção do Piauí, na lógica de funcionamento dos circuitos econômicos, 

em escala planetária (SANTANA, 2001). 

Desta relação, deu forte notoriedade ao Piauí, a borracha de maniçoba, produto que 

“marcou o início da integração do Estado ao mercado mundial, de uma forma contínua, 

inaugurando novo período da história econômica do Piauí, agora centrado no consórcio 

pecuária – extrativismo” (QUEIROZ, 2006, p. 52). 

O alcance do Piauí, no contexto mundial, a partir daquele produto, se deu sobre os 

mercados da Alemanha, Inglaterra e E.U.A, que concidentemente, teve auge no contexto da 

Primeira Guerra Mundial. Entretanto, se o conjunto de exploração vegetal, focados em 

abastecer mercados externos, foi de extrema valia ao Piauí, a mesma dinamicidade não se 

processou afinco internamente no território, pois tal qual, como na fase do gado, o uso de 

técnicas primitivas de produção ainda reinava, de modo que prevaleceu, o uso da mão de obra 

disponível na região de extração, provocando assim, fracas alterações, nas relações sociais 

(CEPRO, 2003).  

Uma quarta fase que explica as transformações territoriais e respaldo dos recortes 

regionais do Piauí, a partir dos anos de 1970, se deu via ações e políticas públicas, que 

tencionaram possibilidades de integração e desenvolvimento regional, orientadas e planejadas 

pelo governo federal, cuja caracterização pormenorizada, se fará, no próximo subtópico. 
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Em linhas gerais, a formação socioespacial do Piauí, pensada desde as incursões 

coloniais e assentada na perspectiva do extrativismo, explica-nos os motivos de tal território 

carregar consigo um estigma de atraso social e econômico, seja no contexto nacional, seja ainda, 

comparadamente a outros recortes territoriais do Nordeste.  

Considerando a historicidade dos fatos apresentados, a formação socioespacial do 

território piauiense, de forma geral, apresenta as seguintes características acumuladas 

historicamente: 

a) As diferentes fases apresentadas não se tornaram sinônimos de uma construção 

econômica consolidada para o território. Tal fato, condicionou uma organização de 

relações sociais frágeis, muito mais dependentes das atividades, do que de envolvimento 

entre os ocupantes do território em organização. 

b) A fase colonial, partindo desde a figura das fazendas de gado e considerando o 

pensamento anterior, deveria ter permitido, a geração de uma rede urbana regional mais 

consistente, visto que o Piauí, participou direto e/ou indiretamente, dos principais 

eventos, em nível nacional e/ou internacional, como importante ofertante de matérias 

primas de primeira necessidade, que cumulativamente, permitiriam uma atual rede de 

cidades mais ampliadas e integradas. 

c) A transferência da capital de Oeiras para Teresina revelou um egocentrismo espacial, 

motivado por necessidades mudancistas e estéticas oriundas de fora, cujo discurso 

político responsável por tal acontecimento, manuseou incorretamente o entendimento 

de desenvolvimento. Com efeito, as cidades “interiores” do Piauí, ficaram de alguma 

forma, dependentes da nova capital, salvo as de localização estratégicas [atualmente], 

como Parnaíba, Floriano e Picos. Estas, se ordenaram regionalmente, dada suas 

funcionalidades adquiridas, sobretudo, motivadas pelas longas distancias com relação à 

capital, bem como, de condições políticas guiadas, pelos holofotes de superação de 

desigualdades regionais, ambicionados pelo Estado, na segunda metade do séc. XX, em 

diante. 

Ao que se vê, o processo de formação socioespacial do território piauiense, em diferentes 

séculos foi de dependência: política, econômica e social, marcadamente, de origens externa. 

Tal condição, apresenta marcas de um território usado, principalmente e sobretudo, na 

perspectiva do campo econômico, revelados pelas terras apossadas, considerando seu conteúdo 

territorial com forte potencial extraído, com fins de reprodução, no ciclo comercial e 

mercadológico.  
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Tal condição, orquestrada desde tempos pretéritos, é condição imprescindível para 

compreensão do tempo presente, no que se refere os diferentes rearranjos regionais, que o Piauí, 

desde os anos 2000 vem experimentando. Sustentam essa defesa, a presença de novos 

equipamentos e investimentos, com vistas ao aproveitamento dos potenciais, de norte a sul do 

território estadual. Nessa oportunidade, a construção de diferentes políticas de desenvolvimento 

regional no Piauí, foram elementos chaves aos objetivos pretendidos, fato que apresentamos no 

tópico seguinte. 

4.2 Políticas de desenvolvimento regional no estado do Piauí: evolução de diferentes 

propostas e estratégias governamentais  

As intervenções estatais via SUDENE e o pensamento econômico furtadiano, durante 

décadas, deram os movimentos do “remo nas águas” do futuro e progresso pretendido ao 

Nordeste brasileiro. Os recortes estaduais, a exemplo do Piauí custaram participar efetivamente 

dessa remada. Desde então, apesar daquele estado estar inserido nos quadros dos grandes 

projetos nacionais, sua participação e aproveitamento das benesses sociais, foram sempre 

alheias a vontades de ações e sujeitos políticos regionais. 

Esse fato tem na década de 1930, um início explicativo. O movimento tenentista no Brasil, 

ávido por mudanças nos cenários da política oligárquica, deu sinais de promoção de um governo 

organizado e de participação popular, com os militares na gestão e poder. O fantasma da 

Revolução Russa, originado na Europa e sua possível chegada no Brasil, incitaram a construção 

de um governo provisório centralizado por militares. 

Nesse processar, a indicação de governos interventores pelo Governo Vargas foi 

difundida. No Piauí, esse novo sistema governamental foi iniciado com a intervenção do 

Tenente Landri Sales Gonçalves, de 1931 a 1935.  A intervenção governamental imposta no 

Brasil e logicamente no Piauí nos mostra que [...] “quando se puder avaliar todos os registros 

dos governos tenentistas, provavelmente se descobrirá que a sua liberdade de transformar a 

estrutura social e econômica foi severamente limitada pelos chefes locais e por grupos especiais 

de interesses” (FIGUEIREDO, 1979, p. 46). 

As ações de gestão, numa tentativa de colhimento de carisma político/social no estado, já 

que se tratou de um governo centralizado, logo, limitadora de interesses alheios, foram 

marcadas na história do estado por permitir as primeiras possibilidades de planejamento 

regional, com foco no mercado internacional para os produtos agrícolas e pecuarista, buscando 

“proteger os rebanhos piauienses, com a criação de uma indústria de charque; implantou um 

núcleo de colonização visando gerar emprego e renda para os retirantes tangidos pela seca, 
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oriundos de Estados vizinhos. Criou um centro experimental agrícola” (ASSUNÇÃO, 2005, p. 

38). 

Ressalte-se ainda que, as ações deste governo tenentista, lançaram luzes aos 

investimentos também no setor secundário, com a reativação da Companhia de Fiação do Piauí, 

a única indústria têxtil do Estado que teve notoriedade, até os anos de 195040 e a Indústria de 

Laticínios Piauiense, implantada nas fazendas nacionais41. Para dar avanço à produção e 

integração dentro do estado, foram feitos investimentos na construção das estradas que ligaram 

a capital Teresina às cidades de Bom Jesus do Gurguéia42, Valença, ambas no estado e 

Fortaleza, no Ceará.  

Passada a fase de ocupação Tenentista, o Piauí só voltará a assistir ações governamentais 

na década de 1950, com a criação da CODESE43. Antecedente da atual Secretaria do 

Planejamento – SEPLAN, aquele órgão veio dar novos rumos à economia do estado, uma vez 

que, a partir da segunda metade do séc. XX, os ciclos extrativistas que davam sustentação 

econômica ao Piauí, estavam fragilizados44.  

A estada do governo nacional à época, na figura de Juscelino Kubitschek (1956-1961), 

teve por meio de um ambicioso projeto nacional, intenções de fomentar processos de integração 

nacional. O Piauí, guiado pelos holofotes ideológicos da escala federal e considerando sua 

fragilidade econômica e dependência produtiva a outros estados, confiou à CODESE a “função 

de identificar os pontos frágeis dos setores produtivos piauienses, além de elaborar projetos e 

executar ações visando estimular os investimentos públicos de maneira a favorecer o 

desenvolvimento do Estado” (TÔRRES, 2010, p. 24). 

Como resultado dos estudos e investigações pela comissão, dois temas foram eleitos 

como prioritários a serem resolvidos e investidos, com vistas ao progresso econômico do 

estado, via atividades produtivas/industriais: “falta de energia elétrica e a inexistência de 

créditos industriais de longo prazo constituíam-se nos grandes obstáculos à expansão de 

indústrias locais” (MARTINS, 2003, p. 146). 

                                                           
40 Inaugurada em 1889, é tida como primeiro grande empreendimento industrial no estado. 
41 Eram antigas áreas de produção agrícola jesuítica, resquícios das fases de colonização, em fins do séc. XIX e 

cujas estruturas foram aproveitadas para dar prosseguimento produtivo no aproveitamento de potencialidades do 

setor agrário.    
42 Hoje, cidade de Bom Jesus, Sul do Estado, uma das que compõe a denominada “última fronteira agrícola”, com 

destaque para a produção de soja.  
43 Comissão de Desenvolvimento do Estado, criada pela Lei estadual n° 1.451, no governo Jacob Manuel Gayoso 

e Almendra (1955-1959). 
44 Iniciado na década de 1850, teve como “carro chefe”, a extração, processamento e comercialização, via 

exportação, a borracha de maniçoba, a cera de carnaúba e o coco babaçu. Tais produtos, sua quase totalidade 

tinham origem de diversos municípios do estado. 
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Tal qual foi delineado pelo modelo TVA já discutido e apostando na ideologia de 

integração nacional, instigado pelo Plano de Metas de Kubitschek, o governo do estado do 

Piauí, iniciado no governo Gayoso e estendido em mandatos seguintes, promoveu um 

verdadeiro reaparelhamento e fortalecimento estatal. 

Como ações estatais empreendidas, cabe destaque: criação das Centrais Elétricas do Piauí 

S/A (CEPISA, em 1959), Águas e Esgotos do Piauí S/A (AGESPISA, em 1962) e 

Agroindústrias do Piauí S/A (AGRINPISA, em 1959). Houve destaque também para criação 

dos órgãos Banco do Estado do Piauí S/A (BEP, em 1958), Frigoríficos do Piauí S/A (FRIPISA, 

em 1957) e Telefones do Piauí S/A (TELEPISA, em 1960), que respectivamente, pretenderam 

o acúmulo de rendimentos ao estado, a organização e beneficiamento de carne bovina, além do 

favorecimento à comunicação inter e intra estadual. 

Entretanto, o setor chave de priorização – o energético no estado – só ganhou respaldo, 

nos ano de 1970, com a inauguração da barragem hidroelétrica de Boa Esperança45, no 

município de Guadalupe, coincidindo com uma nova era e “despertar para o progresso do 

Nordeste Ocidental com o grande salto do país para o desenvolvimento integrado” (LIMA, 

2007, p. 76). 

Como se vê, o termo desenvolvimento, por aquela época, tanto no Nordeste, como Piauí, 

era moda, sinônimo de necessidades dos governantes. Esse alinhamento, continuou por anos 

seguintes e não apenas tomando os recursos hídricos como pano de fundo para minimização 

dos infortúnios regionais, firmadamente pelos discursos, culpabilizando as secas em tal. A 

atenção desses discursos rumou às áreas rurais pobres/decadentes, com um povo desanimado 

pelos rigores climáticos e poder político/familiar regional cristalizado.  

Nessa perspectiva, foi planejado e executado além dos outros projetos anteriormente 

citados, o também importante PROJETO PROTERRA46, que dada sua pretensão de integração 

nacional, sua marca ficou solidificada na cidade de Picos/PI, como uma tentativa de buscar o 

progresso do país e a minimização dos problemas sociais do Nordeste, por meio de uma ampla 

e estratégica ligação à região amazônica. 

                                                           
45 Iniciada em 1963 e inaugurada em 1970, no governo Federal de Emilio Garrastazu Médici, foi batizada 

oficialmente como Usina Hidrelétrica Marechal Castelo Branco. É resultado das políticas invervencionistas do 

Estado, notadamente, no contexto do Plano de Metas, com um dos focos, em produção de energia elétrica, 

elemento chave para os processos de industrialização. Estiveram por trás projetando tal perspectiva para o Nordeste 

e também Piauí, a SUDENE, DNOCS e CHESF.  
46 Denominado de Programa de Redistribuição de Terras e de Estimulo a Agroindústria do Norte e Nordeste, em 

1971, tomou a terra com fins agrários como foco de atuação, deu prioridade em frentes de trabalho e credito 

subsidiado. No Piauí, sua grande marca foi a inauguração da primeira tentativa de integração nacional por meio 

da inauguração de uma importante BR, a Transamazônica que entrecruza o sitio urbano da cidade de Picos/PI. 
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Tal projeto, objetivou proporcionar aos nordestinos, oriundos de diversas partes desta 

região, sua fixação no Norte do Brasil, sobretudo, nos processos de ocupação dos espaços de 

“vazio demográfico [...] e o Nordeste, que com a diminuição da sua concentração demográfica 

[...]. A cidade de Picos foi nominada enquanto seu “marco zero”” (MOURA, 2016, p. 164). 

Cabe destacar ainda, os projetos POLO NORDESTE (1975), PROVÁRZEAS (1976), 

PRODECER (1979), PROJETO SERTANEJO (1978). Cada um destes, com seus objetivos e 

as respectivas ações empreendidas e municípios pilotos, responsáveis por suas concretizações, 

são resumidos e elencados, na tabela 2, mais adiante. 

Ainda na segunda metade de 1970, se fez inaugurada, a Secretaria de Planejamento 

(SEPLAN). Desta, nasceu a Fundação Centro Regional de Produtividade do Piauí47. Sua tarefa 

foi atrelada à realização de estudos e pesquisas, dar assistência aos municípios e elaborar planos, 

projetos e programas de interesse do estado. 

A década dos anos de 1980 não trouxeram grandes novidades ao Piauí. Em verdade, as 

transformações permitidas pelos governos que se sucederam, foram de alguma forma pontual e 

ideológica ao Estado, agradando e permitindo o gerenciamento de partes do território do estado, 

a partir do domínio de diferentes grupos políticos e familiares. Com isso, as obras instauradas, 

eram regidas por quem arrecadava mais votos e mantinha seu recorte regional alinhado com as 

propostas do governo estadual.  

Diante desse panorama regional, dentro das décadas narradas, o “progresso do Piauí 

parecia ligado à criação de órgãos públicos, a tomada de empréstimos pelo governo federal, e 

aparecia, sobretudo, nas formas de melhoria das condições infraestruturais e na remodelação 

das cidades” (TÔRRES, 2010, p. 34). 

As cíclicas crises da economia nacional, no contexto da conhecida “década perdida”, 

estagnaram o ganho de novos fixos que permitisse novos fluxos no interior do Piauí, durante os 

anos de 1990. O pouco que foi instaurado, por meio das ações infraestruturantes informadas, 

permaneceram sem evolução de uso e novos interessados em investimentos, com vistas a 

geração de novas divisas econômicas.  

A fragilidade do Estado, via investimentos e projetos indutores de um processo de 

desenvolvimento e integração regional, tal qual se processara rápido e acumuladamente, em 

                                                           
47 No ano de 1975, foi substituída, com a criação da Fundação Centro de Pesquisas Econômicas e Sociais do Piauí 

–  Fundação CEPRO – cuja principal atribuição era de promover pesquisas econômicas e sociais sobre o Piauí. No 

ano de 2019, foi extinta, pelo governo estadual, como parte de um programa de reformas e enxugamento da 

máquina pública. 
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poucas décadas, em nível nacional, colocaram o Piauí, na contramão de inserção rápida e 

estratégica, no contexto das relações de investimentos neoliberais que estavam a se processar.  

Sem a presença da força do Estado, o Piauí deixou de lado o imediatista programa de 

progresso e desenvolvimento regional e continuou a assistir a um “revezamento de forças 

políticas no poder [...] consagrando a prática antiga de dominação que prescinde de uma política 

eficiente de desenvolvimento econômico e perpetua o atraso em relação aos outros estados” 

(BRAZ, 2007, p. 13-14). 

Um fato diferente, ocorreu no Piauí, entre os anos de 1994 e 1996, que foi, a união da 

Secretaria de Planejamento, ao Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura 

(IICA), ao Ministério do Planejamento e a outras instituições de peso, que aderiram ao Projeto 

ARIDAS48. 

Em fins dos anos de 1990 e a entrada nas primeiras décadas do séc. XX, o destaque de 

ações do estado ficou marcado pela adesão ao Programa de Desenvolvimento do Turismo 

(PRODETUR), que por meio de empréstimos provenientes do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), promoveu ações pontuais na tentativa da revitalização das atividades 

do turismo. 

A extensão da primeira década dos anos 2000 é marcada por políticas infraestruturantes 

pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)49, cujas ações no Piauí, foram 

direcionadas a ampliação e melhoramento de estradas, além de reformas em aeroportos, bem 

como programa de moradia e eletrificação, além da construção da Transnordestina, a partir da 

área dos cerrados.  

De forma complementar, há destaque ainda, para a institucionalização do Programa 

Territórios da Cidadania50, que a partir de 2008 vem se revelando, como uma “tentativa de 

integrar e dar coesão a um conjunto de ações, antes dispersas em diversas estruturas do Poder 

Executivo. Por isso, para muitos o programa passou a ser visto como uma espécie de 

complemento do Programa de Aceleração do Crescimento” (FAVARETO, 2010, p. 56). 

                                                           
48 Teve por objetivo elaborar uma nova lógica para o desenvolvimento no Nordeste, numa perspectiva ambiental 

sustentável, a partir da elaboração de modelos de planejamento e de gestão para o desenvolvimento sustentável 

em níveis regional, estadual e municipal. No Piauí, diversas ações se processaram, notadamente, em áreas 

sertanejas e da produção agrícola. 
49 Segundo terceiro balanço deste programa (2011/2014), no Piauí, foram injetados 18,97 bilhões de reais em obras 

e ações. 
50 No Piauí, desde a implantação, já são seis territórios definidos (Carnaubais, Cocais, Entre Rios, Serra da 

Capivara, Vale do Canindé e Vale do Guaribas). Juntos, são formados por 142 municípios, onde residem mais de 

2.232.806 pessoas. No momento, há em processo de implementação e/ou execução, diversas ações que focam no 

aproveitamento de potencialidades produtivas de cada uma das regiões. 
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Como forma de expansão das políticas de desenvolvimento regional, notadamente, no 

contexto dos Planos Plurianuais (PPA’s 2004/2007 e 2008/2011), o governo federal lança mão 

de novas ações que viessem reduzir as desigualdades entre os recortes regionais do país. Acerca 

do primeiro plano, nasceram os seguintes programas51: o Programa de Promoção da 

Sustentabilidade de Espaços Sub-regionais (PROMESO); Programa de Desenvolvimento 

Integrado e Sustentável do Semiárido (CONVIVER); o Programa de Promoção e Inserção 

Econômica de Sub-regiões (PROMOVER); Programa de Desenvolvimento da Faixa de 

Fronteira e a Organização Produtiva de Comunidades Pobres (PRODUZIR). 

A continuidade destes projetos se dá no PPA seguinte, de modo que, suas características 

em comuns, foram pensadas em duas vertentes complementares, onde a: 

primeira está voltada para o estímulo à organização social e criação de laços 

comunitários em bases locais, mobilizando a sociedade para promoção do 

desenvolvimento endógeno (botton-up); e a segunda vertente fomenta a dinamização 

econômica das regiões sob a premissa de que somente os atores locais podem 

transformar o círculo vicioso de subdesenvolvimento em um círculo virtuoso de 

crescimento e inclusão social (BRASIL, 2004, p. 02). 

Ao que se vê, a tentativa da construção de um espírito de coletividade, por meio de 

objetivos compartilhados, com vistas à fundação de um capital social, parece ser o carro chefe 

de atividades e projetos de alcance, por meio dos diferentes programas. Esteve em jogo, a 

necessidade em diminuição das desigualdades regionais. As ações em questão, seriam a 

referência, com vistas ao usufruto das benesses, permitidas a partir das potencialidades 

regionalmente localizadas e exploradas.  

É importante destacar que uma nova versão do Plano de Desenvolvimento Regional – 

PNDR, (instituída pelo Decreto n° 6.047/2007) ocorreu no ano de 2013, fruto das contribuições 

da I Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional (I CNDR), promovida pelo Ministério 

da Integração – MI. Entre tantas novidades apresentadas no conjunto do novo PNDR, cabe 

destacar, o planejamento de aproveitamento das potencialidades regionais, por meio das Rotas 

der Integração, oportunidade, cuja culminância será de uma “melhor elaboração da proposta de 

                                                           
51 No Piauí, foram implantados (ou ainda estão em funcionamento), os seguintes projetos: PROMESO, 

contemplando ações nas chamadas Mesorregiões diferenciadas que são três: Região Integrada da Grande Teresina, 

das Mangabeiras e Chapada do Araripe. Pelo CONVIVER, dado seu foco, o único recorte adotado foi a sub-região 

de São Raimundo Nonato, composta de 17 municípios. Já no PROMOVER, o foco foi dado em investimentos e 

acessória produtiva em setores de arranjos produtivos locais, agropecuária, obras e sistemas hídricos e drenagem, 

em diferentes municípios. Por fim, o PRODUZIR, focou em 4 municípios pobres do estado (Guaribas, Monsenhor 

Hipólito, Campo Grande e Queimada Nova, capacitando famílias em projetos que atuariam, tendo como parcerias 

para tal, Programa de Combate à Pobreza Rural (PCPR), Secretaria de Planejamento, Banco do Brasil e Banco do 

Nordeste. 
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desenvolvimento socioeconômico e uma maior aproximação com as universidades e centros de 

pesquisa, como a Embrapa” (COELHO, 2017, p. 17). 

Mais recentemente, no ano de 2016, o governo do estado, lançou versão final do Plano 

de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Piauí (PDES – Piauí 2050). A partir de uma 

visão de futuro (do ano de 2014 até 2050), o documento permite identificar quais são as 

principais oportunidades para desenvolver empreendimentos no Piauí, seja em segmentos 

econômicos, seja em infraestrutura, permitindo a inserção do estado, no contexto de um novo 

ciclo de desenvolvimento do Nordeste e Brasil. 

Como resultado desse longo percurso historicizado, expomos a partir da tabela 2, a seguir, 

organizado por Lima (2017), o resumo das principais ações/estratégias políticas adotadas pelos 

diferentes governos do Piauí, com vistas à promoção de um pretenso desenvolvimento regional. 

TABELA 2: Principais Projetos/Estratégias no Piauí para promoção de um 

desenvolvimento regional 

Projetos/Estratégias no Piauí para promoção de um desenvolvimento regional 

Projetos/Estratégias 

e 

Ano de efetivação 

Objetivos Ações Espaço 

abarcado 

 

 

 

 

 

 

 

CODESE 

(1955-1959) 

 Elaborar planos de 

médio e longo prazos; 

 Preparar orçamentos, 

acompanhar a sua 

execução; 

 Estudar e propor 

diretrizes econômicas, 

financeiras e 

administrativas; 

 Incentivar a produção. 

Criação das seguintes 

empresas: 

 Frigoríficos do Piauí S.A. 

(FRIPISA); 

 Centrais Elétricas do Piauí 

S.A. (CEPISA); 

 Agroindústria do Piauí 

S.A. (AGRIPISA); 

 Telecomunicações do 

Piauí S.A. (TELEPISA); 

 Águas e Esgotos do Piauí 

S.A. (AGESPISA) e; 

 Banco do Estado do Piauí 

S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

Teresina 

 

PROJETO 

PROTERRA 

(1971) 

 

  Apoiar setor rural por 

meio de créditos 

subsidiados e ações 

diversas em criação de 

empregos. 

 

 Apoio e fortalecimento das 

pequenas unidades 

familiares, a abertura de 

canais de acesso à terra e 

facilidade de acesso à 

créditos. 

 

 

 

Picos 

 

POLO NORDESTE  

  Estimular o surgimento 

de pólos de 

desenvolvimento. 

 

  Criação dos PDRI’s - 

Projetos de 

Ao Norte, no 

município de 

Parnaíba e ao 
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(1975) 

 

Desenvolvimento Rural 

Integrado. 

Sul, em 

municípios 

componentes do 

Vale do Fidalgo 

e Vale do 

Gurguéia. 

 

PROVÁRZEAS 

(1976) 

 

  Financiar produtores 

rurais no campo da 

irrigação, 

particularmente, em 

áreas de várzea. 

 

 Investimentos em diversas 

formas, entre as quais 

destacou-se em 

capacitação técnica e em 

insumos à produtividade. 

 

Diversos 

municípios do 

Médio e Baixo 

Parnaíba. 

 

 

PRODECER 

(1979) 

 

  Serviu como projeto 

piloto da agricultura dos 

cerrados, bilateralmente 

por meio de acordos 

entre os governos Brasil 

e Japão. 

 

 Investimentos na produção 

de grãos de soja, por meio 

do melhoramento da terra e 

aquisição de insumos 

agrícolas. 

Diversos 

municípios dos 

cerrados 

piauienses. 

PROJETO 

SERTANEJO 

(1978) 

 

 Apoiar pequenos e 

médios produtores 

rurais no Nordeste 

 

 Apoio ao cooperativismo, 

infraestrutura hídrica e 

assistência técnica. 

 

Diversos 

municípios que 

sofrem efeitos 

das secas. 

 

 

 

 

ÁRIDAS 

(1994 a 1996) 

 

 

 Elaborar uma nova 

estratégia para o 

desenvolvimento 

regional, na 

perspectiva da 

sustentabilidade 

ambiental, 

considerando a 

integração das escalas 

regional, estadual e 

municipal. 

 

 Elaboração de modelos de 

planejamento e de gestão 

para o desenvolvimento 

sustentável. 

 

Diversos 

municípios de 

áreas sertanejas e 

de 

potencialidade 

agrícola. 

 

PRODETUR 

(1998) 

 Fortalecimento de 

atividades ligadas ao 

turismo. 

 

 Diversos investimentos e 

ações com vistas à 

integração e 

desenvolvimento do 

turismo e comunidades 

potenciais.  

 

Diferentes 

municípios com 

potenciais 

turísticos. 

 

 

 

PAC 

(anos 2000) 

 Acelerar o crescimento 

das regiões brasileiras 

por meios de obras e 

ações 

infraestruturantes. 

 

 Transnordestina; 

  Ampliação e 

melhoramento de malhas 

viárias; 

 Ampliação da moradia 

popular; 

 

 

 

Vários 

municípios. 
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 Expansão da rede elétrica. 

 

 

 

TERRITÓRIOS 

DA CIDADANIA 

(2008) 

  Superação da pobreza e 

geração de trabalho e 

renda no meio rural por 

meio de uma estratégia de 

desenvolvimento 

territorial sustentável. 

 

 Diversas ações em sete 

temas, das quais três 

consideramos 

importantes: ações 

fundiárias, educação e 

cultura e saúde, 

saneamento com acesso à 

água. 

 

Todos os 

municípios do 

estado. 

 

 

PROMESO 

(2004 a 2007) 

 Reduzir as 

desigualdades sociais e 

regionais a partir, das 

potencialidades das 

Mesorregiões 

Diferenciadas. 

 

 Estímulo e fortalecimento 

dos fóruns mesorregionais 

com participações sociais; 

 Fomento aos Arranjos 

Produtivos Locais. 

 

 

Diversos 

municípios. 

 

 

CONVIVER 

(2004 a 2007) 

 Redução das 

desigualdades regionais 

no contexto de espaços 

do semi árido. 

 

 Capacitação de agentes 

públicos atuantes nas 

atividades econômicas; 

 Estruturação dos processos 

produtivos. 

 

Sub-região de 

São Raimundo 

Nonato, 

composta de 17 

municípios. 

 

 

 

PROMOVER 

(2008 a 2011) 

 Promover o 

desenvolvimento local 

e regional, a partir das 

potencialidades dos 

APL’s. 

 

 Investimentos e acessória 

produtiva em setores de 

arranjos produtivos locais, 

agropecuária, obras e 

sistemas hídricos e 

drenagem. 

 

Diversos 

municípios.  

 

PRODUZIR 

(2008 a 2011) 

 Fortalecimento do 

capital humano e 

social de comunidades 

situadas nas áreas de 

depressão econômica. 

 

 

 Fortalecer os APL’s por 

meio de articulação e 

mobilização social das 

comunidades. 

 

Guaribas, 

Monsenhor 

Hipólito, Campo 

Grande e 

Queimada Nova. 

 

 

PDES 

PIAUÍ 2050 

(2016) 

  Identificação das 

principais 

oportunidades para 

desenvolver 

empreendimentos no 

Piauí. 

 

 Nos setores de 

infraestrutura, 

 Agronegócio, energias 

renováveis, mineração e 

turismo. 

 

 

Todos os 

municípios com 

potencialidades 

para 

investimentos. 

Fonte: Lima (2017) 

Vemos aí, como importante e estratégica foi a atuação do Estado, na reestruturação do do 

território piauiense, bem como, da tentativa de sua colocação na esteira das atividades 

competitivas da Divisão Internacional do Trabalho. Em verdade, a partir do que foi exposto, 
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esse recorte nordestino ganhou expressividade e autonomia, seja institucional, seja colaborador 

de condições para processos de desenvolvimento regional, somente a partir da criação da 

CODESE.  

Esta comissão, representou um braço de “pensamento e planejamento” do governo à 

época. Apesar dos esforços empreendidos, parece ter se configurado com uma criação única52 

e “genuinamente” para um desenvolvimento prioritário do estado. Essa possibilidade parece ter 

parado com esta comissão, pois, todos os projetos/ações que foram executadas em nível 

nacional, sobretudo, os projetados a partir dos anos de 1970, para salvar o Nordeste das 

lastimações trazidas pelas secas, foram desenhadas pelo governo federal. 

 Nesse ínterim, todos os projetos e/ou ações postas, vieram de cima para baixo, ou em 

outras palavras, do comando federal ao estadual, sendo que o Piauí, foi levado a reboque, por 

iniciativas de planejamento pensadas em gabinetes, por um conjunto de estudiosos que viam o 

remediar de problemas regionais daquele estado, como espelho, imagem e semelhança em 

comum com todo o Nordeste.  

É como se uma “dose de remédio” a um município e/ou recorte do Nordeste fosse fazer 

efeito imediato, duradouro e eficaz de forma geral, contra as mazelas secularmente arraigadas 

a todo o povo, à terra, dada as similitudes ambientais e regionais. 

Nesse movimento de projetos/ações “remediadoras”, o que percebemos, pelos seus 

conteúdos, durante cerca de trinta anos, de muitos investimentos, foram falhas administrativas 

e/ou falta de gerenciamento do dinheiro público, com vistas ao alcance a quem de fato deveria 

ser beneficiado.  

Isso nos induz a concluir que a tomada da terra improdutiva e/ou mal usada e/ou 

improdutiva, pelos os efeitos da seca, o sofrimento nordestino/piauiense, sobretudo, pela falta 

da água, bem como, da ausência de uma conjugação social de trabalho, constituíram motivos 

imperadores para uma imitação fracassada, na região Nordeste e no estado, do modelo TVA 

dos E.U.A, do começo do séc. XX. 

Nesses termos, o transcurso histórico dos acontecimentos, sobretudo, aquele manifestado, 

a partir de ações políticas, com direcionamento da montagem de estruturas estatais, capazes de 

                                                           
52 Lembrando que dado os processos evolutivos de aparelhamento do estado, pela administração direta existem as 

secretarias de: Estado do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico - SEDET; Estado do Desenvolvimento 

Rural - SDR e de Estado do Planejamento - SEPLAN. No âmbito da administração indireta, existe o Instituto de 

Desenvolvimento do Piauí - IDEPI e Superintendência da Fundação Centro de Pesquisas Econômicas e Sociais – 

CEPRO/PI. Contudo, dado esse conjunto, pouco se houve falar de ações próprias, tal qual ocorrera a partir da 

CODESE. As ações/projetos que encaminhem possibilidades de um desenvolvimento regional são em sua grande 

maioria executadas a partir de modelos/acordos prontos oriundos da esfera federal. 



139 
 

gerar motivos à reprodução de novos ciclos produtivos, no campo econômico, foram essenciais 

à revelação de uma espécie de renovação territorial do Piauí. 

Dentro desse processo histórico, foi assistido planos e planejamentos estatais, construídos 

hierarquicamente, vindos de “cima para baixo”. Essa situação, em outras palavras, atestou 

claramente uma relação de extrema dependência dos governos regionais à esfera do Estado. 

Como resultado, é visível que, não só o Nordeste brasileiro e mais particularmente, o 

Piauí, nesse contexto, se apresentaram como coadjuvantes, na participação de pretenciosas 

possibilidades de desenvolvimento regional, considerando os planejamentos executados e 

sujeitos participantes. 

 Justifica essa afirmação, o fato de que as potencialidades a serem exploradas, de norte a 

sul, estão sendo aproveitadas/exploradas por grupos econômicos fechados. Estes, ocupam 

recortes estratégicos do território piauiense, potencialmente produtivos, onde a chegada de 

empresas e investimentos tem gerado empregos e novas capacidades de renda. No entanto, a 

qualidade assistencial em serviços públicos, como saúde, segurança, saneamento básico, entre 

outros, sobre as cidades que sediam os grandes investimentos/empresas, não  tem ocorrido na 

mesma intensidade. 

Amplia o sentido posto, o fato de que as novas condições produtivas e econômicas no 

Piauí, de forma seletiva no território, historicamente acumulados, resultam de projetos do tipo 

“pensamento de gabinete”. Esta condição, por meio dos muitos projetos apresentados, ao nosso 

ver, apesar de em primeiro plano, soar sentido negativo, trouxe alguns benefícios, em termos 

sociais, aos recortes municipais assistidos. 

Uma das benesses a ser destacada e garantida, desde a promulgação de nossa atual 

constituinte, foi a do reconhecimento e importância da construção e continuidade de políticas 

públicas, notadamente, às populações do campo, resultantes do fortalecimento da democracia. 

Nesse contexto, Abramovay e Morello (2010) nos lembram que há destaque, ainda, para as 

“mais importantes mudanças pelas quais passa o meio rural brasileiro nos últimos vinte anos 

[...] que permitiram reduzir a pobreza de sua população, melhorar a distribuição de renda  [...]”. 

 Mesmo assim e de forma comparativa, a outros estados nordestinos, a exemplo do Ceará, 

Pernambuco e/ou Bahia, que foram “abraçados” pelos mesmos conjuntos de projetos nacionais 

aqui apontados, o Piauí parece ter ficado preso aos quadros projetivos de um desenvolvimento 

mais dependente, do que instigador de novas possibilidades de alavancamento de uso de suas 
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potencialidades53, de forma integrada, minimizadoras das disparidades sociais e econômicas, 

particularmente, no contexto dos sertões, regionalmente ainda marginalizados.  

O reconhecimento destes fatos, nos motiva a reconhecer a formação e continuidade de 

quadros programáticos, em termos de desenvolvimento regional, no Piauí, de forma setorizada: 

os cerrados para agricultura, assim como o litoral para as atividades de sol e mar. Pensamos que 

devem-se criar ações inter e intra políticas regionais (combinação das necessidades e 

motivações municipais x estaduais x nacionais) de forma integradora.  

Com isso, temos um território em que os seus recortes regionais, dotados de riquezas 

diferenciadas, ao tempo que são setorizadas, não “dialogam” entre si. Em outras palavras: as 

potencialidades naturais do litoral, no que tange sua exploração e investimentos, via 

planejamentos e políticas públicas, deveriam estar concatenadas com as potencialidades dos 

cerrados, assim como também, dos sertões.  

Temos assim, dentro e entre estes três conjuntos regionais – cerrados, litoral e sertão – o 

estoque de riquezas do território piauiense, à espera de novas explorações, que considere a 

efetiva inserção dos nativos nelas presentes. O “diálogo” entre as partes regionais, nesse 

contexto, se confirmará na medida que haja, além desta conjugação, também, a possibilidade 

do maior integração física entre as partes, cuja consequência maior, venha ser a de um 

verdadeiro desenvolvimento regional. 

De forma contrária a este cenário, ainda contribui para a possibilidade de um 

desenvolvimento regional, em velocidade reduzida, quando comparado os outros estados 

nordestinos, os favoritismos político/partidários e/ou familiares de poderes locais e regionais. 

Tal condição, se faz na contramão do não fortalecimento de um capital social, com participação 

coletiva ampla e integradora. Assim sendo, o potencial do estado parece esvaziado de sentidos, 

com vistas a maiores aproveitamentos. 

Em suma, a continuidade destes fatos, em tempo atual, encaminha-nos a enxergar o estado 

do Piauí, como um território atrasado, seja em qualidade de vida, seja no contexto de processos 

produtivos industrializados, entre outros. A ruptura deste paradigma, vem se dando com as 

estratégias de desenvolvimento regional recentes. Mais que um trocadilho, o que percebemos é 

que, o arrolamento dos projetos nacionais, em suas totalidades e práticas, pouco endereçaram 

ao Piauí, uma real possibilidade de desenvolvimento regional.  

                                                           
53 A título de ilustração, citamos dois casos de obras/ações, com vistas ao aproveitamento das potencialidades do 

estado que respectivamente, custaram ser concluídas, com atual subutilização: aeroporto internacional Serra da 

Capivara, na cidade de São Raimundo Nonato e obras do porto, na cidade de Luís Correia. O primeiro levou mais 

de duas décadas para ser inaugurado. O segundo, desde o início da construção em 1960, nunca foi concluído. 
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Projetou-se assim, paulatina e gradualmente, um território antigo, com muitas histórias, 

mas pouca visibilidade nacional. Ambição do Estado, via projetos e planejamentos regionais de 

gabinetes, claramente reafirmam a possibilidade do mal aproveitamento e pouca valorização 

das potencialidades do Piauí e assim, a quase nula possibilidade de eliminação dos ainda 

persistentes, quadros de mazelas sociais.  

Interessante perceber a existência dos diferentes agentes responsáveis, nos processos de 

formação e organização socioespacial do Piauí, bem como suas contribuições (ou não) no que 

se refere ao desenvolvimento regional do estado, particularmente, no contexto da região de 

Picos/PI. 

Ao lembrarmos que da fase colonial, movimentada pela dinâmica das fazendas de gado, 

passando pela fase extrativista, até a reestruturação do estado, nos anos de 1960, em diante, via 

ações políticas, veremos que entre ambas, predominou uma relação de exploração das 

potencialidades regionais. 

Assistimos a emergência e consolidação, de um recorte territorial da nação, em que o 

ideal de desenvolvimento regional só ganha sentido e força, ainda que utopicamente, nos anos 

de 1970 em diante, por meio de planos engessados, para amplos quadros territoriais, planejados 

em gabinetes.  

Assim, desde de fazendeiros, extrativistas, passando por empreendedores, pesou o senso 

exploratório no território, onde se cumpriu a etapa de expansão das forças capitalísticas de 

produção. A era de intervenções estatais, não sozinha, foi apoiada por incentivos/parcerias 

privadas, criou um espirito de progresso, por meio de obras e ações de integração regional, 

capazes de justificar um pretenso desenvolvimento regional.  

4.3 Da formação à organização nos sertões piauienses: apontamentos sobre a dinâmica 

regional, a urbanização e dinâmica da rede urbana do Piauí 

A exposição e o formato da abordagem das reflexões anteriores, foram cruciais para 

compreensão ampliada das mutações que o território piauiense atravessou, considerando os 

motivos e condições historicamente processadas. Essa enunciação, reforça a ideia de que o 

“território usado/praticado é o lugar de construção dos projetos” (NETO; ARROYO, 2017, p. 

3). 

A historicização da formação e organização do território piauiense e logicamente, seus 

recortes regionais, conforme discutidos, ofertaram elementos e condições à formatação de uma 

rede urbana, com peculiaridades específicas, orientadas pela sobreposição de projetos externos, 

de convicção capitalista exploratória, em tempo atual. 
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A paulatina condição imposta a este território, demasiadamente ensolarado, se fez com 

movimentações colonizadoras, no sentido interior-litoral. Nesse caminho, os sertões abrigaram 

os movimentos de partida, mas também de chegada dos donos das novas terras “descobertas”. 

O gado, como visto, foi motivo para as constantes desterritorializações, com vistas às novas 

territorializações do poder aristocrático e comercial, externos ao território piauiense. 

 Como resultado, foi assistido de forma sistêmica, o embrionar, dos pequenos núcleos 

populacionais, representados pelas figuras das fazendas de gado, passando à condição de vilas 

e destas, a de cidades. Nos permite uma leitura da organização socioespacial, na perspectiva 

urbana do Piauí, elaborada ano de 1661, a ‘Carta Geographica da Capitania do Piauhi54’, 

conforme figura 10 adiante. 

O autor da carta, a serviço do poder imperial, destacou as especificidades materiais e 

sociais do território, onde aparecem as hierarquias dos núcleos populacionais à época, bem 

como as estradas, onde percorriam os fluxos humanos e financeiros, além das etnias indígenas 

que naquele momento, ainda não haviam sido reduzidas em missões religiosas ou vilas de 

índios.  

Este produto cartográfico, além de ser um dos mais significativos da cartografia 

manuscrita do séc. XVIII no Brasil, contribuiu de sobremaneira na “construção do Piauí, tanto 

em termos políticos quanto geográficos, ou melhor, no papel, em mapa elaborado segundo as 

técnicas de medição do século das Luzes, além de ser um instrumento fundamental à reforma 

urbana que estava em andamento” (ARRAES, 2018, p. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Considerando também, outras terras adjacentes ao Piauí sertanejo e em formação urbana, tal carta, é resultante 

da viagem de levantamento do engenheiro militar e cartógrafo Henrique Antonio Galuzzi.  
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FIGURA 10: Carta Geographica da Capitania do Piauhi 

 
Fonte: Biblioteca Digital Nacional (2015) 

Considerando os nuances, dos processos de formação e organização socioespacial do 

território do Piauí e com maior particularidade, os seus recortes sertanejos, mediados pelos 

processos coloniais, curiosamente, de um lado e por tendência, dada as escolhas na implantação 

das fazendas de gado, a organização urbana e a rede que as congrega, se processaram de forma 

dispersa.  

Por outro lado, a grande maioria das cidades do Piauí (resultantes do processo de 

colonização imposto ao território), possuem proximidade e/ou localização de seus sítios 

urbanos a cursos d’água. Estes fatos, reforçam e nos confirma, o papel exercido pelos iniciais 

núcleos de fazendas de gado e suas atividades correlatas (SOUSA, 2008). 

Este fato, se torna importante ressaltar, por alguns motivos. O primeiro é que direto e/ou 

indiretamente, as atividades econômicas que movimentaram e/ou deram notoriedade, há 

algumas destas várias cidades, sobretudo, quando da execução dos planos que utopicamente 

objetivaram propostas de desenvolvimento, a partir do setor rural, conforme debatidos 

anteriormente, tiveram sobre os cursos d’água, o guia de novas relações entre o campo e a 

cidade. 

Nesse contexto, a cidade de Picos/PI, é prova disso. A economia urbana e novas condições 

de relações entre o potencial produtivo do campo e as necessidades da cidade, foram 
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reafirmadas pela presença, ainda que temporária do Rio Guaribas, fato que discutiremos 

detalhadamente, no próximo capítulo.  

Em segundo lugar, a organização urbana do Piauí, desde a colonização, não só mediada 

pela presença dos rios, tem suas configurações atuais também marcadas pelas orientações de 

relações entre sociedade e espaço. Ajuda a sustentar nossas ideias nesse ponto, o pensamento 

de Lefebvre (1972, 1993 e 2004), ao informar que o espaço urbano, é visto como o meio e 

condição para a efetivação dos desejos da sociedade que o produziu. Tal fato, permite 

reconhecer uma simultaneidade, ainda que dialética, de ações casuais e não casuais, nos 

processos de organização do espaço urbano. 

Ilustra bem essa dialética, em território piauiense, o caso emblemático da primeira capital 

do Piauí, com sua transferência do ambiente dos sertões para um espaço mesopotâmico. Um 

fato curioso ainda sobre a capital Teresina é que, em nível de Nordeste, até o ano de fechamento 

desta Tese, ela se apresenta como a única capital a não possuir registro e nem concretização de 

uma Região Metropolitana. O que se tem ainda, é a fase embrionária de tal condição, conhecida 

como Região Integrada de Desenvolvimento (RIDE Grande Teresina)55. 

Em continuidade ao pensamento lefebvriano, conclusivamente, os espaços urbanos são 

resultantes de forças produtivas das diferentes sociedades, cada qual em seu tempo e, assim 

sendo, elementos ativos e conectores para compreensão das relações estabelecidas entre cidade 

e região e suas importâncias em contextos atuais.  

No caso dos sertões piauienses, vimos que é sobre esses que as incursões coloniais, 

mediadas através da peleja do gado, desenharam não só o formato territorial do Piauí, mas a 

organização da rede urbana, bem como os quadros sociais estabelecidos. É nesse conjunto que 

se compreende a lógica da descoberta e revelação dos potenciais, regionalmente localizados e 

valorados atualmente. 

Nesse contexto, é que são ilustradas as representações de sentidos e a importância do que 

é o litoral para a parte norte do Piauí, na qual se sobressaem as atividades socioeconômicas que 

tomam como referência o vetor turismo. Tal situação é dita também sobre o valor representativo 

que os APL’s do mel e caju assumem para o sul do estado, notadamente em ambiente sertanejo.  

Ampliam o leque de exemplificações, as acumuladas transformações nos cerrados 

piauienses, que ano após ano, vem refuncionalizando e transformando as relações campo e 

cidade. Representam tais transformações, as cidades de Uruçuí, Bom Jesus e Corrente, no 

                                                           
55 A RIDE abrange os municípios piauienses de Altos, Beneditinos, Coivaras, Curralinhos, Demerval Lobão, José 

de Freitas, Lagoa Alegre, Lagoa do Piauí, Miguel Leão, Monsenhor Gil, Pau D’Arco, União, Nazária e Teresina, 

além do município maranhense de Timon. 
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recorte regional do Sudoeste do Piauí. Tais cidades e os atores produtivos, quando 

consideramos suas ações, via investimentos, vem exercendo o “comando das ações em relação 

à modernização agrícola, e no sentido de maior protagonismo mesorregional, em virtude da 

centralização de serviços, comércio e equipamentos urbanos, bem como de sua maior 

concentração populacional, inclusive com alta urbanização” (RUFO, 2015, p. 4). 

Vale lembrar que a dinamicidade destas cidades, em tempo atual, tem, na fase extrativista 

do passado, conforme já discutido anteriormente, um conjunto precedente de condições que 

ajudam a compreender a organização socioespacial pretérita e atual do Piauí. A superação de 

um quadro social e econômico dependente e vinculados à presença do gado cedeu lugar a uma 

nova etapa histórica que contém, no século XIX até a meados do século seguinte, uma rede 

urbana orientada pelo aproveitamento potencial regional apoiado em atividades extrativas. 

Tais atividades foram cruciais não só para remodelação das relações sociais e condições 

produtivas, há muito cristalizadas na figura do gado, como também projetou o Piauí a novas 

conexões no campo das atividades mercantis e econômicas, com para todo o mundo. Uma nova 

conjuntura de relações foi marcada pelas práticas extrativas focadas na maniçoba para a 

produção do látex, além da carnaúba, com vistas à produção de cera, bem como do babaçu, para 

a produção de óleo.  

Convém lembrar que, a maior parte da produção, comercialização e destino à mercados 

externos desses produtos extraídos, requereu corredores e estruturas que permitissem seu 

alcance e sucesso externo. Essa oportunidade, foi muito bem aproveitada, por meio da 

navegação a vapor no rio Parnaíba56, bem como a cidade de Parnaíba, a partir do litoral, em 

conectividade com o resto do Brasil e mundo, por meio de seu porto. 

Os recursos hídricos, nesse contexto, associados ao espirito de renovação trazido com a 

instalação da nova capital do Piauí, a partir de 1852, consagraram uma rica fase de 

transformações no Piauí, permitindo, assim uma “integração ao comércio internacional e 

nacional como exportador de matérias-primas de origem no extrativismo vegetal [...] cujo 

desempenho perdurou até o final da década de 1940, com ascensão da produção agrícola” 

(MENDES, 2003, p. 119). 

No que se refere às transformações urbano e regionais, lembramos de Oliveira (1995, p. 

68) ao enfatizar que o período entre guerras foi determinante não só para a expansão das 

atividades econômicas, no Piauí, como também trouxe uma nova relação rural-urbana com 

                                                           
56 Foi organizada e comandada pela Companhia de Navegação a Vapor do Rio Parnaíba, com atividades iniciadas 

no ano de 1859. 
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“uma integração maior entre a economia rural e as cidades, tendo em conta o surgimento de 

pequenas indústrias de processamento das matérias-primas, a dinamização do comércio [...]”. 

As transformações trazidas pela industrialização brasileira, forçaram mudanças no perfil 

produtivo e nos sujeitos envolvidos, nos diferentes recortes regionais do Brasil. No Piauí, dada 

sua capacidade historicamente limitada e dependente, no que a natureza tinha a oferecer, 

sobretudo, na fase extrativista, iniciada no séc. XIX, condicionaram um conjunto industrial 

concentrado na capital Teresina. Essa condição, em grande medida, só foi possível, graças à 

“transferência da liderança da indústria estadual do município de Parnaíba, no litoral do Estado, 

para a capital” (PEREIRA FILHO, 2003, p.49). 

Somam-se às mudanças orquestradas pela nova era produtiva, na figura dos industriais e 

no chão de fábrica, as novas relações construídas entre campo e cidade. No Piauí, o que se 

assistiu de forma lenta, porém gradual, foi a uma sistemática urbanização. Tal condição, foi 

resultante do que se processara de forma concentrada no eixo Sul e Sudeste do Brasil, desde os 

anos de 1950.  

A criação e o aumento do número de novas cidades não só reorganizaram as relações 

entre campo e cidade, como também, a própria hierarquia entre cidades. Tal fato, determinou 

suas relações, no contexto do sistema produtivo, da era industrial, guiada pelos ditames da 

Divisão Territorial do Trabalho. 

Seguindo esse pensamento e considerando que a segunda metade do séc. XX, no caso 

brasileiro, é temporalmente um recorte imprescindível, quando se analisa múltiplas 

transformações socioespaciais, impulsionadas pela conjuntura industrial, valemo-nos de duas 

tabelas em páginas seguintes, cujos dados, nos revelam importantes fatos. Por meio da mesma, 

é perceptível os diferentes graus de dinamismo da urbanização, desde o Nordeste até Picos/PI. 

De forma antecipada, convém informar que o surto industrial que o Brasil experimentara 

fortemente, a partir dos anos de 1950, no Piauí, não chegou com muita força. Se consideramos 

que os processos industriais, apesar de não únicos, mas um dos principais elementos que 

explicam a natureza da urbanização de nosso país, no Piauí, essa realidade foi projetada quase 

que timidamente.   

Os números da tabela 3, a seguir, ilustram bem a afirmativa anterior. A inserção do 

território piauiense, nos contextos e circuitos da produção e economia, em nível nacional, de 

forma atrasada, além de espacialmente seletiva e concentrada na capital, pesa decisivamente 

para compreensão dos graus e processos de urbanização ocorridos. 
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TABELA 3: Evolução quantitativa de municípios no Piauí, Nordeste e Brasil (1950-2017) 

      Por meio da tabela, vemos que, enquanto no Nordeste e Brasil a emergência de novas 

unidades municipais foi animada, confirmando seus enquadramentos, na nova era de 

organização produtiva e econômica, momento da passagem de uma década para outra, as 

diferenças percentuais são escalares. No Piauí, o número de municípios criados na passagem 

dos anos 1950 para 1960 foi ironicamente tímido, se considerarmos que tal situação, ocorrera 

dentro do marco temporal das grandes decisões encabeçadas por Juscelino Kubitschek, em nível 

nacional. 

Já no contexto de fortes turbulências econômicas, políticas, sociais e culturais, que o 

Brasil experimentou entre décadas de 1970 e 1990, o quantitativo quase não saiu do lugar, 

notadamente, no período militar, uma vez que não houve uma política de incentivo ou de 

autorização da criação de novos municípios. Isso ocorreu, sobretudo, a partir dos dispositivos 

da Constituição Federal de 1988 que passaram essa regulação aos estados. Isso que explica o 

quadro de transformações nos números de municípios a partir de 199057. 

Só nos anos 2000 em diante, que tal situação mudou sensivelmente, estando a década 

seguinte mantida em um patamar de pouco avanço. Acreditamos que este quadro evolutivo, 

possivelmente esteve sob a influência da trajetória histórica de planejamento e políticas de 

desenvolvimento, expostas no capítulo anterior. 

Lembrando que Teresina ganha status de nova capital, apenas no ano de 1852. Os 

processos industriais foram desde o início sobre ela concentrados. Desta forma, os números 

                                                           
57 Importa mencionar o papel regulamentador da Emenda Constitucional n° 15, de 1996, que passou a frear a 

criação de novos municípios, dada a problemática na repartição do Fundo de Participação dos Municípios – FPM. 

Dessa forma, aquele mecanismo constitucional introduziu mais exigências para a criação, a incorporação, a fusão 

e o desmembramento de Municípios, a partir de sua promulgação. 

Evolução quantitativa de municípios no Piauí, Nordeste e Brasil (1950-2017) 

 

Ano 

Número de Municípios 

Piauí Nordeste Brasil 

1950 49 584 1574 

1960 71 903 2766 

1970 114 1376 3952 

1980 114 1375 3974 

1991 118 1509 4491 

2000 221 1787 5507 

2010 224 1794 5564 

2017 224 1795 5565 

Fonte: IBGE – Anuário Estatístico do Brasil (2006). (Com adaptações) 
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arrolados atestam que a construção de uma lenta rede urbana no estado, é reflexo das fases 

produtivas e econômicas preteritamente construídas. 

O raciocínio em destaque lembra-nos que com a inauguração da nova capital – Teresina 

– o seu poder convergente e polarizador sobre o todo o território estadual, é justificado pela 

presença/concentração dos equipamentos comerciais e de serviços. Com isso, é explicado em 

grande parte, o amplo quadro de pobrezas e desigualdades, historicamente acumulados, em 

cidades fora do seu limite metropolitano.  

A outra parte, é a que toma como referência, as agruras das secas58, sobretudo, as que 

atingem anual e intensamente, os espaços sertanejos, onde se concentram a maior parte das 

cidades piauienses. Tal condição, de ordem natural, em diversos momentos históricos, instigou 

a movimentação de grandes levas migratórias, rumo à capital, ávidas por melhores condições 

de vida. Tal situação, direcionou irregularidades não imaginada por Antônio José Saraiva, ao 

pensar de forma planejada Teresina, a primeira cidade e capital planejada do país, pois, os 

diferentes episódios de secas causaram uma forte: 

[...] desproporcionalidade entre o crescimento populacional de Teresina e o seu 

crescimento econômico e desenvolvimento, destacando-a como um dos fatores 

determinantes para que um elevado contingente de seus habitantes, outrora 

empobrecidos no campo, continue na cidade, ainda, em estado visível de extrema 

pobreza (MATOS, 1995, p. 9). 

A estiagem, o flagelo resultante e a necessidade de recomposição humana no Piauí foram 

determinantes para o acúmulo populacional diferenciado, no Nordeste e Piauí, notadamente, 

quando buscamos Teresina, enquanto capital do território piauiense e, de forma comparativa, 

com vistas à dimensão da análise aqui preterida, a cidade de Picos/PI.  

A importância de Teresina, no contexto regional do Piauí e inserida como espaço de 

salvação aos fugidos das consequências das estiagens, bem como das pobrezas historicamente 

acumuladas, foi reforçada pela renovada conjuntura de práxis produtiva e mercantil, em nível 

nacional. O reforço foi pautado na concentração das atividades desenvolvidas no chão de 

fábrica e nas variadas relações e condições dialéticas entre patrões e proletariado. 

A concentração das atividades produtivas, bem como, das diferentes e diversificadas  

tipologias de comércios e serviços, determinaram o papel e funcionalidade de Teresina e suas 

relações de comando regional, além da capacidade administrativa, com as outras cidades 

restantes do território estadual. 

                                                           
58 Os principais episódios de seca que assolaram o Piauí foram os ocorridos nos anos de 1824, 1877, 1915, 1932, 

1980 e 1998. 
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É dentro desse contexto de condições que foi reorganizado, não só novas perspectivas 

produtivas e econômicas, mas também sociais em que “as elites agropecuárias e extrativistas 

piauienses, sem saída e empobrecidas, após a crise do extrativismo, precisaram encontrar uma 

identidade espacial para operar social e politicamente diante do Brasil moderno e em plena 

industrialização” (RABELO, 2008, p. 15).  

Por meio da tabela 4, a seguir e em continuidade ao que vínhamos dialogando, sobre os 

reflexos regionais, com os quais a urbanização e aumento do número de municípios, ao longo 

de diferentes décadas, formaram motivos suficientes para destacar a importância das cidades, 

em seus contextos regionais de localização, aproveitamos a sequência dos dados e inserimos 

Picos/PI. 

TABELA 4: População Total e taxas de crescimento acumulado (1950-2017) 

População Total e taxas de crescimento acumulado (1950-2017) 

 População Total               Taxa de Crescimento 

Ano        Nordeste Piauí Teresina Picos Nordeste Piauí Teresina Picos 

1950 17.973. 413 1.045.696 90.723 54.713 24,52% 22,41% 34,12% ----- 

1960 22.428.873  1.263.368 142.691 ----- 24,79% 15,21% 57,28% ----- 

1970 28.675.110 1.734.894 220.487 ----- 27,85% 27,63% 54,52% ----- 

1980 35.419.156 2.188.150 377.774 62.000 23,52% 21,96% 71,34% ----- 

1991 42. 470.255 2.581.215 599.272 68.408 19,91% 17,96% 58,63% 11,1% 

2000 47.693.253 2.841.202 715.360 69.974 12,30% 10,0% 19,37% 2,2% 

2010 53.081.950 3.118.360 814.230 73.414 11,30% 9,75% 13,82% 4,9% 

2018* 56.760.780 3.263.754 861.442 78.002 6,75% 4,7% 5,8% 6,6% 

* População estimada. 

Fonte: IBGE (2010). (Com adaptações). 

O Nordeste, sendo o “laboratório de experimentos”, por meio de propostas 

governamentais, pensadas em gabinetes, por meio das políticas da SUDENE, foi reorganizado, 

não só do ponto de vista produtivo, como também urbano. As muitas propostas encabeçadas, 

entre outras condições resultantes, motivaram mudanças de posições na hierarquia urbana, 

como também, ampliaram o raio de influências e determinações dos espaços urbanos sobre os 

espaços rurais. 

Nesse contexto, a mudança paradigmática e de valores que pesou sobre as cidades 

nordestinas, especialmente, aquelas pertencentes aos espaços rurais, incutiram nelas 

capacidades enquanto fortes e importantes centros de convergências, sejam eles econômicos, 

de decisões de poder ou ainda, concentradores de múltiplas oportunidades, no que se refere a 

melhores condições de vida. 
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Com isso, uma típica situação do que se reproduzia – o acréscimo populacional – em nível 

nacional sobre as cidades no Nordeste e Piauí se manifestou de forma tendenciosamente 

crescente. Quando elencamos a realidade de Picos, ao lado de Teresina, conforme se viu na 

tabela anterior, é perceptível a revelação de sua força e importância no contexto regional dos 

sertões piauienses. Sua importância comercial e econômica, associada a motivos, de ordem 

produtiva, oriundos do campo, conforme veremos detalhadamente no capítulo seguinte, 

arrolam-se como motivos para a expansividade populacional. 

No tocante a Teresina, dada suas características apresentadas, é evidente que sua margem 

de acréscimo foi superior a nacional. Tal panorama, não ao acaso, é justificado, visto que, desde 

os anos de 1960, alguns fatores contribuíram para tal situação, com destaque para “sua 

localização estratégica em relação a essa malha rodoviária [...], tornando-se entroncamento 

entre os estados do Maranhão, Piauí, Pernambuco e Bahia” (LIMA, 2002, p. 194). 

Com isso, o desenho de uma rede urbana no Piauí, no contexto da era industrial, foi feito 

mediado pelas tentativas de planejamento espacial do território estadual, conforme discutido no 

capítulo anterior, com destaque para os “investimentos realizados pelo governo federal nas 

cidades piauienses serviram para dotá-las de uma infraestrutura básica, melhorando as relações 

de comunicações e capitalistas entre as regiões Norte, Nordeste e Centro-sul do país” (SILVA, 

2011, p. 38). 

Estava inaugurado, assim, ainda que utopicamente, desde a segunda metade do século 

XX, um conjunto de condições com pretensões para integração e desenvolvimento regional. 

Nesse contexto, cidades piauienses com as potencialidades produtivas e/ou de exploração 

comercial rentável foram chamadas a participar de um novo ciclo, no qual o Estado reafirmou 

seu papel, enquanto “importador de produtos manufaturados e bens de consumo duráveis e 

torna-se apto a adequar-se à nova divisão regional do trabalho, que firmava o Sudeste como 

polo industrial, e o Nordeste como região mais agrícola” (PASSOS, 2003, p. 31). 

Como vimos no capítulo anterior, tal convocatória, manifestada por ações de gabinete 

vindas de “cima para baixo”, ou seja, da esfera federal para a estadual, não resolveram 

problemas historicamente arraigados à terra. Junto a este fato, conta ainda, a formação de um 

amplo número de famílias, com larga dependência social e econômica, cujas determinações se 

dão pela rentabilidade da terra e forças da natureza. Estas características, são primazes da maior 

parte dos municípios pobres do Piauí, principalmente, os de localização sertaneja. 

O período de maior execução das referidas ações estatais, ocorreu entre os anos de 1970 

e 1980, justamente um período de estagnação econômica do estado e, nesse ínterim, do freado 

dinamismo da rede urbana piauiense, salvo as acumuladas transformações endógenas em 
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Teresina, visto que, a massa de refugiados da pobreza do interior do estado, rumo à capital, era 

volumosa. 

Retomando à tabela anterior, como forma de interpretação do que estamos expondo, 

podemos ver que entre os anos de 1970 e 1990, Teresina mais que dobrou de tamanho 

populacional. O maciço volume de retirantes de áreas historicamente pobres e desiguais, diga-

se de passagem, não apenas do próprio Piauí, mas de outros estados, sobretudo, do vizinho 

Ceará, ajudaram a materializar uma forte transformação urbana em Teresina.  

Já na cidade de Picos, dentro daquele período, houve um crescimento a passos lentos, fato 

que nos justifica, o fraco alinhamento de tendência em crescimento da rede urbana no estado. 

Esse quadro será drasticamente alterado, nos idos da década de 1990, conforme veremos, no 

próximo capitulo. 

Uma nova fase de condições de reorganização socioespacial no Piauí se deu na década de 

1990, como no restante do país, por meio de uma forte subordinação de nossas estruturas 

políticas e econômicas ao projeto neoliberal. Uma série de mudanças, emanadas na figura de 

regulamentações, de origem externa, buscaram um dinamismo econômico, por meio de novas 

proposições competitivas, pautadas em novas capacidades produtivas. 

Essa possibilidade esteve atrelada à obediência de um conjunto de “propostas que 

levariam à promoção da disciplina fiscal, da liberalização comercial e financeira, além da 

redução da participação do Estado na economia” (YANO, 2007, p. 39).  

No caso do Piauí, sua frágil condição econômica, a sucessão de governos, em décadas 

anteriores, de poderes familiares regionais concentrados e claro, o recebimento de um conjunto 

de propostas e ações de planejamento regional, oriundos da esfera federal, com vistas à utópica 

superação dos seus desequilíbrios regionais, contribuíram de sobremaneira, ao peso de atraso 

do estado, na conjuntura regrada do neoliberalismo. 

Tal atraso se justifica ainda pelas ações políticas estatais em abrir espaços para 

“privatizações e às funções reguladoras somadas às imposições de políticas fiscais austeras [...], 

que no caso do Piauí, se revelou extremamente injusta, por estar o governo estadual 

comprometendo mais de 20 % das receitas correntes liquidas em seu pagamento” (MENDES, 

2003, p. 284). 

É nesse contexto que se justificou a emergência e importância dos APL’s regionais. A 

setorização das capacidades produtivas foi guiada e reforçada pelos ventos da guerra fiscal entre 

os estados, particularmente, os nordestinos. Esteve em jogo,  as diferentes formas de concessões 

tributárias e benesses fiscais ofertadas a empresas e investidores. Por meio destas, no fim da 

década de 1990, tal conjuntura, em diferentes escalas, revelaram o Piauí, como um recorte 
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nacional e nordestino “possuidor de uma dinâmica econômica em um contexto extremamente 

adverso, revelando ser capaz de superar a imagem de um Estado estagnado” (FAÇANHA, 2009, 

p. 72). 

Paralelamente a esta nova fase, o regionalismo produtivo e econômico no Piauí, se fez 

marcadamente pelo reconhecimento dos valores e potenciais por e a partir de suas principais 

cidades. Dão notoriedade a essas cidades, fora do raio de abrangência da Região Integrada de 

Desenvolvimento da capital Teresina, o forte cabedal de comércios e serviços nelas contidos e 

resultante da forte desterritorialização de empresas, franquias e atividades comerciais e de 

serviços, historicamente centradas nas grandes metrópoles.  

Na figura 11 a seguir, é possível visualizar os esforços políticos em externar os recortes 

regionais produtivos, com vistas a promoção de políticas públicas de investimentos. Dentro de 

cada Território de Desenvolvimento, há sempre uma sede de município que se destaca pela sua 

capacidade de organização e comando regional. A partir do que ela possui, em termos de fixos 

(financeiros, comércios, serviços, etc.), há uma geração diária de grandes fluxos, sobretudo, os 

populacionais, oriundos de um amplo raio de outras cidades, que estão sob sua influência 

regional.   

Sobre o projeto dos Territórios em amostragem, cabe ainda esclarecer que no ano de 2003, 

o Governo do Estado do Piauí, por meio do grupo de técnicos da Secretaria Estadual de 

Planejamento (SEPLAN), lançou bases institucionais, via “Projeto Cenários Regionais do 

Piauí”, cuja tônica foi a elaboração de uma proposta de regionalização, encabeçado por aquela 

Secretaria que objetivou “implementar um processo de planejamento, visando o 

desenvolvimento regional sustentável do Estado do Piauí” (CARNEIRO; FAÇANHA, 2015, p.  

37). 

Na verdade, tal projeto é uma faceta moderna de uma proposta política de governo, cujo 

endereço maior, é amostragem das potencialidades regionais, enquanto etapa que futuramente 

possa “vender” as potencialidades regionais para os investimentos externos. Nisso, a expressão 

sustentável vem reforçar o cumprimento de responsabilidade ambiental e social pelas 

representações governamentais, carentes de valorização, em tempos de preocupação, com a 

desvalorização dos recursos naturais, indissociáveis dos valores humanos, em territórios 

marcadamente desiguais. 
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FIGURA 11: Territórios do Desenvolvimento Piauiense 

 
Fonte: SEPLAN – PI
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A cidade de Picos/PI, no conjunto dos denominados Territórios do Desenvolvimento 

piauiense, está localizada no denominado Vale do Guaribas, que é composto por 23 municípios. 

Deste conjunto, o grande destaque urbano, a partir de seus papéis, funções e determinações, é 

aquela cidade.  

Aproveitando a deixa, no que se refere a estes Territórios e tomando a perspectiva da 

urbanização, a Carta Cepro lançou em 2018, o estudo denominado “Índice de Vulnerabilidade 

Social no Piauí por Territórios de Desenvolvimento”, que traz dados de dezesseis indicadores 

de suma importância para olhar os diferentes recortes do Piauí. 

Os dezesseis indicadores estão estruturados em três dimensões, dentre eles, um ganha 

respaldo para a finalização desta seção, que é o “Índice de Vulnerabilidade Social Infraestrutura 

Urbana”, o qual visa contemplar a “vulnerabilidade de infraestrutura urbana e busca refletir 

acerca das condições de acesso aos serviços de saneamento básico e de mobilidade urbana, dois 

aspectos relacionados ao lugar de domicílio das pessoas e que impactam significativamente seu 

bem-estar” (CEPRO, 2018, p. 10). 

Numa escala de ranking, as cidades de Floriano (Territórios do Desenvolvimento dos 

Rios Piauí e Itaueiras), Picos (Territórios do Desenvolvimento Vale do Rio Guaribas) e Teresina 

(Territórios do Desenvolvimento Entre Rios), respectivamente, aparecem ocupando as posições 

de 1°, 2° e 3° lugares, na totalidade das cidades do Piauí.  

A definição do IVS Infraestrutura Urbana, sobretudo, no que diz respeito a Picos, ao 

explicitar que o elemento circulação, é um dos que conjecturam capacidade de bem-estar à 

população que frequenta e consome a cidade, parece um pouco um tanto relativa. Questionamos 

tal afirmação, pois, o que assistimos diário e ampliadamente em Picos é o ““estrangular” da 

qualidade de vida e ambiental na cidade que são as condições péssimas das vias de circulação 

que quando associada à ideia de que Picos/ PI é o segundo maior entroncamento rodoviário do 

Nordeste, então a problemática tende a ser ampliada” (LIMA, 2018, p. 97). 

De todo modo, no conjunto total dos territórios apresentados, em nível estadual, o do Vale 

do Guaribas, que abriga a cidade de Picos, é o 3° maior em quantidade de municípios 

participantes. Entretanto, esse número é bem inferior ao elencado pelo REGIC, de 2007 e que 

nessa pesquisa é atualizado, considerando a abrangência de influência regional de Picos, 

conforme é observado, logo a seguir, no Quadro 2, a partir do esquema hierárquico, deste estudo 

do IBGE. 
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QUADRO 2: Picos no contexto hierárquico de áreas de influencias urbano regional - REGIC 

 
Fonte: IBGE (2008). (Com adaptações)
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Pelos levantamentos do REGIC IBGE (2007), Picos/PI, possui um raio de influência 

regional sobre 34 municípios. No mesmo documento, em termos comparativos, Parnaíba, que 

é a segunda maior cidade do estado, tem seu raio alargado para 18 municípios. Já Floriano, a 

quarta maior cidade piauiense, tem alcance para 24 cidades. Em nossa pesquisa empírica e 

considerando que esse levantamento feito pelo IBGE, até o fechamento desta Tese, já possuía 

mais de uma década de existência, sem renovação de novas informações, identificamos mais 

21 municípios que, embora não mencionados por aquele levantamento, também estão sob a 

influência de Picos, conforme se observa na tabela seguir. 

Tabela 5: Conjunto de municípios sob a influência regional de Picos/PI 

Conjunto de municípios sob a influência regional de Picos/PI 

Alagoinha do 

Piauí 

Alegrete do 

Piauí 

Aroeiras do 

Itaim 

Bocaina Campo Grande do 

Piauí 

Dom Expedito 

Lopes 

Francisco 

Macêdo 

Francisco 

Santos 

Geminiano Isaias Coelho 

Itainópolis Marcolândia Monsenhor 

Hipólito 

Padre 

Marcos 

Paquetá 

Pio IX Santa Cruz do 

Piauí 

Santana do 

Piauí 

Santo 

Antônio de 

Lisboa 

São João da 

Canabrava 

São José do Piauí São Luis do 

Piauí 

Sussuapara Vera 

Mendes 

Vila Nova do Piauí 

Wall Ferraz São Julião Belém do 

Piauí 

Massapê do 

Piauí 

Acauã 

Betânia do Piauí Jacobina do 

Piauí 

Patos do Piauí Queimada 

Nova 

Cajazeiras do Piauí 

Oeiras Inhuma Valença Ipiranga do 

Piauí 

Jaicós 

Fronteiras Campos Sales 

(CE) 

Parambu (CE) Araripina 

(PE) 

Caldeirão Grande do 

Piauí 

Simões Caridade do 

Piauí 

Paulistana Aroazes Novo Oriente do 

Piauí 

Floresta do Piauí Pimenteiras Colônia do 

Piauí 

Simplício 

Mendes 

Conceição do 

Canindé 

Fonte: O autor, 2018. Pesquisa direta (2018) 

 

             

 

O grande destaque da listagem, são as cidades que se localizam externamente ao território 

piauiense. O poder comercial e de serviços, associado com a condição e capacidade da cidade 

estar localizada em um importante entroncamento rodoviário, no Nordeste brasileiro e, 

Municípios identificados pelo REGIC 2007 

Municípios identificados no contexto desta pesquisa 



157 
 

 
 

considerando que todas estas cidades, estão a muitas centenas de quilômetros distantes das 

capitais de seus respectivos estados, determinam assim, como fortes motivos e elementos 

atrativos, ainda que não unicamente, para o poder centralizador que Picos/PI possui. 

De uma forma bem mais representativa, por meio da figura 12 a seguir, conseguimos 

visualizar a grande capacidade de polarização/comando regional de Picos/PI, considerando a 

listagem anterior. Uma visualização semelhante, será mostrada no capítulo seguinte, quando 

apontaremos o percentual da População Economicamente Ativa que se desloca, em função de 

trabalho e ou estudos. 

FIGURA 12: Municípios polarizados por Picos/PI 

 
Fonte: IBGE (2010). Pesquisa direta (2018) 

Para se ter uma ideia mais ampla de que cidade sertaneja, cujo raio de influência regional 

é alargado, no ambiente dos sertões, do Nordeste brasileiro, comparemos em um primeiro 

momento, com outras cidades também de localização sertaneja, em outros estados nordestino. 

Sobral/CE, por exemplo, com mais de 220 mil habitantes e importantíssimo centro comercial e 
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industrial no interior do Ceará, pelo REGIC IBGE (2007), também apresenta um raio de 

influência sobre 34 municípios.  

Já Mossoró/RN, segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Norte, cuja principal 

marca de sua economia, é extração de petróleo e sal, pelo documento em apreço, tem poder de 

comando sobre 35 municípios. 

Apenas a título de informação, as cidades de Sobral/CE e Mossoró/RN, gigantes do 

interior do Nordeste brasileiro, tem capacidades e qualidades, sejam elas econômicas ou 

produtivas, bem superiores a Picos/PI. No entanto, a própria história desta cidade e suas 

diferentes fases, nos variados contextos de formação socioespacial e econômico, colaboraram 

decisivamente para a determinação de seu papel, funcionalidades, importância e, por que não 

dizer, de comando, no contexto regional dos sertões do Piauí, em tempo atual. 

Importante acrescentar que essas condições, quando verificadas no contexto da presença 

e dinâmicas de atividades dos APL’s, a serem apresentadas de forma detalhada já no próximo 

capítulo, nos mostrará assim, o quão intensas foram as transformações que Picos/PI passou, de 

forma acumulada, particularmente desde os anos 2000.  

Num segundo momento de percepção da grandeza, acerca da dimensão das influências 

de Picos/PI, ainda que não referência em nossas pesquisas, tomamos a divisão do território 

piauiense em microrregiões, pelo IBGE (1990), com o objetivo de visualizar o tamanho do 

poder de comando regional daquela cidade, a partir da figura a seguir. Importa lembrar que por 

essa proposta de divisão regional, o território do Piauí, se faz organizado em 4 mesorregiões e, 

dentro destas, 15 microrregiões. 
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Um primeiro destaque panorâmico, de forma geral, fica por conta do grande número de 

municípios que compõe as 4 microrregiões. Incluindo Picos/PI, são 79 municípios. Segundo 

dados do IBGE (2010), esses 4 recortes totalizam 623.419 de população residente. Em termos 

de território estadual representa mais de 1/4 do total, pois, pelo mesmo censo, o Piauí contava 

com 3.118. 360 habitantes. 

Já de forma especifica, o segundo destaque diz respeito a Picos/PI e o seu o “guarda-

chuva” em que está abrigado o amplo quadro quantitativo de municípios influenciados e 

comandados regionalmente.  O total de 55 municípios assim enquadrados, ao considerarmos a 

previsão populacional feita pelo IBGE (2018), temos um total de 572.803 pessoas residentes. 

Quando olhamos para o cenário estadual a partir da mesma previsão do IBGE (2018), contamos 

3.263.754 habitantes. Dentro desse conjunto populacional, o quadro populacional comandado 

por Picos representa aproximadamente 1/5 do estado piauiense. 

Dessa forma, temos depois da capital Teresina, o maior recorte regional, em que uma 

cidade detém amplo poder polarizador. Tal fato, será ratificado no próximo capítulo, 

particularmente, no último tópico, no qual expomos a conclusão de que a reunião dos elementos 

aqui elencados responde e justifica o poder de comando regional da cidade de Picos/PI. 

Ainda no contexto dessa compreensão, cabe mencionar como as novas relações entre o 

campo e a cidade, sobretudo, as que são mediadas por e a partir das dinâmicas produtivas dos 

APL’s, (cujas particularidades, serão mostradas no capítulo seguinte) têm sido determinantes 

para compreensão do posicionamento que Picos assume, dentro do quadro regional, 

conjuntamente com as outras cidades, no que se refere a conformações das interações espaciais 

e as dinâmicas de mobilidade populacional. 

A dinâmica produtiva e econômica dos APL’s do caju e mel, ainda que não unicamente, 

diz muito sobre a organização e articulação, em rede urbana e regional, que é comandada por 

Picos/PI. A partir da figura 14 a seguir, é possível enxergar os resultados da formação de 

condições que determinam os fortes papéis regionais envolvidos nessa dinâmica e que muito 

explica a cartografia de concentração populacional no território piauiense. Tal fato, dá também 

expressão de sentido à organização urbana e municipal, bem como à densidade demográfica 

em que se destacam as principais representações municipais regionais do estado. 
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FIGURA 14: Mapeamento populacional do Piauí 

       
Fonte: IBGE (2010) 

Como se vê, Picos/PI, figura na listagem de municípios com densidade demográfica, 

grosso modo, na classe intermediária. Dos 224 municípios, em território piauiense, conta-se, 

sem muitos esforços, que a rede urbana no estado é aparentemente desarticulada, quando 

consideramos os dados expostos. Logicamente, tais dados, pela publicação estão atrasados, 

pois, as dinâmicas encontradas recentes, sobre tais municípios são outras. Mesmo assim, tais 

números nos sinalizam visão de presente referendada nos acontecimentos passados. 

Ainda como extensão das reflexões acerca da rede urbana piauiense, a partir dos valores 

de compreensão dos estudos da REGIC IBGE (2007), a figura 15 nos dá o panorama da 

realidade do conjunto daquela rede, na qual regionalmente se sobressai a capacidade de 

comando, bem como, suas respectivas capacidades de influências. 
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FIGURA 15: Estruturação de influências urbano regionais no Piauí - REGIC 

 
Fonte: IBGE (2008)
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Teresina tem, indiscutivelmente, enquanto capital do estado, no quadro territorial, do 

chamado Meio Norte do Brasil, acumulada importância, ofertada principalmente pelas suas 

qualidades, enquanto referência em saúde, comércios e serviços. No entanto, é visível o esforço 

de influência regional, a partir de várias outras cidades.  

Nessa oportunidade, Picos/PI tem destaque em sua centralidade, pois, comparativamente 

às outras cidades e quantitativamente falando, é a que possui o maior raio de abrangência de 

centralização regional. 

Esse raio sobre 55 municípios, dos quais 3, estão localizados em dois estados nordestinos 

diferentes, tem sua importância não só pelos números, mas também, quando olhamos a 

classificação em que o REGIC (2007) traz, a partir de seus estudos, tal qual observamos na 

listagem a seguir, na tabela 6.  

TABELA 6: Classificação hierárquica dos municípios pelo REGIC (2007) na 

região polarizada por Picos/PI 

Classificação hierárquica dos municípios pelo REGIC (2007) na região 

polarizada por Picos/PI 

 

Municípios sob o comando regional de Picos 

Classificação 

REGIC 2007 

Acauã Centro Local 

Alagoinha do Piauí Centro Local 

Alegrete do Piauí Centro Local 

Araripina (PE) Centro SubRegional B 

Aroeiras do Itaim Centro Local 

Aroazes Centro Local 

Belém do Piauí Centro Local 

Betânia do Piauí Centro Local 

Bocaina Centro Local 

Cajazeiras do Piauí Centro Local 

Caldeirão Grande do Piauí Centro Local 

Campo Grande do Piauí Centro Local 

Campos Sales (CE) Centro Local 

Caridade do Piauí Centro Local 

Colônia do Piauí Centro Local 

Conceição do Canindé Centro Local 

Dom Expedito Lopes Centro Local 

Floresta do Piauí Centro Local 

Francisco Macedo Centro Local 

Francisco Santos Centro Local 

Fronteiras Centro de Zona B 

Geminiano Centro Local 

Inhuma Centro Local 

Ipiranga do Piauí Centro Local 

Isaías Coelho Centro Local 
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Itainópolis Centro Local 

Jacobina do Piauí Centro Local 

Jaicós Centro de Zona B 

Marcolândia Centro Local 

Massapê do Piauí Centro Local 

Monsenhor Hipólito Centro Local 

Novo Oriente do Piauí Centro Local 

Oeiras Centro de Zona A 

Padre Marcos Centro Local 

Paquetá Centro Local 

Parambu (CE) Centro Local 

Patos do Piauí Centro Local 

Paulistana Centro de Zona B 

Pimenteiras Centro Local 

Picos Centro SubRegional A 

Pio IX Centro Local 

Queimada Nova Centro Local 

Santa Cruz do Piauí Centro Local 

Santana do Piauí Centro Local 

Santo Antônio de Lisboa Centro Local 

São João da Canabrava Centro Local 

São José do Piauí Centro Local 

São Julião Centro Local 

São Luís do Piauí Centro Local 

Simões Centro de Zona B 

Simplício Mendes Centro de Zona B 

Sussuapara Centro Local 

Valença do Piauí Centro de Zona B 

Vera Mendes Centro Local 

Vila Nova do Piauí Centro Local 

Wall Ferraz Centro Local 

Fonte: REGIC (2007). (Com adaptações) 

A quase totalidade predominante no território regional de Picos/PI, é a da classificação 

Centro Local. Por isso, é reconhecível a grande dependência que esse amplo número de 

municípios tem, a partir daquela cidade. Importante perceber que enquanto classificação em 

Centro SubRegional A, Picos/PI tem sob seu “guarda-chuva” regional de comando e 

polarização duas particularidades, tomadas a partir do REGIC (2007).  

Olhando Picos/PI regionalmente, a partir da figura a seguir, considerando a tomada dos 

estudos do REGIC e a nossa atualização de influências regionais, temos a grandeza do poder 

de comando que é exercido a partir da hierarquização posicionada. Não mero acaso, isso 

justifica o forte dinamismo urbano, indutor da organização de uma ampla Área Urbana 

Funcional, bem como a condição de Policentrismo, com suas dimensões já expostas 

anteriormente. 
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FIGURA 16: Estrutura hierárquica da Rede Urbana da Região de Picos 

 
Fonte: IBGE (2007, 2010). (Com atualizações e adaptações) 

Pautando-se nos dados e amostragem, algumas considerações são necessárias. A primeira 

diz respeito à polarização sobre dois municípios: Araripina/PE, enquanto Centro SubRegional 

B e, na sequência hierárquica, aparecem Oeiras/PI, como Centro de Zona A. Tais municípios, 

apesar de não se distanciarem muito na classificação, diferenciam-se bastante, sejam em termos 

quantitativos populacionais, seja em termos de localização, bem como de suas respectivas 

influências regionais, abrigando, respectivamente, 8 municípios cada. 

Outro ponto de destaque, ainda nesse sentido, se refere a quantidade de Centros de Zona 

B num total de 6 municípios no Piauí (Fronteiras, Jaicós, Paulistana, Simões, Simplício Mendes 

e Valença). Importante mencionar um fato em comum entre esses e os demais citados nas 

particularidades: a atividade econômica, sobretudo, a partir de uma rede de comércios e serviços 
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nesses municípios, ainda que em escala bem inferiores a Picos/PI, notadamente, em variedade 

e quantidade. 

Dito isso, temos uma visão que transcende a nossa pesquisa: a capacidade de polarização 

e, logicamente, de comando regional de Picos, pautada a partir de sua forte rede comercial e de 

serviços, cujo leque além de variado e amplo, termina por influenciar, também, a rede de 

municípios que não estão na listagem dos 55 apontados.  

Tal percepção advém da seguinte lógica: Se as atividades comerciais, principalmente, a 

de gêneros alimentícios, por meio de diferentes estabelecimentos comerciais, são o carro-chefe 

da economia dos municípios citados anteriormente e se, seus respectivos municípios 

polarizados (a maioria com 2 até 5 mil habitantes), dependem fortemente dos mesmos, no que 

se refere a consumos, então, grande parte das mercadorias que abastecem esses 

empreendimentos tem origem em Picos/PI. 

Obviamente, não estamos escalando essa informação como parte integrante de nossa 

pesquisa, mas desenvolvendo uma linha de raciocínio que tenta, grosso modo, reconhecer que 

a dimensão do comando regional de Picos provavelmente é maior que ora estamos 

apresentando, por meio de diferentes números. 
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5. DINÂMICAS REGIONAIS NOS SERTÕES PIAUIENSES: CONFIGURAÇÕES 

URBANAS E CENTRALIDADE REGIONAL DE PICOS/PI 

Os capítulos 2, 3 e 4 contribuíram sobremaneira para o vislumbrar das principais 

características não só físicas, mas particularmente, dos arranjos sociais, econômicos, políticos 

e institucionais do estado do Piauí. A organização dos mesmos foi pensada no contexto desta 

Tese, haja vista, o alcance de respostas preteridas, pautadas no problema que esta pesquisa 

carrega. 

Fazer esse retrospecto, é reafirmar o valor representativo de todos os elementos, 

condições e motivações historicamente processados na conformação de espaços sociais, cuja 

principal marca na organização territorial e diferenciação regional é que diz respeito à formação 

de “redes e das interações espaciais, dos territórios e das territorialidades, dos lugares e das 

representações sociais” (QUEIROZ, 2014, p. 155). 

A emergência e consolidação dos espaços sociais em questão, no caso do Piauí, conforme 

visto, ocorreu mediante, ainda que não unicamente, por meio da instalação das fazendas e sua 

expansão, motivadas pelo conjunto de atividades econômicas relacionadas à criação do gado. 

Desse quadro histórico foi organizado uma trama espacial de “várias geografias regionais”, das 

quais, a mais contundente foi a de sua rede urbana, iniciada em ambiência sertaneja rumo ao 

litoral. 

Tivemos assim, no Piauí, a constituição de uma totalidade espacial ou, melhor dizendo, 

territorial, fragmentada em recortes regionais pelos quais o conjunto de etapas produtivas, 

econômicas e mercantis, pontualmente regionais, desenroladas nos séc. XIX e XX, fortaleceram 

as cidades enquanto espaços de circulação, consumo, tal qual conhecemos hoje. Essa 

constituição, sobre o território piauiense, é denominada por Santos (1986), de Circuitos 

Espaciais Produtivos. 

Tal perspectiva, abre o leque de discussões objetivadas neste quinto e último capítulo. 

Discutir o papel e importância regional de Picos/PI, partindo de suas origens, é tema central. 

Tal condição, não seria satisfeita se não resgatássemos suscintamente o que foi refletido em 

capítulos anteriores. A junção destes fatos nos permitirá enxergar as diversas funcionalidades, 

centralidades e inter-relações urbanas e rurais no território regional, a partir daquela cidade 

sertaneja piauiense. 

Boa parte da organização daqueles circuitos, no território de Picos/PI, tem suas relações 

e dinâmicas alteradas pelos novos relacionamentos que se deram entre o campo e cidade, no 

contexto de expansão das atividades dos APL’s do caju e apícola, no transcurso dos anos de 
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1990. O debate que se tem sobre este tema, de forma geral, é amplo. Com isso, neste capítulo, 

sobre estes arranjos, nosso dialogo teórico privilegiou um cruzamento de perspectivas sobre os 

mesmos: de forma técnica, a visão do Ministério Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior (MDIC). De forma cientifica, nosso embasamento se dá com Benko (1996), Suzigan 

(2006), entre outros. 

As qualificações territoriais historicamente constituídos, entre os diferentes recortes 

regionais no Piauí,  sobretudo, os processados em seu ambiente sertanejo, demonstram que os 

quadros etapistas de formação socioespacial, particularmente, os que se processaram a partir da 

“cidade modelo59”, atestam sua importância, na rede urbana regional, capaz de revelar sua 

condição, enquanto uma Cidade de Comando Regional, no estado do Piauí. 

5.1 – Dinâmica econômica e reestruturação urbano regional: reflexos no processo de 

urbanização de Picos.  

A origem, formação e organização socioespacial de Picos, no Piauí, é também parte 

integrante da história brasileira, desde os processos coloniais. Os indígenas foram os primeiros 

moradores, antes da chegada dos portugueses, em terras sertanejas picoenses, destacadamente, 

os agrupamentos dos índios Acoroás e Jaicós (ALBANO; ALBANO, 2011). 

O ciclo do gado e das fazendas, bem como de toda dinâmica econômica, produtiva e 

social envolvida, impuseram o roteiro de condições para a existência daquela cidade. 

Entretanto, um elemento particular, fez soma diferenciada nesse processo: a comercialização 

de cavalos. A comercialização desses animais, impulsionada pelas atividades dos currais de 

rezes, foram também importantes na formação do inicial núcleo urbano picoense, cuja 

referência geográfica de origem foi o espaço onde hoje é situado a cidade de Bocaina (SOUSA, 

2006). 

A presença do Rio Guaribas foi fundamental nesse processo. Às margens dele, Picos/PI, 

teve suas bases alicerçadas, sobretudo, a partir de descendentes da família portuguesa Borges 

Leal, fundadores da fazenda Curralinho.  

                                                           
59 Tal expressão tem dois vieses que buscam explicá-la: uma de ordem popular, no contexto regional, que 

compreende o dinamismo e desenvolvimento econômico, notadamente, no setor de comércio e serviços, com 

rebatimentos e transformações sociais e culturais em que alcançou Picos, desde o fim dos anos de 1990. A segunda, 

de ordem política, originada ainda no ano de 1966, por meio da realização do “I Encontro Nacional de Prefeitos 

dos Municípios-Modêlo do Brasil”, reunindo 19 municípios, de diferentes regiões do país, cujo atributos que 

explicam a nomenclatura, tem peso político, que valorizava os representantes municipais e suas populações não 

anárquicos aos governos  militares, mas que em sua apresentação, justificadora para o ideal de modelo, adotou 

critérios que naquele momento atestassem segurança na qualidade de vida das populações – ausência de 

latifúndios, abastecimento de energia elétrica e água para as necessidades populacionais, etc.  
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Tal fazenda e família foram determinantes na instalação do núcleo inicial da futura 

Picos/PI, aproveitando as benesses do rio em ambiente de secas extremas, seja com atividades 

pastoris e/ou de agricultura, incentivando a vinda e o estabelecimento de muitas outras 

famílias60. 

A presença do rio, as travessias de gado e a comercialização de mercadorias, bem como 

as negociações de equinos e considerando a localização estratégica de Picos/PI, enquanto rota 

de passagens, para diferentes outras paragens do Nordeste colônia, associada às forças 

eclesiásticas, impondo forças do modelo civilizado aos negros africanos e índios, ambos 

enquanto mercadorias, consagraram-se elementos basilares à dinâmica da edificação da 

localidade – futura Picos/PI –  à categoria de Freguesia, no ano de 1851, sob a denominação de 

Nossa Senhora dos Remédios. 

Quatro anos depois, em 1855, é elevada à categoria de vila e desmembrada do território 

do atual município de Oeiras. A velocidade de transição etapista de localidade para fazenda, 

depois para vila e, dessa para a de cidade, em função dos elementos citados, foi tamanha que já 

no ano de 1890, “através da resolução nº 33, (já em plena República) por gestão de João da 

Cruz e Santos (Barão de Uruçuí), Picos foi elevado à categoria de cidade e sede da comarca 

judiciária” (ALMANAQUE DA PARNAIBA, 1970, p. 23). 

As atividades comerciais, que são um dos principais guias responsáveis por revelar quem 

é Picos/PI, em tempo atual, no contexto etapista das relações comerciais e produtivas, 

constituídas desde a fase colonial, foram transformando-se à medida que os quadros 

econômicos e extrativos em território piauiense estiveram submetidos.  

Nesse sentido, das inúmeras famílias de imigrantes que contribuíram com Picos/PI e sua 

desenvoltura, no séc. XIX, cabe menção aos italianos os quais se “destacaram na 

comercialização da borracha da maniçoba, cera de carnaúba, algodão e couro, [...] que 

contribuíram tremendamente no impulso e desenvolvimento das atividades comerciais dessa 

importante região piauiense” (CARVALHO, 2015, p. 30). 

As primeiras décadas do séc. XX, diferente do século passado, não foram muito 

determinantes a Picos/PI em termos de transformações aprofundadas e dimensões de 

importância regional, notadamente, quando temporalmente recortamos o espaço de tempo que 

se dá do “final da década de 40 e do início dos anos 50 era um pequeno núcleo urbano 

                                                           
60 Na historiografia de Picos, nesse contexto, é feito menção à presença e o estabelecimento de imigrantes não só 

do Nordeste, a exemplo dos oriundos de Pernambuco, Ceará e Bahia, como também de imigrantes estrangeiros, 

principalmente de Portugal e da Itália. Maiores detalhes, ver Albano (2011); Oliveira (2007). 
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harmoniosamente integrado ao meio rural. Havia uma convivência estreita, íntima mesmo, 

entre o aglomerado urbano e o meio ambiente em torno” (DUARTE, 1991, p. 17). 

Tal condição, tem relação direta com as transformações de ordem político e econômica 

que o Brasil e, de forma consoante, o Nordeste atravessaram. Desse feito, o período pós II 

Guerra Mundial, ao tempo que representa um divisor de águas, no que se refere à compreensão 

das iniciais transformações pelo mundo, no Brasil, a era industrial, imprimiu o esboço de um 

“novo” país, a partir das novas escalas de relações, seja internamente (entre seus recortes 

regionais), seja ainda externamente (entre diferentes nações).  

O conjunto de transformações, em diferentes setores, particularmente, no campo 

comercial, exigiu redefinições e novas condições de relações, nas escalas inter e intrarregionais. 

Nessa perspectiva, as lentas transformações vivenciadas em Picos/PI, na entrada da segunda 

metade do séc. XX, refletem condições escalares superiores. A SUDENE surgiu justamente 

nesse contexto, com vistas à tentativa de equalização das discrepâncias regionais, objeto de 

nossa discussão em capítulos passados. 

Paralelamente à reinvenção de um novo Nordeste, a partir do pensamento furtadiano, no 

Piauí, houve destaque para o reaparelhamento da máquina pública estatal, representado pela 

criação de diferentes secretarias/órgão de controle e execução, bem como também, 

infraestruturais, cujo objetivo foi de buscar uma integração da capital, Teresina, ao restante do 

estado, processadas nos anos de 1960 e 1970, conforme discutido em capítulo anterior.  

Em Picos/PI, proposições com foco em renovações, foram consumadas a partir de dois 

grandes projetos de impacto urbanístico e de ideologia nacional, na perspectiva da integração: 

construção da BR 230 – Transamazônica e o primeiro Plano Diretor Municipal. 

A proposição do referido Plano, enquanto principal instrumento de ordenamento, foi 

necessária já naquele momento. Apesar do lento crescimento e transformações na ordem 

urbana, o fato de Picos/PI ser banhada por um rio de existência sazonal, já sinalizava 

preocupações com possíveis cheias periódicas, tal qual ocorrera no ano de 1960, conforme se 

observa na figura a seguir. 

Por falar em Plano Diretor, cabe antecipar que o documento vigente (desde o ano de 

2007), dada suas funcionalidades e objetivos para o qual político e socialmente falando, foi 

construído, em tempo atual, conforme veremos, em subtópicos seguintes, não mais responde às 

demandas da realidade urbana daquela cidade, nem tão pouco, de seus avolumados problemas 

internos. 
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FIGURA 17: Centro de Picos alagada, pós-cheia do Guaribas – março de 1960 

 
Fonte: Acervo Museu Ozildo Albano 

Componente de uma agenda de ações, em nível nacional, a partir do Programa de 

Integração Nacional (PIN61), a BR Transamazônica, que tem trecho inicial, no estado da Paraíba 

e atravessa a cidade de Picos/PI, foi conduzida pelos trabalhos do Exército Brasileiro, na figura 

do Batalhão de Construção e Engenharia (BEC). Nessa oportunidade, Picos/PI, passou a sediar 

um dos maiores batalhões do Nordeste na área da construção e reforma mediado por militares 

– 3° BEC62.  

No que se refere aos episódios de cheias no Guaribas, esse Batalhão criou condições 

providenciais para resolutiva do problema, de modo que, no período de 1970-1984, foi 

“construída a 2ª passagem do rio Guaribas, que ajudou a diminuir o volume das águas que 

passam por dentro da cidade, e também a construção da Barragem no leito do rio, na cidade de 

                                                           
61 Fruto do Decreto-Lei nº 1106, de 1970, objetivou, na perspectiva do presidente Emílio Garrastazu Médici, a 

capacidade e necessidade de integrar as regiões Norte e Nordeste, economicamente, ao restante do Brasil, a partir 

da construção de duas rodovias, a Cuiabá-Santarém e a Transamazônica.   
62 Tal Batalhão, até o fechamento desta pesquisa, funciona implantado em Picos. Sua presença desde sua 

inauguração, é sinônimo de geração de empregos e ocupação de mão de obra, para uma ampla massa de jovens, 

dada a obrigatoriedade do alistamento militar, oriundos da região de influencias de Picos. 
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Bocaina, a maior obra hídrica que o exército brasileiro havia feito até aquela data” (MOURA; 

ELIAS, 2012, p. 8). 

Cabe salientar que esse Batalhão estava localizado na cidade de Natal/RN e sua 

transferência para Picos/PI revelou além da necessidade de construção da BR 230, também, a 

manutenção do poder e garantia da ordem em cidades fora dos quadros metropolitanos e/ou de 

proximidade, com a capital do estado.  

Tal situação, revela a manutenção de defesa do território nacional pelos governos 

militares. Em parceria com o 3° BEC, foi destaque nos trabalhos de construção da BR e demais 

obras atinentes em Picos/PI, a também presença do Departamento Nacional de Obras de 

Rodagem (DNER). 

Nesse contexto, a necessidade de modernização de algumas cidades brasileiras, enquanto 

símbolos de avanço e desenvolvimento, em nível nacional, foi resultante de esforços dos 

governos militares. A cidade de Picos/PI, nessa perspectiva foi contemplada, dado o seu 

posicionamento estratégico, além de sua importância regional (FONTINELES, 2007). 

Como resultado dessas qualidades, a ideologia de integração nacional elegeu sobre a 

cidade de Picos/PI, como um marco de referência regional e, por que não, nacional, uma vez 

que a mesma foi entendida, no planejamento dos governos militares, como “marco zero da 

Rodovia Transamazônica e que merecia um Plano Diretor que propiciasse o ordenamento 

econômico e social do seu espaço. Foi uma forma de prometer, mediante o milagre econômico, 

o combate à pobreza, que no início da década de 1970, assolava o Piauí” (MOURA, 2014, p. 

39). 

Importa informar que as mudanças em tela, abarcaram novos posicionamentos de usos 

da/na cidade, a exemplo do que se processou no centro de Picos/PI. Nesse contexto, cabe 

destaque, na praça principal, a Félix Pacheco, além da Avenida Getúlio Vargas, canalizando 

sobre a mesma, uma concentração de atividades comerciais, bem como do Rio Guaribas, a partir 

dos seus usos no contexto de transformações da ordem urbana picoense (MOURA et al, 2015). 

Tais transformações em Picos, impulsionaram a instalação de novos moradores, de 

diferentes lugares do Nordeste e do próprio Piauí, ávidos por empregos e novas perspectivas de 

vida, por meio das frentes de trabalho, sobretudo, a partir da “presença de 

“flagelados”/“flageladas” em Picos teve como fator para a sua existência, no ano de 1970, não 

somente as questões climáticas, mas também aspectos nos campos político, econômico e social” 

(MOURA, 2017, p. 74). 
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A figura a seguir, registrada na década de 1970, atesta de forma panorâmica, o início das 

fortes transformações que se deram sobre Picos/PI, sobretudo, no centro. As aglomerações, de 

forma centralizada, referendadas a partir da presença da igreja (Nossa Senhora dos Remédios), 

são o testemunho do formato de organização espacial, sobretudo, os advindos dos processos 

coloniais, já caracterizados. 

FIGURA 18: Panorama das transformações urbanas em Picos – década de 1970 

 
Fonte: Acervo Museu Ozildo Albano 

As transformações urbanas em Picos/PI, nos idos da década de 1970, não se 

concentraram apenas no centro, mas sobretudo e também, em sua periferia, com a paulatina 

expansão horizontal, fato que “repercutiu de forma decisiva para a emergência de inúmeros 

problemas sociais urbanos, em especial, o da favelização” (VELOSO, 1992, p. 41). 

Com exceção dos rápidos avanços e transformações na ordem urbana da capital 

Teresina, de onde emergiram as primeiras favelas, ainda em fins do séc. XIX e início do século 

seguinte, Picos/PI foi a primeira cidade do interior do Piauí a conhecer tal condição de pobreza 

urbana, historicamente concentrada nas grandes cidades. 

A dinâmica urbana e segregatória fez ocupação não apenas para cima dos morros, mas 

também, nas adjacências do Rio Guaribas. Estava inaugurada uma fase de conflitos e 
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contradições acerca do uso da terra urbana, com fins imobiliários, fato que orientou o desenho 

e expansão urbana desta cidade sertaneja piauiense. 

Com vistas à apaziguação do acirramento de ânimos, no contexto de fragmentação e 

de articulação urbana, entraram em cena a “Igreja e a municipalidade, em ocasiões distintas, 

mas por motivos semelhantes, proporcionaram opções alternativas de moradias para os que, em 

princípio, não tem condições mínimas de pagar aluguel” (Idem, 1992, p. 53). 

Nascia nesse contexto, na primeira metade da década de 1970, o bairro paroquial, um 

dos mais carentes da cidade. Este bairro, fez agrupamento com outros que surgiram em 

momentos anteriores e/ou posteriores à década em destaque, no formato de favelas, a saber: 

Vila Papelão, Vila das Grotas, Vila Sem Nome, Morro da Mariana, entre outros (Ibidem, 1992). 

Outro importante fato que ajudou a atrair novos moradores para Picos/PI, ainda no 

transcurso dos anos de 1970, logo também, da expansão das dialéticas socioespaciais, 

sobretudo, no que se refere o direito à cidade (referentemente à moradia), foi da instalação das 

indústrias Coelho de fiação e têxteis. Este equipamento produtivo, foi marco e referência, seja 

empregatícia, seja também, pelo impulso a uma série de atividades nos ramos de comércio e 

serviços, agregando notoriedade à cidade e seu raio de influência regional. 

Nesse sentido, tal empreendimento, em seus quase 30 anos de existência63, em terras 

urbanas picoense “foi marcada pelo signo do desenvolvimento, no aspecto da geração de 

trabalho, renda para a cidade, capital circulante; assim como, também foi marcada por conflitos 

econômicos, questões internas, como a cisão do grupo [...]” (ALVES, 2012, p. 13).  

Paralelo à atividade industrial em Picos/PI, nos idos dos anos de 1970 até o ano de 

1995, o Rio Guaribas, ao tempo que trouxe preocupações e agravantes sociais, quando dos 

vários episódios de cheias64, permitiu novas relações entre campo e cidade, por meio de seu uso 

em atividades agrícolas, sobretudo, da dinâmica produtiva do alho65. 

Recapitulamos que o Rio Guaribas, desde os processos coloniais, foi o “guia” para 

localização da fazenda que dera origem à futura cidade de Picos/PI. Com isso, “manifestou-se 

o espirito colonizador que implantou nessas plagas, o modus vivendi europeu, circundando o 

núcleo de pequenas áreas agrícolas, situadas à margem do Rio Guaribas, razão maior da 

                                                           
63 Instalou-se em Picos, no início da década de 1970, motivada pelos incentivos do Programa FINOR/SUDENE e 

manteve-se na cidade até o ano de 1999, chegando a gerar, mais de 1000 empregos diretos. 
64 Em ordem cronológica, os principais episódios de cheias se deram nos seguintes anos: 1861, 1904, 1960 e 2004. 
65 Vários são os municípios produtores no contexto do vale do Rio Guaribas, além de Picos: Sussuapara, Francisco 

Santos, Bocaina. Cabe destacar, que a grande produção do gênero, historicamente, se dera em Picos, oportunidade 

em que a mesma, popularmente, foi apelidada de capital do alho. 
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existência de tantas mini-propriedades e da ausência total de latifúndios” (BARROS ARAUJO, 

1950 apud VELOSO, 1992, p. 40). 

Cabe, no entanto, esclarecer o ideal de modo de vivência posto pelo autor 

anteriormente, para com a realidade de Picos/PI. Primeiro, é necessário lembrar que o modo de 

vivência europeu, na fase colonial do Brasil, foi pautado no uso e distribuição de terras, como 

forma de ocupação, por meio das “descobertas”, inseridas, no contexto das Grandes 

Navegações. Nesta fase histórica, as ocupações se deram pela distribuição de Sesmarias, pelos 

portugueses, fato que culminou logicamente, na realidade do latifundiarismo, em território 

nacional, sobretudo, no Nordeste. 

No caso de Picos/PI, enquanto pedaço do Nordeste, de origens latifundiárias, o 

posicionamento contrário a esta prática se deu pelo pensamento das famílias primeiramente 

instaladas, via fazendas de gado. Tais famílias, enxergavam na existência do Rio Guaribas, no 

ambiente sertanejo, a redenção dos problemas que viesse afetar o principal produto 

comercializado – o gado – e como extensão, atividades agrícolas, capazes de agregar 

subsistência de vida dos sertanejos. 

O que há de importante nisso, além claro, da incursão dos processos coloniais, que 

deram origem a cidade de Picos/PI? Dois fatos extras marcam a importância do Rio Guaribas, 

no cenário econômico local e regional. O primeiro é que demarcação do rio, no formato posto, 

somou pontos para a alcunha que o município recebeu de “modelo”, conforme apontado de 

forma anterior.  

Nessa oportunidade, em que pesou a existência de uma estrutura fundiária rural 

excepcionalmente igualitária em Picos/PI, quando se toma enquanto referência, os padrões 

regionais dominantes, recaiu sobre o mesmo a titulação de “município socialista”, “onde fora 

antecipada a reforma agrária no Brasil” (DUARTE, 1991, p. 193). 

Oportuno contrapor o autor, pois historicamente, nossa Reforma Agrária, 

propriamente dita, tem base de lutas, intensificadas pelas Ligas Camponesas, na década de 

1960 e a criação Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), no início dos 

anos de 1970, do séc. XX. A antecipação na interpretação do citado autor decorre do modelo 

agrário instalado em Picos pelos motivos postos, o que na prática, não significou naquele 

contexto, uma reforma propriamente dita, mas uma quebra paradigmática do modelo 

regionalmente dominante. 
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Paralelo a isso, a outra importância a ser levantada e, resultante da adoção do modelo 

de pequena estrutura de propriedades produtivas às margens do Guaribas, enquanto recurso de 

sobrevivência econômica e social, foi pautado na produção de alho. Tal gênero agrícola, foi:  

um dos principais responsáveis pelo equilíbrio econômico da cidade, durante 

aproximadamente trinta anos. Além de contribuir economicamente, o ciclo do alho 

fez com que a população picoense aumentasse, pois, o município passou a receber 

pessoas vindas de outros estados e/ou de cidades do próprio Piauí, com o objetivo de 

investir nessa atividade. Além de sua importância econômica, a cultura do alho abria 

postos no mercado de trabalho, por causa do seu plantio em grande quantidade e no 

seu manejo para a comercialização, envolvendo os setores de produção e distribuição 

(CARVALHO, 2015, p. 44). 

O cenário de renovadas relações entre campo e cidade, em Picos/PI, mediada pelo cultivo 

do alho e demais produtos agrícolas, às margens do Rio Guaribas, se deu da década de 1970 até 

a primeira metade dos anos de 1990. O formato da organização de usos das terras em questão, 

além de ser aparentemente menos excludente, permitiu uma ampla participação de massa de 

trabalho, desde a produção até sua comercialização. Tal fato, permitiu uma forte rotatividade 

de trabalho e dinâmica comercial e econômica que ultrapassaram as fronteiras do Piauí. 

Nesse contexto, as fortes transformações na tessitura urbana de Picos/PI, desde os anos 

de 1970 pressionaram de forma intensa o Guaribas. Seu conteúdo ambiental, as histórias de 

vidas lá edificadas, o sustento de muitas famílias por décadas e a capacidade de atenuar as 

agruras trazidas pelos rigores das secas nos sertões piauienses, paulatinamente faleceram às 

expensas de uma ampla e moderna urbanização segregadora e opressora, não só dos valores 

ambientais, como também humanos. 

Como resultado dessas condições, a era de prosperidades de atividades agrícolas nas 

várzeas do Rio Guaribas sucumbiu. O conjunto de atividades produtivas e econômicas dos 

ramos apícola e cajucultor, cujas dinâmicas produtivas, rebatimentos e interrelações urbanas e 

rurais no território regional (detalharemos melhor no próximo subtópico), passaram a orientar, 

na ausência do Guaribas, uma nova etapa de construção de relações entre campo e cidade, em 

Picos/PI.  

Na verdade, os ramos em apontamento, tem suas atividades iniciadas, ainda que 

timidamente, nos idos dos anos 70. A necessidade de melhor aproveitá-los, pautadas na 

conjuntura de valores do que são e representam os APL’s, ocorre nos anos de 1990 em diante. 

Dentro desse período de tempo e considerando a conjuntura econômica que o Brasil 

atravessou, resultante da imposição de políticas neoliberais que discutimos em capítulos 

anteriores, forçaram os seus recortes regionais na busca de alternativas que demonstrassem suas 
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potencialidades, com vistas ao aproveitamento e, assim, à construção de novo cenários 

participativos.  

O cenário ao qual nos reportamos, diz respeito às múltiplas transformações nos campos 

econômicos e produtivos, dos quais os diferentes recortes regionais do Brasil passaram a 

participar mais ativamente. Nesse contexto, o território do Piauí, sobretudo, os sertões, onde se 

localiza Picos/PI, participaram dessa nova etapa, principalmente, a partir da chegada de 

apicultores sulistas, fixando moradia em Picos.  

A investida nas atividades apícolas tem nos anos de 1990 sua vertente fortalecida, já que, 

essa atividade havia sido projetada inicialmente nos anos de 1980 em pequenas propriedades, 

mas sem muitas novidades na produção e participação comercial local e/ou regional. As boas 

qualificações ambientais favoráveis à produção em questão, atreladas às experiências 

produtivas dos novos investidores externos, foram o chamariz para o alcance regional de 

Picos/PI, cujos números, a serem expostos mais adiante, atestam o poder dos sertões, neste 

segmento. 

A mudança de endereços dos novos produtores em questão, não ao mero acaso, para terras 

picoense, atraiu os interesses de outros investidores do ramo, bem como, instituições locais, 

oportunizando assim, a “troca de ideias que repercutiu no aumento da criação de abelhas. Para 

alguns, a produção de mel se tornou um dos principais meios de vida e sustento. Para a cidade, 

obviamente, gerou um fluxo maior de capitais na sua economia” (VELOSO, 2014, p. 19). 

O mesmo é dito com relação à cajucultura, não só para Picos/PI, mas também para seu 

entorno, com vários outros municípios com fortes potencialidades, nos quais cultura em questão 

“tem grande importância econômica e social em decorrência da capacidade que essa atividade 

tem para gerar empregos diretos e indiretos por toda a sua cadeia produtiva [...]” (NETO, 2010, 

p.15). 

A falência de determinados segmentos/ramos produtivos, sobretudo, os originários do 

campo, cuja produção depende das chuvas nos sertões em grande parte do ano e o surgimento 

e sobreposição de outros, como as culturas que foram praticadas  

às margens do Rio Guaribas, permitiu que Picos/PI experimentasse, desde os anos de 1970, não 

só possibilidades de refuncionalização, como também, de reestruturação de suas bases 

econômicas.  

Como extensão destes fatos, houve também e por tendência, a ampliação dos seus quadros 

mercantis, representados pelos segmentos de diversificados comércios e serviços. Esse quadro 

não estaria completo, se não lembrássemos das rápidas mudanças dos perfis demográficos e da 
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urbanização. Sobre esses elementos, partindo dos números a seguir, na tabela 7, discorremos 

algumas considerações para compreensão mais apurada das múltiplas transformações que a 

cidade modelo passou durante a década de 1990. 

Tabela 7: Dados demográficos e territoriais de Picos/PI 

  Censo 2000 

Área 

(Km²) 

 População 

Total 

População 

Urbana 

População 

Rural 

Densidade 

Demográfica (Km²) 

816 68.932 52.514 16.418 84,48 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico (2000). (Com adaptações) 

 A primeira diz respeito às mudanças no perfil demográfico. Por um lado, e curiosamente, 

o fim das culturas agrícolas, sobretudo, a do alho, às margens do Rio Guaribas, motivadas seja 

pela sua desvalorização no mercado, seja, ainda, pela emergência das atividades cajucultora e 

apícola, nos anos de 1990, pouco alteraram o quadro numérico das populações rurais durante a 

averiguação dos dois censos. A diminuição apontada, foi de menor que 9%, em duas décadas. 

Isso é relativamente pouco, quando se considera os quadros produtivos e econômicos 

mudancistas que Picos/PI passou. 

Frente a esse fato, acreditamos que a substituição das atividades e força de trabalho 

desenvolvidas no campo, antes fortemente centradas no alho e demais outras culturas de 

vazante, no Guaribas e sua bacia hídrica, foram remanejadas para as atividades, dos ramos 

apícola e cajucultor, ainda hoje, os carros chefe, que mantém fortes e importantes vínculos, 

entre o campo e a cidade. 

Tabela 8: Dados demográficos e territoriais de Picos/PI 

         Censo 2010 

Área 

(Km²) 

 População 

Total 

População 

Urbana 

População 

Rural 

Densidade 

Demográfica (Km²) 

534,7 73.414 58.307 15.107 137,30 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico (2010). (Com adaptações) 

               

A segunda, que faz referência ao perfil demográfico, no que diz respeito ao aumento 

populacional e, logicamente, à urbanização em Picos/PI. Por meio dos números apresentados, 

é possível enxergar que a variação positiva entre os dois censos foi superior a 10%. Agora, se 

considerarmos essa evolução e relembrarmos da projeção numérica divulgada pelo do IBGE, 

no ano de 2018 e que se faz mostrada, na última tabela, do 4° capítulo desta Tese, indicando 
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um total populacional de 78. 002 habitantes, reforçaremos a compreensão que Picos/PI foi mais 

dinâmica que a média nacional e a capital Teresina, com uma taxa de crescimento de 6, 6%. 

Tal condição, nos levar a refletir as fortes e inúmeras transformações no ordenamento 

urbano que tem sensivelmente alterado a paisagem urbana e os elementos naturais daquela 

cidade. No contexto intraurbano, a terra urbana, é elemento central para constantes e renovadas 

dialéticas de usos. Tais condições, se fazem manifestadas pelas práticas imobiliárias, 

orquestradas pelas forças de mercado e Agentes Produtores do Espaço Urbano. 

Uma terceira consideração importante a ser destacada, diz respeito às mudanças na 

densidade demográfica, sobretudo, as que foram influenciadas a partir das perdas territoriais 

que o município sofreu, em função de desmembramentos e emancipações municipais de 

distritos. Resultou disso, o nascimento de novos outros municípios. Desse feito, desde a 

fundação e reconhecimento de Picos/PI, enquanto município, seu território original possuíra 

um total de 4.756 km².  

A partir dos anos de 1950, foi iniciada uma sequência de desmembramentos, portanto, 

nascimento de novos municípios, a saber: Itainópolis (1954); Monsenhor Hipólito (1956); 

Francisco Santos (1960); Santo Antônio de Lisboa (1963); Bocaina (1963); São José do Piauí 

(1963); São João da Canabrava (1988); Santana do Piauí (1992); Geminiano, Paquetá do Piauí, 

Sussuapara e Aroeiras do Itaim, respectivamente66, nos anos de 1994, 1995, 1999. 

De pouco mais de 4.750 km² originais, o território de Picos/PI, foi reduzido para pouco 

mais de 534 Km². Entretanto, ao tempo que as perdas territoriais se acumularam em 700 %, 

desde a década de 1960, o crescimento da densidade demográfica ganhou projeções fortes, face 

à constatação dos dois últimos censos, de que foram acrescentadas de mais de 50 pessoas por 

Km². 

Importa nesse contexto, apontar que o acréscimo em questão, sobretudo, quando 

pensamos na sede municipal, pode traduzir acúmulo de desigualdades socioeconômicas, entre 

os diferentes bairros. Ilustra bem essa afirmação, a realidade de que os “mais pobres (com um 

salário mínimo ou sem renda) estão concentrados nos bairros mais periféricos e com baixa 

oferta de serviços, tais como Morada do Sol, Paraíbinha, Parque de Exposição, Junco, São José 

e outros” (BESERRA, 2016, p. 60). 

Contrariamente a essa caracterização, os bairros com maiores capacidades de 

amenidades, no que diz respeito à presença de melhor infraestrutura urbana e obviamente, em 

                                                           
66 Geminiano, Paquetá do Piauí e Sussuapara, só tem instalação definitiva no ano de 1997, com posse de seus 

políticos locais, pela eleição municipal, no ano de 1996. Aroeiras do Itaim foi instalado apenas no ano de 2005. 
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que a dinâmica imobiliária e uso da terra urbana são objetos de renovadas valorizações, abrigam 

os 

grupos com rendimento médio entre 5 e 10 salários mínimos [...] estão concentrados 

em algumas áreas dos bairros, como Canto da Várzea, Centro, São José e Ipueiras. 

Chama atenção o bairro Malva, pois era constituído nos seus primórdios por famílias 

de baixa renda, mas, à medida que a cidade crescia, foi sendo comprada por famílias 

de maior renda, dada a sua proximidade com o centro (Idem, 2016, p. 60). 

As múltiplas condições de ordem produtiva e econômica, reflexo de acontecimentos e 

situações, oriundos de escalas territoriais superiores, desde a década de 1970, ao tempo que 

condicionaram fortes e determinantes transformações em seu ordenamento urbano, também 

propiciaram novas e importantes formas de relacionamentos com outros municípios em seu 

contexto regional de localização. 

Sobre esse fato, ainda no capítulo 3, comentávamos sobre a importância dos resultados 

de pesquisas contidos no estudo denominado Arranjos Populacionais e Concentrações 

Urbanas do Brasil. No caso do estado do Piauí, em sua última edição, no ano de 2016, o citado 

estudo identificou nove arranjos populacionais que são: “Alto Parnaíba/MA”; “Santa 

Filomena/PI”; “Amarante/PI”; “São Francisco do Maranhão/MA”; “Angical do Piauí/PI”; 

“Araripina/PE”, “Floriano/PI”, “Parnaíba/PI”, “Picos/PI”, “Teresina/PI” e “Uruçuí/PI”. 

Destes, o arranjo populacional “Teresina” é tido como o de maior concentração urbana, 

composto por municípios do Piauí e Maranhão. No caso de Picos/PI, sua colocação está em 3° 

lugar, formado pelos municípios de Geminiano e Picos/PI.  

Com uma população total de 78.889 pessoas, dos quais, 77,5% residem no sitio urbano. 

Dentro destes números, a considerar os deslocamentos para trabalho e estudo, o índice de 

integração entre os municípios de Geminiano e Picos é de 0,338. Esse valor, indica forte 

integração do primeiro em relação ao segundo município (IBGE, 2016). 

Frente aos números, convém algumas ponderações. A primeira é que a metodologia dos 

arranjos, a partir do IBGE, ocorre de acordo com a unidade político-administrativa de maior 

população, caso essa não supere o dobro da população dos demais municípios.  

Nesse sentido, é observado que há nomes de cidades de outros estados, mas que são 

classificados para o território piauiense e não o de localização original. Esse fato nos força a 

pensar num segundo aspecto, pois, do ponto de vista numérico, o arranjo de Araripina/PE tem 

população superior a 85 mil habitantes, agregando o município de Marcolândia/PI. Deste feito, 

60% da população é urbana. O valor do PIB, em 2010, nesse arranjo, era de R$ 443,731 milhões. 



181 
 

 
 

No caso de Picos/PI, o quantitativo urbano é maior, apesar de o IBGE colocar apenas o 

pequeno município de Geminiano, com uma população com aproximadamente 6 mil habitantes. 

No tocante ao PIB, em 2010, era de R$ 725,778 milhões, com destaque para o setor de serviços.  

O terceiro aspecto a destacar, diz respeito aos dados do IBGE, que é do ano de 2010. 

Presumidamente, os números desde aquele ano até hoje, sofreram alterações. Nesse sentido, 

pensando na próxima edição daquele estudo, quando for lançada, a tendência é que os números 

sejam crescentes para Picos/PI, dado o conjunto de dinâmicas que se processam naquela cidade.  

Se assim for, então poderemos ratificar que sua capacidade de movimentação de 

população não está circunscrita em termos de relação apenas com o município de Geminiano, 

pois, lembremos que este estudo, dos arranjos populacionais, toma como referência, a 

necessidade dos deslocamentos, pelos motivos de estudos e trabalho. Na verdade, o grande 

potencial atrativo da cidade, porém, não único, são os fluxos de comércios e serviços. 

Retomando as ideias apresentadas acerca do conteúdo da tabela anterior, apresentamos 

um panorama populacional e de urbanização de Picos, a partir dos censos de 2000 e 2010, agora 

olhando o quadro municipal regional componente, sobre o qual aquela cidade sertaneja exerce 

sua capacidade de comando/polarização.  

Temos assim que, em termos comparativos, entre Picos/PI e o conjunto de municípios 

localizados na sua região de influências, fortes capacidades de transformação regional. 

Tabela 9: Panorama populacional e urbanização de Picos/PI e seu quadro municipal 

regional de influências. 

Panorama populacional e domiciliar de Picos/PI e seu quadro municipal regional de 

influências 

 

 

 

Municípios 

Anos  

Previsão 

Populacional 

2018 

2000 2010 

Total 

Populacional 

Número de 

domicílios 

Total 

Populacional 

Número de 

domicílios 

Total 

Acauã 5.147 1.163 6.749 1.877 7.065 

Alagoinha do Piauí 6.868 1.800 7.341 2.278 7.636 

Alegrete do Piauí 4.713 1.114 5.153 1.485 4.912 

Araripina (PE) 70.898 20.151 77.302 25.403 83.964 

Aroazes 6.025 1.647 5.779 1.612 5.844 

Aroeiras do Itaim SVR* SVR* 2.440 669 2.551 

Belém do Piauí 2.429 590 3.284 933 3.544 

Betânia do Piauí 8.640 1.810 6.015 1.580 6.200 

Bocaina 4.208 1.162 4.369 1.385 4.496 

Cajazeiras do Piauí 2.667 709 3.343 931 3.544 

Caldeirão Grande do 

Piauí 

5.481 1.629 5.671 1.542 5.770 
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Campo Grande do 

Piauí 

4.882 1.166 5.592 1.614 5.919 

Campos Sales (CE) 25.501 8.096 26.506 9.706 27.409 

Caridade do Piauí 4.062 1.031 4.826 1.216 5.049 

Dom Expedito Lopes 5.954 1.468 6.569 1.926 6.884 

Francisco Macedo 2.337 548 2.879 787 3.166 

Francisco Santos 7.043 1.757 8.592 2.480 9.262 

Fronteiras 10.012 2.414 11.117 3.080 11.590 

Geminiano 4.790 1.132 5.475 1.572 5.424 

Inhuma 14.426 4.422 14.845 4.174 15.296 

Ipiranga do Piauí 8.428 2.414 9.327 2.561 9.782 

Isaías Coelho 7.658 1.723 8.221 2.192 8.551 

Itainópolis 10.381 2.692 11.109 3.395 11.507 

Jacobina do Piauí 5.690 1.311 5.722 1.593 5.753 

Jaicós 15.859 3.790 18.035 5.051 19.035 

Marcolândia 6.178 1.458 7.812 2.197 8.439 

Massapê do Piauí 5.988 1.335 6.220 1.639 6.434 

Monsenhor Hipólito 6.764 1.667 7.391 2.140 7.729 

Novo Oriente do 

Piauí 

6.760 2.032 6.498 1.938 6.575 

Oeiras 33.910 10.135 35.640 10.433 36.971 

Padre Marcos 7.178 1.826 6.657 2.003 6.862 

Paquetá 4.386 976 4.147 1.168 3.953 

Parambu (CE) 32.265 10.006 31.309 11.607 31.398 

Patos do Piauí 5.634 1.400 6.105 1.826 6.377 

Paulistana 16.529 4.027 19.785 5.511 20.490 

Picos 68.974 17.264 73.414 21.166 78.002 

Pio IX 16.505 3.896 17.671 4.890 18.389 

Queimada Nova do 

Piauí 

8.332 1.816 8.553 2.193 8.966 

Santa Cruz do Piauí 5.776 1.374 6.027 1.681 6.232 

Santana do Piauí 4.595 1.085 4.917 1.419 4.625 

Santo Antônio de 

Lisboa 

5.154 1.356 6.007 1.776 6.388 

São João da 

Canabrava 

4.240 1.089 4.445 1.376 4.602 

São José do Piauí 6.706 1.580 6.591 1.930 6.710 

São Julião 5.700 1.464 5.675 1.730 6.353 

São Luís do Piauí 2.488 578 2.561 742 2.642 

Simões 13.621 3.759 14.180 3.667 14.615 

Sussuapara 5.042 1.272 6.229 1.812 6.692 

Valença do Piauí 19.987 6.002 20.325 6.153 20.906 

Vera Mendes 2.907 756 2.986 924 3.075 

Vila Nova do Piauí 2.906 745 3.076 931 2.990 

Wall Ferraz 3.998 880 4.280 1.150 4.454 

Fonte: IBGE, 2017 (Censo - Series históricas) 

*Sem valores de referência 
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A partir desses números, seja pelo aumento dos assentos domiciliares, seja ainda, pelo 

tamanho populacional, a partir dos dois censos, algumas observações são importantes de serem 

feitas. Para tanto, tomamos o número de cinco municípios, localizadas em um raio de até 50 

km de distância de Picos/PI (Campo Grande, Dom Expedito Lopes, Francisco Macedo, 

Francisco Santos e Sussuapara).  

Curiosamente, apesar de pequenos, em termos numéricos, foram os que maior tiveram 

expressão de crescimento (comparativamente a outros de seu mesmo tamanho populacional, 

porém, geograficamente mais distantes de Picos/PI). Esse primeiro fato, nos encaminha à 

percepção de que a proximidade geográfica de ambas com Picos/PI, é motivadora para a 

ampliação dos números.  

Tal constatação, tem como fio condutor, os diferentes números que expomos, logo mais 

adiante, que trata dos deslocamentos pendulares, em função dos motivos de trabalho e estudos. 

Ainda que os deslocamentos partam daquele agrupamento de cidades, rumo a Picos, as 

transformações regionais, notadamente, as que se processam no intraurbano entre ambas, tem 

como justificativas, a forte pendularidade, orientada pela centralidade, polarização e, assim, 

capacidade de comando regional, por Picos/PI. 

A força emanada de Picos/PI, em seu contexto regional de localização, com maior 

particularidade, sobre os municípios com maior proximidade geográfica, está além de sua 

capacidade chamariz, ou seja, de fora para dentro (de outras cidades para Picos), mas também 

em movimento contrário (de Picos para as outras cidades), quando pensamos na dinâmica de 

ações de determinados agentes produtores do espaço urbano, oriundos daquela cidade sobre 

outras sobre seu raio de influências. 

Conversas informais com alguns vários moradores destas cidades, tem dado conta que 

Promotores Imobiliários, a título de exemplificação, têm passado a investir no comércio de 

compra e venda de terrenos. A finalidade principal, é a tentativa de acompanhamento, de 

investimentos públicos e privados, que tem como referência, a expansão de programas de 

moradias populares, tal qual, como ocorre, com o Programa Minha Casa, Minha Vida, do 

Governo Federal. 

Ainda que não exista trabalhos/discussões acadêmicas que deem conta dessa realidade 

local, os números que listamos em nossa discussão, sinalizam esse fato, ainda que não em sua 

totalidade, mas em grande medida, é energizada, pelos constantes deslocamentos, dos fluxos 

materiais (materiais de construção, artigos do lar, entre muitos outros) que abastecem essas 

pequenas cidades, cuja referência é sempre, Picos/PI. 
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Ainda nesse sentido, Picos/PI, dentro dos espaços de tempo recenseados, apresentou 

praticamente uma equivalência em termos de aumento de números, tomando a evolução 

populacional e a expansão de domicílios.  

Uma outra leitura necessária, se refere à projeção populacional no ano de 2018, em que 

as cinco cidades recortadas cresceram quase no mesmo ritmo numérico (média de acréscimo 

de 1000 pessoas, a exceção de Francisco Santos e Sussuapara que foram maiores). Sobre 

Picos/PI, nessa análise, houve expectativa de incremento, porém, menor que os dados dos 

censos, conforme podemos observar na figura a seguir. 

FIGURA 19: Estimativa populacional no quadro regional de influências de Picos 

 
Fonte: IBGE (2018) 

Os números que falam do dinamismo urbano regional, a partir de Picos/PI, têm sobre os 

diferentes fluxos populacionais, a importante justificativa que explica sua capacidade de 

comando regional. Nisso, a importância de analisar a dinâmica dos fluxos e seus rebatimentos, 
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não ao acaso, instigou-nos a tomar o critério morfologia, enquanto recorte metodológico para 

as reflexões aqui em apreço.  

Nesse contexto, convém lembrar que, o aspecto em tela, é parte integrante do Projeto 

ESPON, cujo foco diz respeito à dimensão dos fluxos das relações interurbanas entre as cidades, 

resultantes dos vários deslocamentos dentro de uma FUA, fato que corporifica o sentido das 

interações espaciais. 

As diferentes interações, nessa perspectiva, indutoras da forte polarização regional que 

Picos/PI possui, são respaldadas pela capacidade de concentração de inúmeras atividades 

econômicas e de serviços, conforme veremos por meio de diferentes dados e ilustrações, a 

seguir.  

Numa primeira análise, apresentamos os dados referendados nos cinco maiores 

municípios que, em termos populacionais, que são polarizados por Picos/PI. Numa perspectiva 

comparativa, os mesmos oferecem motivos para compreensão maior acerca desse poder 

concentracional, emanado por aquela cidade sertaneja piauiense. 

Desse modo, estamos considerando o número de empresas e outras organizações atuantes 

(unidades), bem como o de pessoal total ocupado. Os números que qualificam a análise aqui 

em apontamento, são do IBGE, cuja base de dados existentes versa entre os anos de 2006 a 

2016. 

TABELA 10: Número de empresas atuantes e pessoal ocupado entre 2006 e 2016  

Panorama de empresas e ocupações na região de influência de Picos 

 

Municípios/UF 

Número de empresas e outras 

organizações atuantes 

(Unidades) 

 

Pessoal total ocupado 

Total (2006 a 2016) 

Araripina (PE) 10.839 80.484 

Campos Sales (CE) 3.727 23.178 

Oeiras (PI) 4.855 32,975 

Parambu (CE) 2.678 12.262 

Valença do Piauí (PI) 3.795 20.558 

Picos (PI) 17.720 143.269 

Fonte: IBGE (2018) 

 

Na intenção de otimizar a discussão sobre o poder concentrador das atividades em 

Picos/PI, optamos em fazer amostragem a partir da soma dos valores de forma geral e não 
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particularizada, de ano a ano, pois assim, ao tempo que temos um panorama generalizado dos 

dados67, permitimos uma leitura central do que estamos nos propondo. 

Nesses termos, os valores expostos ampliam o senso de comando regional de Picos/PI. 

Chama atenção o fato de Araripina/PE aparecer em segundo lugar, pois, além de ter sua 

economia pautada no setor de gesso (maior produtor do Brasil), nos últimos anos, por conta da 

proximidade com a cidade de Marcolândia/PI, que tem se beneficiado, em termos econômicos, 

com a chegada de empresas ligadas ao setor de energia eólica. Este fato, tem causado fortes 

transformações, sobretudo, no que se refere à produção de mão de obra entre as duas cidades. 

Um fato interessante é que da listagem em apontamento, três cidades, geograficamente, 

apesar de serem influenciados por Picos/PI, não fazem parte do território piauiense. A cidade 

mais distante é Campos Sales/CE, que dista mais de 150 km da cidade de comando regional 

piauiense.  

Enxergamos nesse sentido que, a distância não é empecilho ao poder de Picos/PI. Pelo 

contrário: ao tempo que tais cidades e seus recortes rurais, ainda que localizados fora dos 

quadros do Piauí, estão bastante distantes de suas capitais estaduais, porém, o mais próximo e 

fortemente interligados a Picos/PI. 

Em uma segunda análise e como forma ilustrativa, pela figura a seguir, a partir dos dados 

disponíveis pelos estudos de Gestão do Território – Fluxos e redes (IBGE, 2014), temos a 

dimensão de importância da centralidade regional de Picos/PI. Aparecem como justificadores, 

a capacidade de a mesma, em intermediar consideráveis aportes de fluxos financeiros e de 

serviços, cuja origem, não está atrelada apenas em direção à capital, apesar de ser com essa a 

de maior volume: aparecem 44 empresas controladoras, 52 Estabelecimentos-filiais controlados  

e uma intensidade em valor 96. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 Nesse contexto, convém destacar que, no que se refere ao número de empresas e outras organizações atuantes 

(unidades), para as cinco cidades levantadas, nos anos de 2006 e 2007 não existem dados divulgados. 
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FIGURA 20: Fluxos de gestão empresarial sobre Picos 

 
Fonte: IBGE (2014) 

Fora a capital do estado, nessa perspectiva, Valença do Piauí, a menos de 100 km de 

distância, aparece em segundo lugar, contando com 13 empresas controladoras, 14 

Estabelecimentos-filiais controlados e um nível de intensidade em valor 27. Em Valença, tal 

como em Picos/PI, predomina um forte comércio, consorciado com as atividades do campo, em 

especial dos APL’s, já discutidos anteriormente. 

Por outro lado, o número de destinos em que as empresas sediadas em Picos/PI alcançam 

sobre outros municípios é grande, com destaque para Parnaíba que dista mais de 600 km e, 

ainda assim, o nível de intensidade pela pesquisa do IBGE é 9, com 6 estabelecimentos filiais 

controladas. Além dessa cidade litorânea, há destaque para as cidades de Oeiras, distante 85 km 

e com 22 estabelecimentos comerciais controlados e um nível 3 e intensidade 43.  
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Percebemos, dessa forma, que o alcance do comando Regional de Picos/PI, está também 

para a gestão pública, ao sediar importantes instituições, a exemplo da Receita e Justiça Federal, 

IBGE, Cartórios, entre outros. A disponibilidade de tais equipamentos, tem grande 

representatividade, pois, sua existência em Picos, além de economizar a longa trajetória até a 

capital, por parte dos interessados, na busca dos serviços, reforça a capacidade chamariz e, 

portanto, a importância assumida dessa cidade em seu recorte regional de influências e 

comando. 

Com isso, é agregada a Picos/PI, uma importância tamanha, de modo que, tal cidade é 

posicionada dentro do território piauiense como uma espécie de um “porto seguro” ou, ainda, 

o “ancoradouro” para o amplo quantitativo de municípios, de sua região de influências, fato a 

ser averiguado a partir da figura 21, a seguir. 
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FIGURA 21: Fluxos de gestão pública do território a partir de Picos 

 
Fonte: IBGE (2014) 

Como podemos observar, a dependência dos municípios à Picos/PI, a partir da existência 

e concentração dos equipamentos listados e que conseguem “gerenciar” o território, é absoluta. 

Um exemplo claro da dependência e a capacidade de polarização e comando regional, é a longa 

distância que há entre o município de Queimada Nova e Picos/PI - 231 km. Daquela cidade 

para Petrolina/PE são 170 km. 

Petrolina/PE, Cidade de Comando Regional do estado de Pernambuco, apresenta a quinta 

maior população de seu estado. São quase 350 mil habitantes, ou seja, representa quase 5 vezes 

o tamanho de Picos. Dada a sua importância regional, sobretudo, por conta da fruticultura 

irrigada, uma das mais emblemáticas no Nordeste. Quantitativamente falando, possui mais 

opções de equipamentos e prestadores de serviços públicos que em Picos/PI.  
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Com isso, quando tomamos a grande diferença de distância já apontada, parece que tal 

fato se torna relativo para as populações de Queimada Nova. Frente a isso, enxergamos que 

Picos/PI, mantém seu raio de influência e comando bastante alargado e garantido, oportunidade 

que valoriza ainda mais o potencial regional. 

Estes fatos, são assim capazes, de justificar as fortes alterações que passa a morfologia 

daquela Cidade de Comando Regional piauiense. Nesse contexto, o intraurbano, é reelaborado 

constantemente, implicando assim, novas dimensões de relações entre os bairros e o tradicional 

centro e destes com o restante dos outros bairros e localidades rurais. 

Essas relações ocorrem a partir da funcionalidade dos bairros, pois o centro, dada a forte 

concentração de lojas, comércios e serviços, desagrega o vínculo de uso para moradias, 

polarizando e, logicamente, forçando a forte dependência com relação aos outros recortes da 

cidade (bairros). 

Assim, como pela forma proporcional à primeira relação, há uma forte mercantilização e 

valor da terra urbana. Para se ter uma noção do que estamos expondo, os bairros com maior 

valorização, em termos imobiliários, nos quais os recortes de lotes com tamanhos padrão de 10 

x 30 m, melhor infraestrutura e maior proximidade ao centro são, por exemplo, os seguintes: 

1 - Boa sorte: R$ 60 a 150 mil. 

2 - Canto da várzea: R$ 110 a 180 mil. 

De forma contrária, os bairros periféricos, seja porque são os menos assistidos de 

infraestrutura, seja por estarem mais distantes do centro, embora estejam paulatinamente sendo 

ladeados por novas expansões, via atividades imobiliárias, de forma exemplificar, são: 

1 - Jardim natal: R$ 40 a 80 mil. 

2 – Conduru: R$ 25 a 30 mil. 

Paralelamente e como parte integrante da forte atividade imobiliária na cidade, 

informações68 da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo, chama atenção para 

o forte fatiamento da terra urbana. Picos/PI, nesse contexto, possui 34 bairros, nos os quais vem 

havendo, nos últimos anos, intensos loteamentos.  

Tais práticas, são guiadas por meio de diferentes Agentes Produtores do Espaço Urbano. 

Dentre estes, há destaque para os promotores imobiliários, proprietários fundiários, o Estado e 

os grupos sociais excluídos. Desse conjunto, há prevalência de poderes e expansão, os dois 

primeiros grupos. 

                                                           
68 Informações referendadas dos anos 2008 a 2018. 
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Por meio daqueles, já houve 137 novos loteamentos, cujos destinos são, em sua maioria, 

para atividades da construção de residenciais populares, sobretudo, aquelas impulsionadas 

pelos Programas Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, conforme podemos observar 

nas seguintes figuras. 

         FIGURA 22 “a”: Conj. Hab. Lousinho Monteiro        FIGURA 22 “b”: Resid. Antonieta Araújo 

 
Fonte: O autor, 2018                                                           Fonte: O autor, 2018 

Inaugurado no ano de 2017, o Conjunto habitacional Lousinho Monteiro, é o maior deles, 

contando com 500 unidades domiciliares. Temos curiosamente um fato duplo nesse residencial: 

de um lado, posiciona-se como uma espécie de extensão física de um dos bairros que mais sofre 

com falta de infraestrutura, o Bairro Morada do Sol. Por outro, já surgiu valorizado pelos 

investimentos infraestruturais particulares, permitindo assim, seu contato com o resto da cidade 

e, nesse ínterim, com os diferentes fluxos que nele adentram. 

Uma marca, portanto, desse recente e amplo residencial, assim como a maior parte dos 

processos de parcelificação da terra urbana, no contexto intraurbano de Picos/PI, é o trabalho 

de (re)estruturação e urbanização não alcançados pelo Estado. Com isso, a exemplo do também 

Residencial Antonieta Araújo, que conta com 384 apartamentos, os donos do capital imobiliário 

em Picos/PI, adquirem e acumulam terrenos nas áreas periféricas, transforma-lhes em “áreas de 

exceção”, marcadamente pela chegada da luz, água encanada, calçamento e arborização e os 

negociam dentro de programas sociais de moradia, fortalecendo seus domínios e transformação 

na terra urbana, bem como nos estoques de seus lucros. 
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Nesse contexto, pontuais transformações são vislumbradas na ordem urbana de Picos/PI. 

A primeira se refere ao alargamento das franjas urbanas, a partir do vetor imobiliário, 

representado pela construção e negociação de imóveis, notadamente, os de caráter popular. Esse 

fato, tem retroalimentado o poder e atuação dos agentes imobiliários, conforme podemos ver 

na figura a seguir. 

FIGURA 23: Áreas de expansão urbana em Picos/PI 

 
Fonte: IBGE (2013; 2017). Pesquisa direta (2018) 

Como podemos ver, áreas de expansão têm se dado predominantemente fora do perímetro 

urbano de Picos/PI. Tal constatação, vem agregando novos valores à terra urbana, além de 

expansividade à dinâmica imobiliária, bem como de seus agentes. Suas ações tem se 

concentrado fortemente na entrada e saída da cidade. 

Curiosamente, alguns motivos instigam as estratégias de ação dos Agentes Produtores do 

Espaço Urbano local. Estes, no contexto do urbano, são “agentes sociais concretos, históricos, 

dotados de interesses, estratégias e práticas espaciais  próprias,  portadores  de contradições e 
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geradores de conflitos entre eles mesmos e com outros segmentos da sociedade” (CORRÊA, 

2012, p. 43). 

Para Corrêa  (2012),  as ações destes agentes são complexas, a começar, por suas 

classificações: proprietários dos meios de produção (particularmente, as empresas industriais e 

de serviços); proprietários fundiários (ligados ao agronegócio); promotores imobiliários  

(especificamente os loteadores, construtoras e incorporadoras imobiliárias,  corretores  

imobiliários);  o  Estado  (considerando as  três  escalas de governos  –  municipal, estadual e 

federal), fechando a listagem, os grupos sociais excluídos.  

Em Picos/PI, a dinamicidade de usos e funcionalidades da terra urbana, bem como, parte 

de sua precificação, seja para aluguéis, seja ainda, para transações imobiliárias, tem estado 

concentrados e subordinados nas ações em maior grau, para os promotores imobiliários. Cabe 

destaque ainda, uma pequena parcela, não listada por aquele autor, mas com peso de 

concentração de imóveis para aluguéis comerciais, famílias tradicionais na cidade (Moura, Sá, 

Leal, Luz, etc.). Em menor escala, cabe menção, os grupos excluídos. 

Importa mencionar que os grupos familiares (não limitados unicamente aos citados) e que 

possuem expressiva atuação em atividades comerciais e de serviços na cidade, se relacionam 

fortemente com os agentes e promotores imobiliários locais. Tal situação, por vezes, nos faz 

enxergá-los como uma só representação, pois, suas atuações nas atividades citadas, revelam a 

capacidade de complementação entre ambos, cuja consequência tem se dado, nos processos de 

influências no direcionamento de expansão da cidade, bem como também, da manipulação dos 

preços em aluguéis e de uso e ocupação da terra urbana. 

De forma particular, o agrupamento dos promotores e agentes imobiliários, por meio de 

diferentes ações na cidade, em parte, tem permitido o alargamento das franjas urbanas e, assim, 

a expansão cada vez maior, em Picos/PI: 

a) Os recortes de expansão urbana, seguem a orientação e sentido dos fortes e constantes 

fluxos populacionais pela cidade: de Oeste para Leste (para que chega na cidade de 

Picos/PI, oriundo da capital do estado, Teresina). De Leste para Oeste (Para quem sai 

de Picos/PI rumo à fronteira do estado do Ceará e demais estados do Nordeste 

brasileiro). 

b) Nessa mesma orientação espacial, indo e/ou voltando, importa mencionar que a 

mobilidade populacional se dá pela principal artéria de conexão regional – BR 230 – 

a Transamazônica, que curiosamente, tanto na entrada, como na saída de Picos/PI, 
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estão instalados de forma estratégica os dois shoppings. Estes equipamentos, via de 

regra, tem determinado pesos de valores às terras adjacentes. 

c) O parcelamento da terra urbana em questão tem também seguido o sentido das 

estradas estaduais, sobretudo, as que dão acesso aos municípios mais próximos à 

Picos/PI. Justamente aqueles, conforme já discutidos, são os que mais contribuem 

com parcelas da PEA, nos deslocamentos que confirmam o poder de comando 

regional picoense, que são: PI 238 (acesso à Sussuapara); PI 379 (acesso à Aroeiras 

do Itaim); PI 375 (acesso à Santana do Piauí) e PI 245 (acesso à Geminiano). 

d) Por fim e não menos importante, mas muito curioso, é o fato de tal expansão não 

respeitar e nem tão pouco desvalorizar as áreas de inclinações dos relevos que 

circundam Picos/PI. São, na verdade, terras de heranças familiares que para 

agricultura pouco serventia possuem, logo, pouco interesse em usos agrários. Com 

isso, tem se tornado rotineiro o interesse imediato dessas terras pelos agentes, por 

meio de suas reservas financeiras acumuladas, seja com a venda, negociação e, 

também, especulação dos valores, a partir das mesmas. 

Resulta dessa listagem, uma nova perspectiva da cidade, termos de crescimento, via 

loteamentos. A nova forma de ver e sentir a cidade em expansão, ocorre por meio das 

diversificadas ações empreendidas pelos diferentes Agentes Produtores do Espaço Urbano, 

listados anteriormente. 

Temos assim que, suas ações têm contribuído para o sinônimo de uma “nova cidade” em 

extensão, cujas principais marcas são as benfeitorias de urbanização não alcançadas pelo Estado 

local: redes de água encanada e de energia elétrica, pavimentação, além de obras de saneamento 

e drenagem.  

Tais ações, não só valorizam e agregam valores aos loteamentos, como fortalecem o poder 

de comercialização das glebas adjacentes, ainda sem estruturas, mas que já constituem quadros 

de reservas/estoques de terras. Tal condição, constantemente retroalimenta os investimentos 

imobiliários e, assim, novos espaços a serem alcançados, por seus esforços de capitalização 

sobre a terra urbana. 

Temos aqui, uma clara expressão do Materialismo Dialético no espaço urbano de 

Picos/PI: a reprodução de uma cidade, com diferentes facetas negativas, a exemplo do acesso, 

posse e ocupação da terra urbana, com vistas à moradia, que é marcadamente segregador. As 

dinâmicas do setor imobiliário, quando associadas as ações dos Agentes Produtores do Espaço 

Urbano, em áreas de interesse de reprodução de sua mais valia, redirecionam a atenção do 
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Estado. Com isso, as áreas periféricas e de baixo interesse social, além das que apresentam 

ocupação e acumuladas desvalorizações, tendem a reproduzir quadros de desigualdades. 

Outra transformação pontual na ordem urbana de Picos/PI, diz respeito, à sua forte 

centralidade (ainda!), em função dos equipamentos de comércios e serviços instalados no centro 

da cidade. Tal condição, como já mencionado antes, é determinante para as especializações de 

ruas e avenidas na cidade, a partir do que é ofertado, considerando as diferentes demandas 

populacionais.  

Essa condição, tem ocupado cada vez mais imóveis, para fins comerciais do que 

residenciais. Pesam assim, alterações e transformações em fachadas de casas e prédios, de 

cunho e valor histórico, fortalecendo o senso de perda de memória histórica. 

Por outro lado, apesar do predomínio das centralidades, tem se organizado de forma 

tímida e paulatina, sobretudo, nas áreas de expansão, uma tendência à formação de novas 

subcentralidades, particularmente, pela presença de novos fixos que têm permitido a 

rotatividade dos fluxos populacionais e financeiros.  

Colabora, nesse sentido, a localização da nova69 sede da Universidade Estadual do Piauí 

(UESPI), desde o ano de 2014, na entrada da cidade (no sentido de Oeste para Leste), bem como 

da Universidade Federal do Piauí70 (UFPI), além do próprio Instituto Federal de Ensino, Ciência 

e Tecnologia71 (IFPI). A presença destes equipamentos educacionais, tem incentivado a 

abertura de novos negócios, com vistas à capacidade em atender às demandas estudantis, visto 

que, suas localizações não são centralizados (particularmente a UESPI e o IFPI), no conjunto 

intraurbano. 

A presença destes equipamentos tem influenciado amplamente o aquecimento dos 

negócios imobiliários na cidade. Suas localizações, coincidem com as áreas de franjas urbanas, 

onde há fortes especulações imobiliárias, como também, a emergência de novas residências 

voltadas aos discentes e docentes daquelas instituições, cujas origens são externas à Picos/PI. 

As novas localizações comerciais, são de várias naturezas: desde materiais e serviços 

voltados às demandas estudantis, passando por pensionatos, como também, nos ramos 

alimentícios e de entretenimento. Complementa essa ciranda, a existência de dois shoppings 

que têm alterado o comportamento de valores das terras adjacentes a esses equipamentos, cuja 

localização é estratégica. Respectivamente, os equipamentos das figuras 24 e 25, localizam-se 

                                                           
69 A Universidade Estadual do Piauí – UESPI, existe em Picos, desde o ano de 1991. A inauguração e migração 

para uma nova sede nova, fora dos limites urbano, só ocorrera no ano de 2014. 
70 A Universidade Federal do Piauí – UFPI, existe em Picos, desde o ano de 1982. 
71 O IFPI tem fundação na cidade de Picos, no ano de 2007. 
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na entrada (para quem é oriundo da capital Teresina) e saída de Picos (Para quem segue, rumo 

à fronteira do Ceará).  

FIGURA 24: Piauí Shopping 

 
Fonte: O autor, 2018 

Por estarem estrategicamente localizados em espaços de vazio urbano, tais 

empreendimentos, em suas adjacências, têm não apenas animado a terra urbana, para novas 

construções, como também, valorizado de forma extrema, os recortes do solo urbano, pelo 

mercado imobiliário72. 

Cabe destacar sobre este equipamento, em amostragem, que sua localização, ao tempo 

que é estratégico, para a reprodução dialética, porém, complementar, junto das atividades dos 

Agentes Produtores do Espaço Urbano, é também preocupante, no que se refere a impactos 

ambientais. Sua edificação, é ladeada por uma área periodicamente inundável, quando dos 

quadros de precipitações acumuladas e distribuídas, temporal, espacial e irregulares, típica dos 

ambientes sertanejos. 

Em outras palavras: este equipamento, a escolha de sua localização responde à 

necessidade estratégica, por um lado, em recepcionar a quem entra em Picos/PI, oriundo da 

capital do estado. Mas por outro lado, por estar próximo de uma das avenidas na cidade, cuja 

                                                           
72 Nos foi relatado que os preços variam dos 30 a 100 mil reais, um lote de terras (10 x 30), próximo a estes 

equipamentos, na cidade. 
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localização lhe faz elitizada, em função da proximidade com muitos condomínios fechados: 

Avenida Severo Eulálio. 

FIGURA 25: Picos Plaza Shopping 

                                    
Fonte: O autor, 2018 

No que diz respeito ao Picos Plaza Shooping, tal qual a tomada de estratégia, no que se 

refere a localização do Piauí Shopping, percebemos que sua implantação, ainda que seja na 

saída de Picos/PI, rumo ao estado do Ceará, tomou por base o fato de estar ladeado pelas áreas 

de franjas urbanas. 

Com isso, a existência deste shopping, busca “dialogar” com o fenômeno da expansão da 

malha urbana, cuja expansão, ao nosso ver, tenciona valorizar os investimentos nas lojas ali 

estabelecidas, como também, dos processos de consumo, a partir das diferentes lojas e 

comércios, ainda centralizados, no contexto intraurbano, por parte dos moradores adjacentes. 

Inversamente proporcional em termos de valorização e recepção de infraestruturas que 

atendam os mínimos exigidos para um padrão regular de qualidade de vida, apresentam-se os 

bairros que se localizam sobre os morros que circundam o sítio urbano, em Picos. Um desses 

recortes, a título de exemplificação, é o Morro da AABB, cuja principal característica é seu 

forte potencial, enquanto área de riscos e vulnerabilidades socioambientais, conforme se 

observa na figura seguinte. 
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                                    FIGURA 26: Áreas de riscos e vulnerabilidades socioambientais 

 
Fonte:  O autor, 2018 

Confronta a realidade dos espaços periféricos em Picos/PI, a presença cada vez mais 

marcante, dos condomínios de alto padrão para moradia. A partir dos mesmos, é notória a 

diferenciação da composição social e paisagística do setor imobiliário.  

Este setor, ainda que não intencionalmente, ao tomar a terra urbana como mecanismo de 

reprodução de uma mais valia, se configura como uma espécie de “gerente” da cidade, uma vez 

que, muitas de suas ações, colaboram intensamente para o aprofundamento das referidas 

composições. 

Dessa forma e no conjunto das cidades brasileiras em franco dinamismo econômico, a 

constituição em maior e/ou menor escala os grupos sociais de maior renda ocupando os 

“ambientes de amenidades sociais e ambientais e com melhor infraestrutura e serviços, 

enquanto os de menor poder aquisitivo, os mais vulneráveis, tendem a localizarem-se nas 

chamadas áreas de risco, ou seja, áreas de maior exposição a situações insalubres” (ZANELLA, 

et al, 2009, pag. 193). 
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FIGURA 27: Condomínio de alto padrão 

 
Fonte:  O autor, 2018 

Importa lembrar que, a diferenciação paisagística, no interior da cidade de Picos/PI, logo, 

o maior ou menor grau de valorização mercantil da terra urbana, tendenciosamente se faz 

mediado pela abertura de novas vias e a especialização de determinadas ruas e avenidas em 

corredores de serviços (especialmente no ramo de saúde) e comércios, em formatos diversos. 

Exemplifica tais equipamentos, a existência de variadas clínicas, comércios e/ou serviços 

especializados, antes exclusivos na capital do estado. Tais fatos, têm contribuído decisivamente 

para novas centralidades, ainda que, o tradicional centro da cidade de Picos/PI, não tenha 

perdido seu real valor de uso.  

Dão sentido de expansão e extensão urbana em Picos/PI, nesse sentido, os diferentes 

fluxos populacionais que nela se movimentam. Tais movimentos, de forma gigantesca, são 

direcionados ao centro da cidade, cujo ponto de interseção e aglomeração, dada sua forte 

capacidade atrativa, é o do território da sua feira livre.  

Este ainda, se processa de forma tradicional e duradoura, mesmo em épocas de expansão 

de lojas de redes, particularmente, os supermercados. A tradição do comércio popular, na forma 
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da feira livre, ocorre no centro da cidade e, como já dito, de alguma forma, ainda dá bases à 

centralidade urbana. 

Dentro do cenário espacial da cidade que congrega além da feira, contam ainda, as 

diferentes redes de lojas, comércios e serviços, os mais variados e especializados possíveis. Há 

destaque, nessa perspectiva, para os diversos atores e suas respectivas territorialidades.  

Suas participações espaciais, são representadas pela disponibilidade e variedade de 

produtos à venda. A oferta destes, dão propulsão na economia urbana, ensejando assim, forte 

capacidade de complementariedade, entre os circuitos superior e inferior da economia, bem 

como, de integração entre as distintas áreas urbanas. 

A constituição dos circuitos superiores, como o próprio nome sugere, advém da nova 

faceta produtiva e comercial do sistema capitalista mundial e de forma objetiva “é o resultado 

direto da modernização tecnológica. Consiste nas atividades criadas em função dos progressos 

tecnológicos e das pessoas que se beneficiam deles” (SANTOS, 2004, p.38). 

Nesse conjunto, são alocadas além de uma mão de obra especializada, também um aparato 

técnico e tecnológico, cujas ferramentas e ações de trabalho, são pautadas em instrumentais 

com uso de máquinas capazes de fazer atividades/serviços de forma automatizada, rápida e 

geradora de resultados, com resultados eficientes.  

A constituição é diversa, mas com preponderância em atividades de “bancos, comércios 

e indústrias de exportação, indústria urbana moderna, serviços modernos, atacadistas e 

transportadores” (Idem., 2004, p. 40). 

Por outro lado, o circuito inferior, se caracteriza enquanto um “resultado da mesma 

modernização, mas um resultado indireto, que se dirige aos indivíduos que só se beneficiam 

parcialmente ou não se beneficiam dos processos técnicos recentes e das atividades a eles 

ligadas” (Ibidem, 2004, p. 38). 

Dada a natureza de formação e inversamente qualitativo, comparado ao anterior, a 

organização e constituição do circuito inferior se faz “ essencialmente por formas de fabricação 

não-'capital intensivo', pelos serviços não-modernos fornecidos 'a varejo' e pelo comércio não-

moderno e de pequena dimensão” (Op cit., 2004, p. 40). 

Como dito anteriormente, em Picos/PI, os dois circuitos são organizados espacialmente, 

numa perspectiva complementar e integrativa, entre suas partes, no que diz respeito ao 

fornecimento das diferentes tipificações, de produtos, comércios e serviços. Tal situação, 

consegue fortalecer, não só os processos conectivos, entre o espaço urbano e rural, como 
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também, entre polarizador e polarizado, no contexto regional, conforme se observa na figura a 

seguir. 

FIGURA 28: Feira livre em Picos 

 
Fonte: O autor, 2018 

Há, assim, no conjunto das atividades comerciais e mercantis predominantes no centro da 

cidade, um equilibrado, complexo, pitoresco e complementar cenário de atividades e 

correlações, que vão desde a comercialização da rapadura e artigos alimentícios, oriundos do 

campo, passando pelas lojas de eletro e eletrônicos, bancos, supermercados e de 

hortifrutigranjeiros, bem como de vestuários, calçados e de manutenção de atividades 

domésticas. 

De forma complementar, é importante mencionar a presença de diversificados 

equipamentos de serviços, representados por importantes clínicas de saúde, estética, escritórios 

de advocacia, de assessoria para o público do campo, entre muitos outros. Importa ainda dizer 

também, que não são percebidas tensões/rivalidades, entre os diferentes sujeitos que compõe 

esses cenários, mas sim, capacidade de complementariedades, no conjunto das atividades 

econômicas desenvolvidas. 

Entretanto, ao tempo que as características de funcionalidades urbanas vão sendo 

reveladas, bem como os dois aspectos de policentricidade já postos, um conjunto de 

problemáticas, típicas das grandes cidades, vai se reproduzindo e de forma acelerada. 
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Como consequência da evolução das características anteriormente citadas e que tendem 

a se agravar, cabe destaque, a ampliação de suas malhas urbanas, a saber: o poder das atividades 

imobiliárias, cujos comandos, se dão pelos diferentes Agentes Produtores do Espaço Urbano. 

Além ainda, dos problemas de fluidez e mobilidade interna, com ruas congestionadas e espaços 

públicos ocupados de forma desordenada, conforme pode ser observado, na figura 29, a seguir. 

Dão amplitude, os crescente e atuante circuito inferior da economia. Nos processos de 

expansão da cidade, há cumulativamente, a exaustão dos recursos ambientais, dado o frenesi de 

usos diferenciados da terra urbana. O Rio Guaribas, é o maior atingido nesse processo. 

FIGURA 29: Intenso movimento no centro comercial de Picos 

 
Fonte: O autor, 2018 

Observa-se, além disso, a emergência de subcentralidades, a partir da localização de 

diferentes equipamentos de comércios e serviços, reforçando o valor da funcionalidade urbana, 

fenômeno balizador de constantes valorizações/desvalorizações de determinados 

trechos/bairros da/na cidade.  

Denominamos aqui de subcentralidades e não necessariamente, novas centralidades, pois, 

um conjunto de serviços (academias, alimentação, por exemplo), bem como de comércios 

(mercadinhos, padarias, entre outros) ainda tomam o centro da cidade como referência. Assim, 

há um desmembramento de atividades, em diferentes setores, mas sempre dependentes, seja 

dos fluxos de pessoas (entre bairros), seja ainda, de mercadorias e ou matérias primas, bem 

como também, do fluxo de dinheiro, a partir dos bancos, cujas concentrações se dão no centro 

da cidade.  
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Associado a isso, estão as fortes segregações, sobretudo, no que se refere ao fator 

moradia, haja vista a disseminação de novos arquétipos de moradias, com artificialização da 

terra urbana, com vistas à reprodução de espaços de amenidades. Outras segregações são 

visíveis, particularmente, no trato da coisa pública.  

A título de exemplificação, em Picos/PI, apesar de possuir hospitais públicos de 

referência regional, estes quase sempre estão lotados. Tal fato, revela a ineficiência do poder 

público, no tocante ao atendimentos e soluções de problemas da saúde pública, de modo geral. 

É oportunizada aí, a disseminação de clínicas e centros de saúde particulares, porém, de difícil 

acesso a uma ampla parcela social, que é desassistida econômico e socialmente.  

Como se vê, sobre os sertões piauienses na região de influência de Picos/PI, as interações 

processadas a partir do quantitativo de municípios nele contido, têm possibilitado uma série de 

leituras. Uma delas parte de diferentes restruturações econômicas e produtivas, em nível de 

Nordeste e seus diferentes rebatimentos no território piauiense, destacando os motivos que tem 

direcionado os recentes investimentos regionalmente setorizados. 

A segunda é reconhecer como esses reflexos tem animado, ainda que com intensidades 

diferentes, o conjunto econômico e social nos sertões da microrregião de Picos/PI. Sua 

capacidade de polarização regional, tem apontado como principal justificativa, os variados 

graus de interação, no interior de sua região de localização e influências, fato a ser discutidos a 

seguir.  

5.2 Cidade de Picos e sua região de influência: funcionalidades, centralidades e 

interrelações urbanas e rurais no território regional 

O subtópico anterior permitiu averiguar como as diferentes condições, historicamente 

processadas, permitiram a construção do poder centralizador de Picos/PI, em seu contexto 

regional. O campo, como visto, foi de extrema importância, visto que, a partir dele houve 

elementos de ordem produtiva que motivaram o funcionamento da cidade. 

Do funcionamento urbano, na perspectiva comercial e de serviços, constituiu-se fortes 

centralidades sobre um amplo número de outras cidades e espaços rurais, no recorte regional 

dos sertões leste piauiense. A importância adquirida por Picos/PI frente aos cenários que se 

desenharam empiricamente, desde os anos de 1970 e com maior ênfase, dentro da década de 

1990, sobretudo, quando das fortes transformações em sua organização urbana, só vieram 

reafirmar o quão complexo é a natureza analítica sobre cidades. 
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Uma dessas naturezas diz respeito à compreensão de sua totalidade conceitual e suas 

particularidades de organização interna, brilhantemente levantada por Lefebvre (1991), ao 

apontar que intimamente marcam os ambientes urbanos as relações entre “Obra” e “Produto”. 

Na verdade, tais termos, revelam uma capacidade dialética de organização espacial que de 

alguma forma, se faz medida por influências externas, no caso em questão, o campo. 

As forças populacionais, oriundas do campo, contribuíram para as cidades, enquanto 

“Obra”. Uma primeira explicação para tal, reside no maciço esvaziamento do campo por 

diferentes forças e motivos, em diferentes tempos, com particular lembrança, aos grandes 

centros urbanos brasileiros. Ilustram essa realidade, em parte, os números a seguir, sobre a 

realidade de Picos/PI.  

Antes de tudo, cabe mencionar que apesar das diferenças entre os diversos censos sobre 

Picos/PI, principalmente, no que se refere à população rural, ser pequena, ela nos traduz, de 

forma geral, uma realidade regional historicamente dialética. Isso se considerarmos os 

municípios polarizados, os mais pobres e frágeis. Nesse contexto, talvez, não daríamos conta 

de analisar a realidade em amostragem, a partir do debate necessário ao momento. 

Tabela 11: Panorama da dinâmica demográfica em Picos 

Panorama da dinâmica demográfica em Picos. 

 

População 

total 

 

Urbana total 

Urbana 

na sede 

municipal 

(%) 

 

Rural total 

 

Densidade 

(Hab/Km²) 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

68.974 73.414 52.547 58.307 76 79 16.427 15.107 84,53 137.30 

Fonte: IBGE (2000; 2010). (Com adaptações) 

   A margem de diferenciação que mostra uma espécie de “esvaziamento” no campo, em 

Picos/PI, é bastante tímida. Já no que se refere ao crescimento da cidade, em termos 

populacionais, a realidade dos números informa claramente a importância da cidade e do urbano 

para o campo, notadamente, quando observamos os valores da densidade de habitantes por km². 

Nesse sentido, a ideia de “Obra” aqui em apontamento, nos força a ver, por esses dados, 

ainda que com diferenças pontualmente pequenas, que o deslocamento das áreas rurais, 

principalmente, quando lembramos da rica fase produtiva e dependente que a cidade de Picos/PI 

teve com aqueles espaços, ocorreu mediante a uma ampla e rica conjuntura de condições já 

explanadas que desenharam o “fracasso” do campo, sustentador e motivador do “sucesso” da 

cidade de Picos/PI. 
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Com isso e considerando o fenômeno migratório rumo às cidades, em especial destaque, 

a Picos/PI, o valor, importância e seletividade de usos da terra urbana, foi mediada pela frenética 

atuação entre os diferentes Agentes Produtores Espaciais. Estes, se apresentam como  

importantes configuradores das formas e conteúdos processados no interior das cidades.  

Uma segunda explicação expositora das cidades enquanto “Obra”, é a que fala da 

extensão das ações decorrentes de sua organização interna, a partir de forças externas. Tais 

forças, conduzem por tendência, a constituição de centralidades, a partir da junção e 

reorganização das relações sociais, momento que o pensador francês chama atenção para 

“projeção da sociedade sobre um local” (LEFEBVRE, 1991, p.12).  

Tem-se aí, mediante esses fatos, a cidade como “Produto”. Tal entendimento, recai na 

necessária percepção das relações da sociedade com os espaços das cidades, nas quais 

prevalecem, de forma dinâmica, um constante frenesi de valores de troca e também de consumo. 

A cidade como “Obra” e “Produto”, particularmente esse último, revela-nos que seu 

sentido está para além do seu habitual entendimento enquanto extensão da malha urbana, mas 

particularmente, da conjunção de valores sociais que se alongam pela diversidade da 

materialidade espacial.  

Ilustra bem isso, a dialética de usos espaciais, a partir da confecção dos guetos e das 

residências fortificadas. Contam ainda, o cruzamento entre a produção e localização dos 

empregos formais e informais. Além destes, os constantes conflitos que historicamente 

persistem em caracterizar as relações entre o campo e cidade. 

As cidades, nesse contexto, são reelaboradas. Suas malhas (bairros), de forma pontual, 

ganham diferentes sentidos de usos, a partir da constante relocalização de diferentes forças 

produtivas. Daqui, emergem como referências para o trabalho do mercado imobiliário, da 

ingerência de espaços de complexa regulação estatal, entre outros, que se fazem associados a 

novas formas espaciais constituidoras de novas centralidades e/ou de subcentralidades.  

As condições que diuturnamente dão registro da organização das malhas urbanas, bem 

como também, dos modos de vida e das forças produtivas que violentam o funcionamento e 

estruturas no campo, reforçam o de entendimento que:   

além dos diferentes conteúdos assumidos pelos espaços urbano e rural no tempo (...), 

a contemporaneidade também comporta o diverso. A lei do desenvolvimento desigual 

e combinado nos remete a diferenças de ritmo e intensidade com que as mudanças se 

processam no campo e na cidade e internamente a estes espaços (MARQUES, 2003, 

p. 108). 
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No campo do desenvolvimento regional, tal debate é crucial, pois, ajuda a explicar os 

esforços, a partir das variadas ações empreendidas pelo Estado, como no caso da realidade 

brasileira, de neutralizar as discrepâncias regionais. Estas ações dizem respeito, sobretudo, às 

complexas relações entre campo e cidade que foram substancialmente alteradas a partir da 

chegada das fases produtivas industriais, desde a segunda metade do séc. XX. 

Sobre Picos/PI, a sua interpretação enquanto “Obra’ e “Produto” não só considera o 

exposto capaz de explicar sua realidade, seja internamente, com seus acumulados problemas já 

narrados, como também pelo seu grandioso poder de centralização e comando regional, sobre 

um amplo quantitativo de municípios. O campo, conforme dito em parágrafos anteriores, foi 

protagonista para o desenho do poder e comando regional de Picos/PI.  

Partindo do geral para o particular, no debate deste segundo subtópico, lembramos que 

os etapismos de intervenção estatal no Brasil, desde os anos de 1970, estiveram atrelados ao 

esgotamento do modelo fordista de produção. Tal condição, forçou a emergência e a 

reorganização dos sistemas e das estruturas produtivas mundiais. Tal fato, motivou novas 

relações e realidades sociais em diferentes quadros territoriais.  

Aos países da periferia capitalista, tal condição foi desigual, contraditória e complementar 

aos quadros da produção internacional “modificando a forma com que o capital realiza a 

produção de mercadorias” (DUARTE, 2000, p. 54). 

No caso brasileiro, ao longo dos anos de 1990, sua inserção se deu sob uma lógica de 

comando e dependência externa. Nisso, os seus recortes regionais seletivamente foram 

escolhidos para recebimento de investimentos desterritorializados. Nessa composição, nem 

todas as regiões do país foram beneficiadas, oportunidade que estimulou o aparecimento dos 

Arranjos Produtivos Locais.  

De forma bem clara, Benko (1996) diz que a existência dos mesmos aconteceu dentro de 

um mosaico global de regiões em estágios diferentes de desenvolvimento e organização 

socioprodutiva e institucional, registro ímpar do período de globalização econômica. 

É nesse contexto que Picos/PI e grande parcela de municípios que compõe seu quadro 

regional de influências passaram a participar da nova ciranda de condições produtivas e 

econômicas. As suas participações foram referendadas a partir de suas potencialidades oriundas 

do campo: apicultura e cajucultura. 

Desde os anos de 1990, tais arranjos, tem projetado o sertão piauiense, mais 

particularmente, o quadro regional de Picos/PI, representado por 20 municípios potencialmente 

produtivos, a um dinamismo econômico e regional. A cidade de Picos/PI, nesse contexto, se 
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apresenta como centro das atenções, pois sedia diferentes instituições, entre financeiras, 

cientificas e de capacidades técnicas, capazes de incentivar, bem como melhorar os processos 

produtivos e assim, a capacidade de sucesso, entre os envolvidos. 

Para falar dos APL’s, primeiramente nos valemos de uma rápida volta no Dicionário 

Aurélio, em busca de uma acepção conceitual dos mesmos, oportunidade em que se encontra o 

termo Cluster, significando e aproximando a realidade buscada, como grupamento ou 

aglomeração. 

A partir desse breve entendimento, ponderamos a necessidade de uma rápida 

rememoração conceitual do que sejam os APL’s. Antes de mais nada, é importante lembrar que 

tal termo, é fruto dos debates conduzidos pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) do 

Brasil, no final da década de 1990 (COSTA, 2010). 

As interrelações sociais que foram construídas, as lógicas de produção, bem como os 

fatores associados e o contexto geográfico de suas localizações, considerando suas 

potencialidades, a partir daquele ano, permitiriam generalizar que os arranjos se caracterizariam 

pela presença de “grupo de agentes “orquestrados” por um grau de institucionalização explícito 

ou implícito ao aglomerado que buscam como finalidade, harmonia, interação e cooperação” 

(Idem, 2010, p. 127). 

De forma complementar, Suzigan (2006, p. 3) nos diz que os referidos APL’s são “um 

sistema localizado de agentes econômicos, políticos e sociais ligados a um mesmo setor ou 

atividade econômica, que possuem vínculos produtivos e institucionais entre si”. Como se vê, 

na consecução dos arranjos, participam os vetores economia, governo, parceria e sociedade, 

presentes na generalização conceitual73.  

Quanto ao governo, dos inúmeros postulados conceituais sobre os arranjos, considerando 

sua trama de relações e de características, a partir das quais têm-se permitido projeções amplas 

e notórias em partes específicas do Brasil e que se verá mais adiante, vale ressaltar o 

entendimento conceitual do nosso Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior (MDIC). 

O mesmo traz uma visão sintética e direta do que sejam os APL’s, apontando que se 

caracterizam por um “número significativo de empreendimentos e de indivíduos que atuam em 

torno de uma atividade produtiva predominante, e que compartilhem formas percebidas de 

                                                           
73 Importante destacar que a Rede de Pesquisa em Arranjos e Sistemas Produtivos e Inovativos Locais (RedeSist) 

tencionando ampliar a importância conceituação e aplicativa destes APL’s, abandonam esta velha nomenclatura e 

lançam mão de uma nova condição conceitual – Arranjos e Sistemas Produtivos e Inovativos Locais (ASPIL), por 

entender que esta dá conta da complexa abrangência, finalidades e funções que tais, arranjos vem assumindo. Para 

fins deste texto, mantemo-nos ligados ao termo, ainda original. 
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cooperação e algum mecanismo de governança, e pode incluir pequenas, médias e grandes 

empresas” (MDIC, 2004, p. 5). 

Observando a aproximação dessas duas últimas conceituações, percebe-se que o 

entrelaçar de ações e de objetivos dos sujeitos que compõe os arranjos, parece emoldurar uma 

espécie de receituário à existência de tais, pois, os contornos de sucessos e reconhecimentos 

que possam advir, ensejam existência de uma valorosa contribuição de “capital social, 

governança local, políticas públicas, ações conjuntas e externalidades” (MARIANI; SILVA, 

2012, p. 119). 

Associado a este fato, é também oportuno perceber que tais arranjos se acomodam num 

dado recorte (regional) do território e, como tal, geram uma ideia de aglomeração. Esse termo, 

considerando sua existência enquanto sinônimo de uso de recortes territoriais para fins de 

reprodução do sistema capital, remete-nos ao pensamento de Alfred Marshall74. 

Não à toa, o aparecimento do termo no dicionário faz sentido à realidade que hoje 

fortemente se processa, pois, sua origem remonta aos idos dos anos de 1970 no Brasil. Naquele 

momento, fazia referência a estudos sobre competitividade entre quaisquer segmentos de 

negócios, vistos como aglomerados que poderiam “ocorrer em muitos tipos de setores, em 

campos maiores ou menores e mesmo em alguns negócios locais [...]” (PORTER, 1999, p. 216). 

Competitividade, eis a palavra de ordem para mudanças institucionais. Partiram daí, os 

desafios impostos pela nova lógica produtiva e a necessidade das diferentes regiões do Brasil, 

em maiores inserções na conexão lugar/mundo, ditadas pelas regras de mercados dos anos de 

1990.  

Estes fatos, imprimiram sobre o nosso país, por meio do propalado “desenvolvimento 

capitalístico produtivo”, as regras dos novos comportamentos ditados pelos mercados e 

necessidades externas, encampando novas roupagens de concorrências, já prenunciadas em 

décadas passadas. 

É oportuno lembrar que a espacialização dos diferentes setores e segmentos produtivos 

foi remodelada em dinâmicas seletivas no território. É neste momento que se costurou uma 

associação de um desenvolvimento regional, dentro dos quadros de desenvolvimento das 

atividades econômicas, indutoras de uma organização espacial. 

                                                           
74 Referência na literatura econômica trabalhou no conceito de “distritos industriais”, informando que o 

adensamento de atividades industriais, em um dado recorte regional estava ligado à existência forças e interesses 

externos, por meios de diversos agentes capitalísticos dinamizando a região e os processos produtivos, uma vez 

que tendiam a aproveitar as potencialidades encontradas na região. Este fato dá similitude na organização dos 

APLs. 
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Nessa trajetória, a constituição dos APL’s foi marcada pelas “trajetórias históricas de 

construção de identidade e de formação de vínculos territoriais (regionais e locais), a partir de 

uma base social, cultural, política e econômica comum” (CAMPOS et al 2005, p. 166). 

Na verdade, a construção conceitual e aplicativa dos arranjos emergiu como um “guarda-

chuva” que foi capaz de abrigar um amplo e diversificado leque de fenômenos produtivos 

regionalmente menosprezados e/ou não conhecidos até então, merecedores de um futuro 

promissor em investimentos. Tal fato, veio lhes projetar como alvo e instrumento de 

descentralização de uma política de investimentos econômicos e manejos políticos setoriais. 

Nesse contexto, as potencialidades regionais em nosso país foram sendo “descobertas”, 

seja para investimentos, seja para pesquisas, por meio de diferentes instituições75. A avalanche 

de interesses, entre os diferentes sujeitos e instituições, nos dá pistas do entendimento de que é 

como se tivessem “descoberto” um Brasil não mostrado, não conhecido e/ou mal aproveitado.  

Diante dessa leitura, o fato é que a integração entre setores públicos, notadamente, por 

meio de políticas públicas para fomento de APL’s, só ganhou respaldo definitivo a partir de sua 

inclusão na Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE). A mesma foi 

amparada, a partir da publicação da Portaria Interministerial n° 200, de 2 de agosto de 2004, 

que criou o grupo de trabalho permanente (GTP) para os APL’s76.  

Resultou então, desse encaminhamento, via GTP, a construção de um Termo de 

Referência – RT – como extensão de apoio e de compromisso ao desenvolvimento dos APL’s. 

Tal documento, menciona as regras do que de fato venha a ser um arranjo. Nessa condição, uma 

característica essencial desses agrupamentos era possuir um número significativo de 

“empreendimentos e indivíduos no território; atuar em torno de uma mesma atividade produtiva 

predominante em que compartilhem formas percebidas de cooperação e algum mecanismo de 

governança, podendo incluir pequenas, médias e grandes empresas” (MDIC, 2005). 

Como se vê, o público e o privado passaram a atuar em colaboração, o que revela uma 

das facetas da agenda neoliberal imposta sobre o Brasil no pós 1990. Esse fato, revelou a 

                                                           
75 Em nível mundial, destaca-se o Banco Mundial (BID) e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BIRD). 

Em nível brasileiro, há destaque para diversos Ministérios, agências financeiras e de pesquisa e ensino, a exemplo 

do Ministério da Integração Nacional (MI), Caixa Econômica Federal (CEF) e Serviço de Apoio as Pequenas e 

Médias Empresas (SEBRAE), Universidades diversas, entre muitas outras. 
76 Esta portaria foi reeditada em 24 de outubro de 2005, mas originalmente o GTP fora constituído pelas seguintes 

instituições: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), o Ministério de 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), o Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), o Ministério da 

Integração Nacional (MI) e mais 23 instituições, governamentais e não governamentais, com focos de atuação 

próprios. 
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possibilidade de expansão em aplicação de investimentos, nos diferentes agrupamentos, em 

localidades geográficas distintas do país. 

Tal condição, deu (re)conhecimento a produtos e produtores, potenciais e potencialidades 

produtivas, pois é a partir desses que “verifica-se o maior número de aglomerações no Brasil 

nos setores de atividade tradicionais (indústria tradicional, agropecuária e turismo), que, em 

geral, são as mais antigas e de maior dimensão econômica” (CROCCO et al., 2003). 

A valorização desses setores/atividades passou a reinventar novas relações do rural com 

o urbano, principalmente quando da aplicação de diferentes políticas públicas e institucionais 

em tal, pois, o papel dessas é “orientar e coordenar os esforços governamentais na indução do 

desenvolvimento local, buscando-se, em consonância com as diretrizes estratégicas do governo, 

a geração de emprego e renda e o estímulo às exportações” (MEIRELLES JUNIOR, 2013, p. 

154). 

Os esforços foram amplos e decisivos para que os arranjos ganhassem força, 

principalmente depois da publicação da citada Portaria Interministerial77 por meio da instituição 

binominal GTP-APL’s que, entre os vários nortes de ação, em primeira instância, buscava 

identificar os arranjos pelo país, como forma de conhecê-los e, assim, proceder à formulação e 

aplicação de políticas públicas e institucionais78. 

Feita a identificação, ficou clara a existência e a concentração do APL’s no Brasil e 

Nordeste, particularmente, em torno do setor primário79. Tal fato, veio posicionar no interior 

daquela região, uma nova conjugação de relações, entre o rural e o urbano. Tal condição, veio 

implicar no desenvolvimento de “capacidades inovadoras e empreendedoras calcadas nos 

recursos culturais específicos da cada localidade” (FUINI, 2011, p. 104).  

Para falar da cultura cajucultora no Nordeste, é necessário lembramos, antes de tudo, que 

as práticas por e a partir da mesma são, além de tradicionais, elementos do recorte histórico de 

formação e de organização socioespacial do Brasil. No entanto, seus traços de usos e de manejos 

econômicos são recentes, a partir das diferentes políticas públicas já comentadas. 

                                                           
77 Cabe destacar que a partir das Portarias interministeriais nº 331, de 24/10/2005 e nº 167, de 29 de junho de 2011, 

novos membros foram adicionados ou modificados ao GTP-APL’s, fortalecendo ainda mais a rede de parcerias, 

notadamente, por meio da publicação do Manual de Apoio os Arranjos Produtivos Locais que vem divulgando 

ações e organizando diferentes instrumentos de apoio, nos diferentes eixos de trabalhos regionais. 
78 Em 2005, uma verdadeira “força tarefa” foi montada para mapeamento dos APL’s no Brasil. Estiveram 

envolvidas várias IES, pesquisadores e agências de fomento em investimentos, todos agrupados em torno do GTP-

APL’s regionais. Nesse processo, foram identificados 958 APL’s em todo Brasil, tomando como referência duas 

perspectivas: Setores Produtivos e Intensidade Tecnológica no Brasil. 
79 Pela identificação de um total de 958 APL’s distribuídos nos setores primário, secundários e terciários, os de 

classificação primária somavam 567 unidades. Daquele total, o Nordeste contava com o total de 468 arranjos. No 

Estado do Piauí, foram identificados 75 tipos.  



211 
 

 
 

Numa perspectiva histórica, o destaque faz sentido, seja pela variedade de usos, seja pelos 

aproveitamentos. Cabe destaque assim, a existência além do pedúnculo, a castanha (Amêndoa 

de Castanha do Caju – ACC) enquanto fruto, permite a extração de óleo – Líquido da Casca de 

Castanha de Caju (LCC)80, bem como seu consumo de forma processada em diversos formatos. 

Além disso, há ainda, o aproveitamento da madeira para fins diversos, entre eles o carvão, 

elemento complementador de renda ao nordestino sertanejo. 

Economicamente falando, considerando os interesses para investimentos sobre essa 

cultura, a partir do Nordeste, haja vista as condições geoambientais regionais serem favoráveis, 

o olhar de aproveitamento das potencialidades em questão tem importância iniciada no segundo 

quartel do séc. XX. Neste período de tempo, as práticas relacionadas ao aproveitamento da 

cajucultura, se fizeram amparada por incentivos políticos de investimentos, via SUDENE.  

A projeção, a partir dessa instituição, foi dada graças aos seus objetivos, em coordenar e 

de aplicar dinheiro público distribuído entre as “políticas setoriais que contou como fonte de 

recursos e de doações orçamentárias nunca inferiores a 2% da receita tributária da União, 

estabelecida na Constituição, como fundo de auxílio ao combate às secas nordestinas” 

(MENEZES; MENEZES, 1998, p. 88). 

A força política e assistencialista promovida pela SUDENE, conforme discutimos, ainda 

no primeiro capítulo, foi orquestrada para pensar, planejar e executar um novo tempo de 

condições no Nordeste Brasileiro. Em diferentes outros campos de atuação81, foi de extrema 

valia àquela região, pois, entre outras possibilidades, revelou o grande “esforço do Estado na 

confecção de uma das mais ousadas e dialéticas formas de políticas públicas para “salvar” o 

Nordeste, de suas lastimações e atrasos” (LIMA, 2014, p. 43). 

Nesse contexto, o setor de lavoura do caju no Nordeste brasileiro82, aponta o Estado do 

Ceará, como o grande detentor quantitativo em cultivo, seguindo respectivamente pelas outras 

                                                           
80 O LCC, assim como ainda hoje prevalece, a partir de sua extração, teve largo uso difundido inicialmente em 

função da Segunda Guerra, principalmente na fabricação isolantes elétricos, lubrificantes entre outros. Após o 

entre guerras, no contexto da Guerra Fria, o Brasil passa ser grande produtor e exportador para os E.U.A e a Índia, 

além de Ex-URSS. Maiores informações ver o texto: “Cadeia produtiva do caju: subsídios para a Pesquisa e o 

Desenvolvimento” (LEITE; PESSOA, 2004). 
81 Preocupada com a marginalização produtiva, econômica e, portanto, de integração e desenvolvimento regional 

que historicamente “abraçou” a Região Nordeste, essa instituição desenvolveu ações e projetos para “resgatar” tal 

região dessa problemática (ampliada pelos infortúnios das secas), como forte representação seletiva de 

investimentos nas atividades industriais, passando pelo agronegócio, incentivos à promoção de comércios e 

serviços, etc.  
82 A partir de 1968, o primeiro grande direcionamento de investimentos para cajucultura se deu pela SUDENE 

(Decreto34/18), além do PROTERRA - Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do 

Norte e do Nordeste (Decreto-lei 1134), bem como o Banco do Brasil (FISET – Fundo de Investimentos Setoriais) 

e posteriormente pelo FINOR (Fundos de Investimentos no Nordeste). Maiores informações ver o texto “Evolução 

e perspectiva para a cajucultura Nordestina” (PAULA PESSOA; PARENTE, 1991). 
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duas posições assumidas pelo Rio Grande do Norte83 e Piauí, conforme demonstrado a partir 

dos dados do gráfico 1, logo abaixo. 

GRÁFICO 1: Comparativo de área e de produção dos principais produtores de castanha de caju do 

Nordeste - Safras 2015/2016 

Fonte: IBGE – Elaboração: Conab/RN (Com adaptações) 

A tomada desses três estados apenas justifica-se pelo fato de serem a liderança produtiva 

da castanha de caju na região nordestina. O Ceará, como visto, desponta quantitativamente. O 

Piauí, apesar de estar em terceiro na produção de 2015, comparado aos dois estados listados, 

em termos de área colhida naquele ano e pelas projeções para 2016, ainda galga uma segunda 

posição de destaque. 

Importante mencionar que a expressividade produtiva do caju, cujo o carro-chefe é a 

castanha de caju, no Nordeste brasileiro, tem no espaço sertanejo (em municípios localizados 

em ambiência sertaneja) sua vocação produtiva. Esses dados, revelam uma salvaguarda de vida 

à parte da população nos sertões nordestinos, em especial recorte, às comunidades rurais, que 

vivem da prática extrativista, pois esta cultura “cumpre uma função muito importante na 

economia rural nordestina: a de complementar a renda do agricultor com um fluxo monetário 

na fase do ano na qual não existe outra produção” (CARNEIRO, 2010, p. 06). 

Os números em tela, são resultados de um processo evolutivo de canalização de 

investimentos e de interesses em comum entre diversas partes. Estas, ocorrem entre diferentes 

atores e instituições, no formato de parcerias que foram e são marcados pelas aberturas de linhas 
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de crédito, de estudos e de pesquisas e investimentos específicos, com destaque nesse 

agrupamento para a: 

Fundação Banco do Brasil, dentro do programa Fome Zero do Governo Federal, está 

incentivando no Nordeste brasileiro a revitalização de unidades produtivas existentes e 

criando novas unidades, reunindo a colaboração de parceiros como a Embrapa, o Sebrae, 

Universidades, Conab, dentre outros, na organização da gestão produtiva e comercial dessa 

atividade (PAULA PESSOA et al 2013, p. 118). 

É vista, então, a formação de uma forte cadeia produtiva e que, em nível de Região 

Nordeste, apesar de sua imensa espacialidade geográfica, o grande mote produtivo, diz respeito 

a três estados, cada qual com potenciais municípios, que passaram a ter parte de suas economias 

movidas em função dos processos extrativistas.  

Nesse ponto, o Sebrae, Embrapa Meio Norte e Emater, desde os anos 2000, vem 

apresentando papéis decisivos nos processos de organização da cadeia, bem como, orientações 

no manejo administrativo nos municípios de expressão regional, em tal cultura, oportunidade 

que será apontada com maior destaque na próxima seção. 

Como podemos ver, as atividades dos arranjos da cajucultura são de extrema valia ao 

Nordeste “seco” e seu “conteúdo social” ali presente. É impossível não reconhecer que ambas 

as atividades são complementares, seja no tempo e/ou espaços onde ocorrem. O assentamento 

das características espaciais se faz manipulado pelos rigores e ditames do clima reinante nos 

sertões do Nordeste brasileiro. 

Nesse recorte espacial, justamente nos períodos de estiagem, o cajueiro floresce, 

fornecendo aos enxames pólen e néctar “numa época em que a maioria das plantas do Semiárido 

está sem flores, mantendo os enxames. Por outro lado, a cajucultura gera renda no período seco, 

quando há menor possibilidade de desenvolvimento de atividades agrícolas por conta da baixa 

disponibilidade hídrica” (KHAN et al 2014, p. 52). 

As típicas qualidades dos sertões, em que se localiza Picos/PI e os municípios que 

compõem sua região de influências, sobretudo, aqueles com forte potencial produtivo, no 

arranjo em questão, assim como no apícola, são favorecidos do ponto de vista produtivo, uma 

vez que, permitem a farta constituição e existência das matérias primas, a partir das respectivas 

culturas. 

Nesse sentido, o recorte de localização dos municípios em apreço, se faz caracterizado 

por apresentar: 

[...] relevo pertence ao maciço nordestino, e no Território Vale do Guaribas é suavemente 

ondulado constituído por serras e serrotes de altitudes modestas, que dispostos no sentido 

norte-sul, canalizam os ventos alísios dificultando a ocorrência de chuva na região [...]. 
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Inserido na região quente e úmida, com alternância dos índices pluviométricos anuais entre 

400 a 900 mm, em cerca de metade do estado do Piauí predomina o clima BSh – semiárido 

quente (GÂNDARA, 2013, p. 11). 

É nesse cenário de condições geoambientais que coexistem fatores de favorecimento à 

dinâmica reprodutiva dos arranjos da cajucultura. Fora esse contexto, o que também tem 

contribuído à expansão dos negócios, é a organização de tais arranjos em cooperativas. Por 

meio destas, o giro comercial e de moeda nos municípios ampliam a rede de negócios. Além 

disso, a circulação monetária e a rede de empregos. Tal fato, expande os incentivos/convites à 

novos investimentos comerciais, que direta ou indiretamente, fazem ligação com as atividades 

em análise.  

Cooperar é sinônimo de fortalecimento e de estreitamento de laços, por e a partir de um 

grupo social, cujos objetivos e metas, sejam em comum. Pensando nisso e no reconhecimento 

de valores e de potencialidades que os APL’s assumiram, seja no Nordeste brasileiro, seja ainda, 

no estado do Piauí arrecadaram, a partir da chegada e da permanência de instituições 

financiadoras e atores interessados, entendemos que houve a constituição de um capital social 

que arregimentou possibilidades de vantagens entre quem produz e comercializa os diferentes 

produtos dos arranjos. 

A constituição desse capital ativou e animou as relações sociais, as esperanças de 

produção e de valorização dos esforços das comunidades envolvidas, já que sua presença e 

organização para aplicação demandam “normas, reciprocidade, solidariedade, informação e 

confiança presente nas redes sociais informais desenvolvidas pelos indivíduos em sua vida 

cotidiana, resultando em numerosos benefícios diretos ou indiretos [...]” (PASE, 2006, p. 65).  

Entretanto, a construção de laços de confiança, entre o meio rural e a cidade, no contexto 

de parcerias e ajudas mútuas, notadamente, no cenário de relações campo e cidade no Nordeste 

do Brasil, são além de recentes84, falhas e deterministas. Tal fato, por sua natureza, talvez possa 

explicar o não amadurecimento de oportunidade de desenvolvimento dos APL’s há mais tempo. 

Nesse sentido, a organização de um capital social crescente em recortes regionais 

específicos do Piauí e que tomam os APL’s como foco, teve maior sentido com as práticas 

associativas de formação de cooperativas que se fizeram antes dos anos de 1950 nas cidades de 

União e Teresina/PI, por meio da instituição da Cooperativa David Caldas85.  

                                                           
84 Destaque para o Programa de Apoio ao Pequeno produtor Rural – PAPP, em 1985. Este, apesar de não ter durado 

muito tempo, objetivou desenvolver econômico e socialmente a Região, notadamente, por meio de 

associativismos. Maiores detalhes ver o texto: “Caminhos da Cidadania” (SALES, 1994). 
85 Cabe mencionar dois fatos que complementam as ideias em exposição: a primeira é a do registro que se tem da 

primeira cooperativa no Piauí data de 1925, no município de Corrente, Sul do estado e não teve sucesso, devido a 

conflitos relacionados ao uso terra. O outro é que segundo a Organização das Cooperativas do Estado do Piauí 
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Para a realidade em discussão, em Picos/PI86, atualmente, a maior parte das cooperativas 

se vincula às práticas dos APL’s de cajucultores, cuja expressão, no formato de organização e 

de liderança desse segmento produtivos, são a Central de Cooperativa dos Cajucultores 

(COCAJUPI) e Cooperativa dos Produtores de Cajuína do Estado do Piauí (CAJUESPI), às 

quais, mais adiante, melhor caracterizaremos. 

No caso do setor apícola, o grande destaque é a Central de Cooperativas Apícolas do 

Semiárido Brasileiro – Casa Apis. Essa instituição, frente às demandas e organização deste 

APL, tem injetado forças para que seus produtos alcancem longínquos mercados, a exemplo do 

europeu e americano. Tal situação, é referendada pela produção de mel em Picos/PI e sua 

microrregião, configurando-se, assim, uma das maiores do Brasil87.  

O fortalecimento das cooperativas, em diversas partes do território nacional, significou a 

elevação das mesmas à condição de vozes do povo rural na cidade. A consolidação dos APL’s, 

foi elo determinante desse processo. Somam-se nessa consolidação, as diferentes articulações 

entre cooperativas, atores com investimentos, bem como institucionais, com contribuições 

técnicas participantes nos processos produtivos e comerciais.  

Esse conjunto permitiu um importante desenho de relações e, assim, de projeções dos 

arranjos dentro de seus quadros regionais. Dessa dinâmica, resultou entre 2009 e 2010, o 

mapeamento das Políticas dos APL’s em regiões específicas do Brasil88.  

A tomada de recortes regionais específicos para o mapeamento teve um senso estratégico: 

além do reconhecimento de potencialidades, também o apontamento de suas vocações, o que 

revela a necessidade de novos e diversificados investimentos em tais. 

                                                           
(OCEPI), criada em 1976, atualmente existem 71 cooperativas registradas, a maior quantidade, relacionadas com 

as práticas de apicultura e cajucultura. 
86 A primeira cooperativa desse município fora fundada em 1992 sob a denominação de Cooperativa Mista 

Agropecuária de Pequenos Produtores (COMAPI). Teve funcionamento encerrado em 2002 e só em 2009 foi 

reativada. 
87 Segundo o IBGE (2017), o Piauí, é o 7° maior produtor nacional. No ano de 2016, apresentou uma produção de 

3.048.800 kg. Os municípios piauienses que mais se destacaram na produção de mel foram: São Raimundo Nonato, 

com 257.294 kg, Picos, com 205.953 kg e Anísio de Abreu, com 155.044 kg. 
88 Denominada de “Análise do Mapeamento e das Políticas para Arranjos Produtivos Locais no Norte, Nordeste e 

Mato Grosso e dos Impactos dos Grandes Projetos Federais no Nordeste”, teve inciativa a partir da Rede de 

Pesquisas em Sistemas e Arranjos Produtivos e Inovativos Locais (RedeSist). Tal estudo foi encomendado pela 

parceria firmada entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Fundação de 

Pesquisas (FUNPEC). Tal projeto buscou identificar os principais APL’s nas regiões tomadas como recorte de 

análise, bem como também caracterização e análise dos rebatimentos das grandes obras federais (a exemplo do 

PAC – Programa de Aceleração do Crescimento em diversos contextos, entre eles, o dos arranjos). No Piauí, o 

levantamento de informações e análises por meio de relatórios foi creditado ao Banco do Nordeste (BNB); 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), Secretaria do 

Desenvolvimento Econômico e Tecnológico do Estado do Piauí (SEDET), Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico (SEMDEC) e Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Piauí 

(SEBRAE-PI) e coordenação da Universidade Federal do Piauí (UFPI). 
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No Estado do Piauí89, a partir desse projeto, foram identificados arranjos em quantitativos 

diferentes, pois, dada as instituições envolvidas, a partir de suas formulações conceituais, do 

que seria um Arranjo Produtivo Local90, permitiriam confecções de resultados diferentes91.  

Dos trinta arranjos/projetos identificados e catalogados pela metodologia do GEOR92, 

percebe-se que oito estão localizados em municípios sertanejos. Desses, três são de Picos/PI, 

com predominância para as práticas apícolas e de cajucultura, respectivamente (Apis Araripe e 

Aprisco do Araripe) e um cajucultor (Cajucultura do Piauí). 

Cabe ressaltar ainda que, tanto a Casa Apis, e a Cocajupi, bem como as diferentes 

cooperativas ligadas aos setores apícola e do caju, cuja extensão de trabalho é mediada pelo 

gerenciamento e administração, a partir da SESCOOP/PI – Serviço Nacional de Aprendizagem 

do Cooperativismo no Estado do Piauí, além claro, do Sebrae/PI, possuem representações 

físicas (escritórios e/ou matrizes) em Picos/PI. Tal fato, vem atestar o poder e comando 

gerencial regional que aquela cidade possui na gestão dos APL’s, aqui em apontamento 

Em continuidade, fica claro, assim, que o agrupamento dos municípios piauienses é 

reconhecido de forma diferenciada, quanto aos seus potenciais produtivos, por meio de duas 

                                                           
89 O Piauí trabalha com o entendimento conceitual oferecido pelo MDIC (2004) sobre os APL’s. Esse fato se faz 

importante mencionar, haja vista ser o articulador político local a partir daquele ministério, a Secretaria do 

Desenvolvimento Econômico e Tecnológico do Estado do Piauí (SEDET) e que coordena o Grupo Gestor Estadual 

de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais no Estado do Piauí (GGE-APL), formado por diferentes instituições, dos 

quais a identificação dos principais modelos foi baseada na perspectiva do SEBRAE-PI. Para efeito de análise e 

amostragem, concentrar-nos-emos nas identificações feitas pelo SEBRAE/PI e CODEVASF. 
90 O SEBRAE entende conceitualmente um APL como um conjunto de empresas localizados dentro de um 

território, ambas conectadas por identidades nas perspectivas econômicas, culturais, políticas e ambientais. Todos 

os envolvidos têm expectativas de desenvolvimento convergentes. Maiores detalhes, ver o texto: “Termo de 

referência para atuação do Sistema SEBRAE em arranjos produtivos locais” (SEBRAE, 2003). A CODEVASF 

por sua vez entende os arranjos como um conjunto de atores locais, territorialmente localizados e que tem ligação 

entre si, por meio da exploração das potencialidades existentes ali existentes. A vida de um APL prescinde, 

portanto, da existência de uma rede de atores e suas conexões com o território onde o desenvolvimento entre ambos 

é consagrado pela combinação dos mesmos e de políticas públicas. Maiores detalhes, ver o texto: “Plano de ações 

estratégicas da bacia do Parnaíba - PLANAP” (CODEVASF, 2006). 
91 São diferentes porque algumas instituições parceiras nas pesquisas, por já trabalharem com proposta de trabalho 

para um desenvolvimento regional diferente do contexto da pesquisa proposta no processo de identificação dos 

APL’s, focaram estes sob outros holofotes conceituais. Nesse sentido, a Companhia de Desenvolvimento do Vale 

do Parnaíba (CODEVASF) por meio do Plano de Ação para o Desenvolvimento Integrado da Bacia do Parnaíba 

(PLANAP 2006), considera como elementos conceituais aos estudos dos arranjos as noções de desenvolvimento 

e de território. Resultou desse fato, a regionalização do Piauí em 4 macrorregiões (Litoral, Sertão, Cerrados e Meio 

Norte) e cada qual estão subdivididas em 11 territórios de desenvolvimento (Planície Litorânea, Cocais, 

Carnaubais, Entre Rios, Vale do Sambito, Vale do Guaribas, Vale do Canindé, Tabuleiros dos Rios Piauí e 

Itaueiras, Serra da Capivara, Tabuleiros do Alto Parnaíba e Chapada das Mangabeiras. Dentro destes, foram 

identificadas 32 aglomerações de municípios, com base nas características físicas, nas potencialidades produtivas 

e a na dinâmica de crescimento econômico. As cidades que compõe grandes potencialidades apícola e cajucultor 

nesse estudo estão localizadas no território Vale do Guaribas. 
92 Trata se de um modelo estudos/análise metodológico adotado: Gestão Estratégica Orientada para Resultado. 

Ferramenta de estudos/pesquisa periódicas do SEBRAE. Esta, junto às empresas, acompanha o desenvolvimento 

das ações além de oferecer orientações. Depois da coleta, manipulação, tratamento dos dados obtidos a partir dos 

APLs e Projetos, é publicada no sistema eletrônico disponível – SIGEOR. 
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principais agências de fomento, pesquisa e incentivos na produção: SEBRAE/PI e 

CODEVASF. Esse fato, portanto, implica possibilidades de construção de pesquisas, projetos 

e investimentos diferenciados sobre os respectivos APL’s, a partir de tais agências, nos 

diferentes recortes municipais, da microrregião de Picos/PI. 

Na figura 30, a seguir, fruto dos trabalhos de análise, do mapeamento e das políticas para 

arranjos produtivos descritos anteriormente, a partir das agências de fomento e pesquisa, no 

Piauí, temos uma visão da dimensão distributiva dos principais municípios produtores do caju. 

Em destaque, a microrregião de Picos/PI, agregando a maior parte no Estado, com mais de 40 

municípios. 

FIGURA 30: municípios cajucultores no Piauí 

 
Fonte: Veloso et al 2009. 
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A tomada de análise da microrregião de PicosPI, na dinâmica produtiva, faz sentido, pois, 

dadas as condições geoambientais reinantes sobre a área e já descritas anteriormente, 

configuram-se como motivos de ordem superior ao desenvolvimento das lavouras do caju. 

 Nesse contexto, temos, então, o vislumbrar dos principais municípios, a partir de suas 

capacidades produtivas, de colheita, bem como de rendimento por área, tal qual é visto, pelos 

dados da tabela 12 a seguir. 

TABELA 12: Área colhida/quantidade produzida e rendimento médio da castanha de 

caju na importância    municipal: resultados preliminares – 2017 

Panorama municipal do APL cajucultor no Piauí 

 

Estado 

 

Municípios 

 

Área Colhida 

(ha) 

Quantidade 

Produzida 

       (t) 

Rendimento 

médio 

(kg/ha) 

 

 

PIAUÍ 

 

Pio IX 18.487 1.663 90 

Inhuma 2.256 880 400 

Monsenhor Hipólito  1.870 150 80 

Dom Expedito Lopes 1.760 244 139 

Geminiano 895 257 300 

Fonte: IBGE, 2017 

 

Para fins de objetividade, de uma amostragem particular, elegeram-se os cinco 

municípios com maior expressividade produtiva do Estado e que, oportunamente, localizam-se 

no quadro regional de influências, o de Picos/PI93. Diante dos números escalonados na tabela 

12, reafirmamos a visão de que é nos sertões do Piauí, onde se encontram os motores pulsantes 

e motivadores para grandes produtividades, nos arranjos da cajucultura. 

Cabe pontuar que, nos processos de identificação dos principais arranjos no Estado do 

Piauí, com vistas à operacionalização de apoio e de orientação para a cadeia produtiva do caju, 

a atuação do SEBRAE/PI, vem sendo de extrema importância junto às comunidades que lidam 

com esta cultura, desde o ano de 2002. Tal concretização, se dá, por meio do Projeto Setorial 

Integrado, de Promoção de Exportações das Pequenas e Médias Empresas da Cajucultura do 

Piauí (conhecido como PSI da Cajucultura).  

É por meio deste projeto que houve a reestruturação do setor. Disso, resulta a ampliação 

do quadro fabril, bem como qualificação da mão de obra empregada e a integração entre 

                                                           
93 Picos, aparece com os seguintes dados, de 2017: A Área colhida, com 539 há em quantidade produzida, com 

150 t. e rendimento de 349 (kg/há) (IBGE, 2017). 
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municípios de grande expressão produtiva, oportunidade que ensejou atuação e investimentos 

pelo: 

[...]Governo do Estado do Piauí, através da Secretaria de 

Desenvolvimento Rural e Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo; Associação de 

Exportadores de Produtos da Cajucultura do Piauí – CAJUEXPORT; Banco do Brasil S.A.; 

Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB; Banco do Nordeste do Brasil S.A; 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Piauí – SEBRAE/PI e Federação dos 

Trabalhadores da Agricultura – FETAG (CRUZ NETO, 2010, p. 29-30). 

Ampliando a visão da atuação institucional para o desenvolvimento deste arranjo, bem 

como outros em nível estadual, partindo da metodologia de trabalho de identificação, 

reconhecimento e, assim, o fomento de ações com vistas ao dinamismo de produções dos APL’s 

no Piauí, em diferentes municípios, bem como a expansão da política de pesquisas, há destaque 

para a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF). 

A CODEVASF, numa perspectiva de desenvolvimento regional integrado, junto ao 

governo do estado do Piauí, tem parte de suas linhas de atuação e de projeção de investimentos 

baseado no Plano para o Desenvolvimento Integrado da Bacia do Parnaíba (PLANAP), já 

caracterizado anteriormente, o que influencia na confecção do Plano Plurianual de 

Investimentos do governo estadual piauiense. 

Dado o foco do PLANAP94, para a Bacia do Parnaíba, foram identificados os principais 

APL’s95, no estado pela CODEVASF, considerando as potencialidades dos municípios eleitos, 

a partir de tal. Por meio de tal condição, foi possível a proposição de projetos de investimentos 

técnicos e financeiros. Tal possibilidade de trabalho não difere do SEBRAE/PI.   

A exceção nesse processo está na identificação dos municípios potencialmente 

produtivos. Assim sendo, há municípios onde a CODEVASF identifica como potencialmente 

produtivo o caju que pode estar ou não reconhecido também pelo SEBRAE/PI. A visualização 

desse fato é possível nas figuras que seguem na sequência, a seguir. 

 

 

 

 

 

                                                           
94 É apontado no documento: a) Fortalecimento Institucional para Implementação do Plano; b) Desenvolvimento 

Sustentável e Conservação da Diversidade Biológica; c) Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais; e d) 

Melhoria e Ampliação da Infraestrutura Básica e Regulamentação Fundiária.  
95 Em 2006, a CODEVASF, por meio do Plano de Ação para o Desenvolvimento Integrado da Bacia do Parnaíba 

(PLANAP), identificou sete arranjos, dos quais está presente a da cajucultura, onde a maior parte se localiza na 

Microrregião de Picos/PI. 
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FIGURA 31: municípios da Cajucultores - SEBRAE-PI (2009) 

 
Fonte: Veloso et al 2009. (Com adaptações) 

É reconhecível, mediante esta amostragem, o papel do SEBRAE para a dinâmica dos 

números e é decisivo, uma vez que trabalha com “ações institucionais de apoio ao 

empreendedorismo, pois envolvem a formação de incubadoras, desenvolvimento tecnológico, 

apoio a arranjos produtivos locais, dentre outras” (VELOSO et al 2009 a, p.60).  

A atuação do SEBRAE junto à dinâmica produtiva do caju se faz de forma notória, ainda 

que o número de municípios reconhecidos por seus potenciais produtivos, seja muito inferior, 

quando comparado aos planos de trabalho, feitos pela CODEVASF, conforme é visto na figura 

seguinte. 

A realidade de reconhecimento que aqui está se expondo, será retomada entre estas 

instituições direcionadas ao sistema apicultor, logo mais adiante, oportunidade em que 

observaremos realidade totalmente opostas. 
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                                   FIGURA 32: municípios da Cajucultores CODEVASF-PI  

 
Fonte: Veloso et al 2009. (Com adaptações) 

Ainda sobre o plano da CODEVASF, além da identificação destes arranjos, considerando 

a importância dos mesmos aos recortes municipais neles estabelecidos, há por meio desta 

instituição e seu plano de ação, a consecução de: 

[...] programas de desenvolvimento sustentável” para cada caso, que compreendem a 

definição de estratégias gerais e de atividades a serem implementadas em três etapas, com a 

indicação dos produtos a serem alcançados, num horizonte de 20 anos. O plano aponta 

também a abrangência desses programas para arranjos nas sub-regiões da bacia e detalha os 

mesmos nos planos específicos de cada território de desenvolvimento (VELOSO, et al 2010, 

p. 28). 

Este plano, vislumbra uma possibilidade de desenvolvimento regional num longo período 

de tempo, por meio de diferentes ações em que o apoio aos APL’s é apenas um recorte. Nesse 

sentido, percebem-se que as duas instituições têm focos, papéis próprios e deterministas. 
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Explicando: o SEBRAE/PI apresenta um foco mais “empresarial”, “gerencial” e 

promovedor de resultados, a partir do melhoramento da força de trabalho e organização 

produtiva. Referente à CODEVASF, predomina uma organização técnica e desenvolvimentista.  

Outras instituições que merecem destaque nos encaminhamentos para os processos de 

dinamismo econômico e produtivo, a partir dos cajuais, se configurando, portanto, como duas 

importantes representações que deram impulsos decisivos às comunidades envolvidas e o tema 

do caju, é a Central de Cooperativa dos Cajucultores (COCAJUPI)96 e Cooperativa dos 

Produtores de Cajuína do Piauí (CAJUESPI)97.  

O dinamismo produtivo em todo Estado, por meio destas instituições, é organizado por 

uma massa de trabalhadores representados por “um quadro social de aproximadamente 

quinhentas famílias. Possui uma área de 17.500 hectares, plantados no estado do Piauí” (SILVA, 

2011, p. 108).   

Retomando à dinâmica dos números, por meio de parcerias que deram escopo aos 

mesmos, os parceiros alinhados com as ações do SEBRAE/PI são: o Banco do Brasil; Curso de 

agronomia da Universidade Estadual do Piauí – UESPI; EMATER/PI; Fundação 

UNITRABALHO98, Programa de Combate à Pobreza Rural – PCPR e o governo do Estado, 

dos quais, todos com sede e/ou representação física em Picos. 

Importante mencionar que, estes parceiros, compõem um comitê99. Este, desde sua 

fundação, tinha na figura do governo do estado, seu principal canal para uma política de 

articulação que incentivasse recursos e investimentos.  

Entretanto, o papel confiado ao mesmo, no sentido de viabilizar obras e ações que viessem 

dar expansão aos processos produtivos foi marcado por uma “certa morosidade com a lentidão 

dos processos de licitações públicas, o que teve como consequência certa desmobilização do 

Comitê Gestor” (Idem, 2011, p. 109). 

A fragilidade desse ator, no cenário de consecuções esperadas, pela rede de cooperativas 

de alguma forma enfraqueceu (e até atrasou), desde a fundação, uma maior capacidade de 

                                                           
96 Fundada em 22 de agosto de 2005, foi pensada para fortalecer o setor e integrar junto aos produtores, uma forte 

cadeia produtiva, a partir do caju, em todo o estado do Piauí. Para fins desta pesquisa, segundo o recorte empírico, 

a mesma atualmente reúne nove cooperativas e 450 cajucultores dos municípios de Monsenhor Hipólito, Francisco 

Santos, Ipiranga, Vila Nova do Piauí, Itainópolis, Pio IX, Jaicós, Campo Grande do Piauí. 
97  Fundada em 2005, atualmente reúne mais de 120 produtores e seu foco de trabalho é na produção da cajuína. 

Uma bebida não alcoólica, feita a partir do suco do caju. Sua importância e valor são reconhecidos regional e 

nacionalmente, principalmente, depois de sua institucionalização enquanto Patrimônio Cultural Brasileiro da 

Produção Tradicional e Práticas Socioculturais no Piauí, no ano de 2014, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN). Fazem parte como resultado dos processos produtivos, a geração de 9.400 pessoas 

empregadas, com carteira assinada, com produção anual aproximada em 900 mil garrafas. 
98 Trata-se uma incubadora tecnológica de empreendimentos da Universidade Federal do Piauí – UFPI. 
99 Este é segurado no estatuto da cooperativa, instituído em 2005. 
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projeção, que o setor esperava alcançar. Esse fato, frustrou diversas expectativas produtivas e 

econômicas de um amplo quadro de famílias, dependentes dos investimentos junto às lavouras. 

Nesse contexto, cabe lembrarmos que o cumprimento das responsabilidades, da 

representação política, passa necessariamente pelo foco de uma “formação da agenda de um 

governo, compreender como questões se torna relevantes num determinado momento, 

mobilizando esforços e recursos, são também questões importantes” (CAPELLA, 2005, p. 34). 

Mesmo diante da inoperância, por parte do poder político, o setor cajucultor se (re) 

estruturou com o apoio de investimentos dos outros parceiros citados. Mais ainda: ganhou 

visibilidade e dimensões produtivas. Tal situação, foi reforçada quando consideramos as 

orientações técnicas de produção, com vistas à sua potencialização. Assim, a presença de 

instituições não necessariamente financeiras, mas de pesquisas, conforme já apontado, vem 

desempenhando papel crucial.  

Nesse sentido, faz conjugação de importância ao lado da cadeia produtiva cajucultora, o 

sistema produtivo e organizacional apícola. Sua importância, no contexto da realidade de 

Picos/PI e sua região de influência, faz-se por dois grandes motivos, a saber: a primeira, se 

relaciona ao aproveitamento das qualidades ambientais do sertão, que permitem uma grande 

rentabilidade produtiva.   

A segunda e de maior interesse, diz respeito enquanto uma das atividades mais 

importantes do “ponto de vista econômico, social e ambiental, uma vez que, ao empregar mão-

de-obra familiar e proporcionar geração de fluxo de renda, reduzindo a dependência dos 

produtos agrícolas de subsistência, favorece a fixação do homem no campo” (CGEE, 2003, p. 

40). 

Em nível territorial do Piauí, as duas importâncias citadas são exemplificadas, a partir dos 

municípios com maiores dinamismos de participação, capazes de projetar este APL no cenário 

regional nordestino.  

Recortamos, assim, os 5 principais municípios produtores de mel, tal qual fizemos, na 

amostragem da cajucultura, conforme vemos, na tabela 13 a seguir. 
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TABELA 13: Número de estabelecimentos agropecuários com apicultura/quantidade de 

mel e cera de abelha vendidos e Total de caixas de abelha: resultados preliminares – 2017 

Panorama municipal do APL apicultor no Piauí 

      

    Estado 

 

Municípios 

Número de 

estabelecimentos 

apícolas 

     Quantidade 

Vendida 

     (t) 

Total de 

caixas de 

abelhas 

 

 

 

PIAUÍ 

 

São Raimundo Nonato 497 380 16.000 

Itainópolis 362 165 7.825 

Bela Vista do Piauí 310 48 3.174 

Fartura do Piauí 306 79 8.422 

Várzea Branca 300 64 7.776 

Picos 84 398 13.240 

Fonte: IBGE, 2017 

Elaboração: O autor, 2018 

  No que se refere à ambiência geográfica, com elementos naturais que fortalecem a 

potencialidade, bem como ao dinamismo produtivo apícola, mais uma vez, os sertões e suas 

qualidades aparecem. Pela amostragem da tabela anterior, apenas o município de Itainópolis, o 

segundo mais importante na cadeia produtiva apícola, pertence à região de influência de Picos. 

Os demais arrolados, apesar de não estarem dentro daquele quadro regional, se localizam 

nos sertões do Piauí. Importa dizer que, ainda que não façam parte da região de Picos/PI, tais 

municípios, no contexto da produção e comercialização, estão organizados em redes, 

conformando parcerias entre suas unidades beneficiadoras, bem como cooperativas. Tais fatos, 

as caracterizam em rede produtiva, atestando assim, o potencial e qualidades, do povo e espaço 

regional, nos sertões piauienses. 

Os diferentes municípios produtores e suas respectivas localizações dos APL’s apícola 

em território piauiense, a partir do reconhecimento dado, seja pelo SEBRAE/PI, como pela 

CODEVASF, são revelados nas figuras 33 e 34, logo adiante.  

A força desse APL, no território piauiense é tamanha, a partir de suas localizações. Apesar  

do estado do Piauí possuir 224 municípios, deste total, na região de influência de Picos/PI, o 

SEBRAE/PI identificou e trabalha junto com 37 municípios de potencialidade apícola. Esse 

quantitativo, se faz agrupado em torno da cooperativa Casa APIS100. 

 

 

                                                           
100 Fundada em 02 de julho de 2005 na cidade de Picos – PI, a mesma foi pensada no âmbito do PROMEL – 

Programa de geração de emprego, renda e combate à pobreza no Nordeste brasileiro. Este se baseia em um 

referencial metodológico para atuação em cadeias produtivas envolvendo populações pobres e possui o intuito de 

fomentar a apicultura no país para geração de emprego e renda. 
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FIGURA 33: Municípios apicultores segundo SEBRAE 

 
Fonte: Veloso et al 2009 

Esse quantitativo, na visão de reconhecimento do SEBRAE, do que sejam Arranjos 

Produtivos Locais, na cadeia produtiva apícola, matematicamente falando, estão concentrados 

em mais de 16% dos municípios dos sertões, particularmente, no quadro de influência e 

comando regional de Picos/PI. 

Diferentemente dessa realidade numérica, pautado com uma perspectiva conceitual “mais 

técnica” do que seja um APL, conforme dito anteriormente, a CODEVASF faz um 

reconhecimento regional mais rigoroso. Desse modo, dos 9 municípios que se fazem 

destacados, na figura 34, a seguir, São Miguel do Fidalgo, São João do Piauí, Socorro do Piauí 

e Simplício Mendes não compõem o conjunto de municípios diretamente influenciados por 

Picos/PI.  
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FIGURA 34: Municípios apicultores segundo CODEVASF 

 
Fonte: Veloso et al 2009 

Nessa relação, duas observações consideramos importantes mencionar. Primeiro quando, 

no fim do parágrafo anterior, mencionamos que os municípios destacados não estão diretamente 

influenciados por Picos/PI, logo, em seu quadro regional de comando e polarização, estamos 

reforçando que, apesar de mais distantes, geograficamente falando, ainda sim, aquela cidade de 

comando regional, mantém de forma indireta, a sua influência. 

Um exemplo disso, é o fato de que em Picos/PI estão concentrados escritórios de 

negociação e/ou ainda de empresas na comercialização dos insumos necessários à desenvoltura, 

das atividades em apreço, visto que, com exceção daquela cidade sertaneja, a referência é a 

capital Teresina, distante de ambas, em, pelo menos, 400 km. 

A segunda observação, se refere ainda aos números de municípios de reconhecimento 

pela CODEVASF, quando comparado ao SEBRAE/PI. Entendemos que tal situação impacta e 
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afeta as diferentes possibilidades de empresas e/ou famílias a serem beneficiadas por seus 

programas, desde a consecução de estudos técnicos, até os investimentos.  

Esses fatos, têm relação direta, seja enquanto participação, seja como sucesso no contexto 

da ciranda produtiva, condições primazes à compreensão da ocorrência do desenvolvimento 

regional. 

De todo modo e reafirmando o que já foi posto anteriormente: é na ambiência dos sertões 

piauienses que se faz localizada a grande quantidade de municípios potencialmente produtivos. 

A identificação destes, não só revelou o apoio aos produtores, como também acompanhou o 

fortalecimento das respectivas cadeias produtivas, bem como das cooperativas envolvidas.  

Tudo isso, nos instiga a pensar o quão importante se faz o papel exercido pelas diferentes 

instituições, por meio de políticas e programas de incentivos, bem como, os diferentes atores, 

para uma dinâmica econômica, que começa no campo e é materializada na cidade. 

O papel da cidade de Picos/PI, nesse contexto, é de uma espécie de “escritório” onde se 

desenvolvem ações de etapas finais vinculadas aos arranjos – celebração de acordos e de 

contratos, envolvendo negociação e negociadores, que visam à comercialização e à expansão 

dos produtos, entre outros.  

Contudo, também é onde se desenvolvem ações iniciais – negociação e aquisição de 

produtos e de insumos voltados aos processos produtivos, cursos de capacitação, orientações 

técnico/científicas. Tais condições, permitem não só o crescimento, como também, o 

desenvolvimento do trabalho social cooperado empreendido. 

O grande mérito da cidade, fica por conta de sua capacidade comercial e de serviços. É o 

lugar onde prevalecem a dinâmica de fixos e fluxos que dão sentido à existência dos arranjos. 

As alianças entre representações públicas e privadas, também são consideradas. Nesse contexto, 

são fatos motivadores para fortes relações, entre os diferentes lugares rurais com a cidade de 

Picos/PI, via cooperativas. 

Nesses termos, a cidade de Picos/PI se faz importante, pois, tem sua localização 

estratégica nos sertões centro-leste piauiense: eixo de ligação com o resto dos estados do 

Nordeste, Sul e Sudeste do país. Possui um forte e dinâmico centro de comércios e de serviços 

instalados, servindo a um impressionante quantitativo de cidades, inclusive de outros estados. 

Comporta sedes de Instituições de Ensino Superior, como as Universidades Estadual e 

Federal, bem como o Instituto Federal de Ciência, Ensino e Tecnologia, ambas do Piauí. Estes, 

ofertam cursos que desenvolvem pesquisas, que tem imediato interesse, sobre a produção, a 

organização e as capacidades de melhoramentos, dos arranjos aqui em destaque. 
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A cidade, enfim, possui um importante conjunto de equipamentos públicos e privados de 

diferentes e de variados serviços e prestatividade, a uma coletividade de pessoas e de 

municípios, dando opção em grande parte a estes, o não deslocamento na busca dos serviços e 

produtos na capital do Piauí, distante, mais de 300 km. 

Nesse sentido, a relação campo e cidade, no interior da região de influências de Picos/PI 

é fortalecida. Esta cidade, nesse contexto da dinâmica produtiva dos APL’s, como dito 

anteriormente, apresenta-se como uma espécie de “escritório” do setor rural.  

A presença de vários bancos, instituições de pesquisas, lojas de incrementos e insumos 

agrícolas reforçam as atividades rurais. Os APL’s e as cooperativas, por meio das diferentes 

políticas institucionais, criadas e/ou reforçadas por linhas de créditos, investidores e mercados 

externos, fazem fortalecer o capital social, no formato de cooperativas, hoje responsáveis por 

um dinamismo econômico e regional, na ambiência dos sertões piauienses. 

5.3 Picos e o processo de desenvolvimento regional: entre a integração, difusão e 

centralização dos fluxos no território regional  

Como vimos, as dinâmicas urbano-regionais atuais existentes, dentro dos quadros 

regionais de Picos/PI, têm redimensionado a importância desta cidade sertaneja piauiense. As  

incursões que respaldam tal condição, são frutos da promoção de políticas, bem como, de 

condições de uma descentralização econômica/produtiva. Estes fatos, revelam a típica 

reprodução lógica territorial do capitalismo, em espaços seletivos, sobre os vários estados do 

Nordeste brasileiro. 

Dessa forma, vale lembrar que, contribuiu para esse contexto de transformações, um 

conjunto de interesses, via acordos, por parte de governo estadual, na busca e atração de 

“capitais provenientes de antigas áreas industriais que se deslocam para regiões periféricas, 

atraídos pela mão-de-obra barata e pelo sindicalismo de menor expressão, além dos incentivos 

fiscais e financeiros [...]” (BERNAL, 2005, p. 27). 

Uma das primeiras e principais marcas dessa territorialização do capital produtivo, em 

apontamento, na cidade de Picos/PI, conforme já discutido, se deu na década de 1970, com a 

indústria têxtil Coelho S/A.  

Sua existência, se deu graças à incentivos fiscais, oriundos das políticas do Banco do 

Nordeste, SUDENE, bem como, capitais próprios do Grupo empresarial Coelho, onde a 

“trajetória da indústria foi marcada pelo signo do desenvolvimento no aspecto da geração de 

trabalho, renda para a cidade, capital circulante, assim como também foi marcada por conflitos 

econômicos [...]” (ALVES, 2012, p. 13). 
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Apesar de o fim dos anos de 1990 ser marcado pela decadência de tal empreendimento 

fabril na cidade, a potencialidade da polarização regional de Picos/PI, a partir do seu cabedal 

de comércios e serviços já era vislumbrado. Desde então, vem acompanhando e animando este 

conjunto, a sua importante feira livre de onde se fazem comercializados vários produtos 

oriundos dos espaços rurais, inclusive de outros municípios, fato impulsionador, para os 

constantes fluxos produtivos e de pessoas, na relação campo e cidade. 

A expansão econômica, na primeira década do século XX, ocorrida na cidade de Picos/PI 

se deu por meio do processo de implantação de novos empreendimentos comerciais e de 

serviços privados no território urbano daquela cidade. A importância comercial da mesma, 

portanto, se deu através da instalação de um variado conjunto, de lojas em redes comerciais 

nacionais e regionais, de clínicas e escritórios especializados, bem como de equipamentos de 

consumo de capital, que até o fim dos anos de 1990, existiam de forma concentrada nos grandes 

centros metropolitanos.  

Esses fatos contam decisivamente para compreensão da dinâmica de fluxos 

populacionais, produtivos, de investimentos e, portanto, econômico no interior do território 

regional, cuja influência é marcadamente a partir de Picos/PI.  

Os números a seguir101, a partir da visualização das tabelas 14 e 15 nos dão subsídios para 

a compreensão mais alargada sobre a inserção cada vez mais ampliada da cidade de Picos/PI 

nos circuitos de investimentos, fato proporcional às mudanças em sua ordem urbana e, 

logicamente, na capacidade variada e estratégica de relações na escala regional. 

Tabela 14: Arrecadação Tributária na cidade de Picos/PI (2011 a 2016) 

Evolução da arrecadação tributária em Picos/PI  

(2011 a 2018) 

Ano Picos Variação 

2011 6.512.189,39 ----- 

2012 8.849.352,37 + 35 % 

2013 10.173.068,19 + 15 % 

2014 11.630.179,43 + 14 % 

2015 11.203.471,38 - 4 % 

2016 11.946.166,65 + 6,5 % 

2017 13.994.453,79 + 17 % 

2018 26.886.229,87 + 92% 

Fonte: Secretaria de Finanças de Picos, 2018 

                                                           
101 Convém esclarecer que tais números resultam de esforços da referida Secretaria em tê-los para fins estatísticos 

e de organização de sua gestão. Nesse sentido, valores anteriores a 2011 não foram deixados de forma organizada 

pelos antecessores gestores políticos. 
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Os números arrolados falam por si só. Chama atenção, o extraordinário alcance no ano 

de 2018 com mais de 92%. Isso reforça a compreensão dos investimentos que Picos/PI tem 

recebido com vistas à ampliação entre diferentes fixos indutores dos diversos fluxos, sejam de 

capitais e/ou pessoas. Nesse sentido, quando falamos na tabela 14 de arrecadação, estamos nos 

referindo às principais taxas e valores financeiros arrecadados pela prefeitura anualmente: 

IPTU, ITBI, ISS, IRRF, entre outras taxas.  

Deste feito, a exceção do ano de 2015, que houve um decréscimo da arrecadação 

tributária, os demais anos tiveram saldo positivo. Assim, a totalidade dos números nos dão 

pistas do frenesi de transformações nas quais vem perpassando aquela cidade e que são 

reveladores nesse sentido, para a sua dinamicidade regional. 

TABELA 15: Quantitativo de empresas abertas em Picos/PI. 

Quantitativo de empresas abertas em Picos/PI (2011-2018) 

Ano Quantidade Variação 

2011 521 ----- 

2012 418 - 24,5% 

2013 651 + 36 % 

2014 519 - 25,5 % 

2015 328 - 36,5 % 

2016 497 + 47 % 

2017 664 + 34 % 

2018 541 - 18,5% 

Fonte: Secretaria de Finanças de Picos, 2018 

Já na tabela 15, apesar de os números terem oscilado com ao menos 3 anos, em resultados 

negativos, mas seguidamente, por saldos positivos, a quantidade de empresas abertas só reforça 

a tamanha força de Picos/PI, no cenário regional. Esses fatos atestam, assim, a importância 

daquela cidade, no contexto dos diferentes investimentos. 

Estes, por sua vez, vem animando o uso da terra urbana, a partir do funcionamento de um 

cabedal de comércios e serviços. Tal fato, tem fracionando a cidade, por distintos Agentes 

Produtores do Espaço Urbano, cada qual com objetivos particulares, o que vem permitindo uma 

ciranda de rebatimentos na ordem urbana. 

Outro conjunto de dados, quando associados ao anterior, diz respeito aos arranjos 

comerciais e de serviços, enquanto importantes correspondentes para a dinâmica daquela cidade 

sertaneja. Os números arrolados pelo Sistema IBGE de Recuperação Automática 

(SIDRA/IBGE) de 2006 a 2016, conforme tabela seguinte mostra isso. 
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TABELA 16: quantitativo de empresas e pessoal ocupado em Picos/PI 

Quantitativo de empresas e pessoal ocupado em Picos/PI 

Ano Unidades locais Pessoal ocupado 

2006 1.741 7.892 

2007 1.796 9.830 

2008 1.889 11.163 

2009 1.932 11.433 

2010 2.131 13.126 

2011 2.181 13.281 

2012 2.204 12.692 

2013 2.175 16.213 

2014 2.061 16.645 

2015 2.110 15.820 

                2016 2.222 15.174 

Fonte: IBGE/SIDRA, 2018 

Por esses últimos números, a exceção do ano de 2012 e, mais recentemente, nos anos de 

2015 e 2016, onde se registrou decréscimos, os demais anos seguiram em ritmos positivos. De 

forma bem geral, isso explicita que a desenvoltura e dinamismo regional de Picos/PI, estão 

condicionadas também à capacidade de participação produtiva e econômica dos outros 

municípios, de seu recorte regional de localização e influências.  

Este fato é importante apontar, pois, como vimos, parcela considerável dos municípios 

influenciados por Picos/PI tem destaque nos circuitos produtivos e econômicos, a partir dos 

APL’s já destacados. Nesse sentido, ao se considerar possíveis interferências climáticas e/ou de 

mercado sobre valores dos produtos relacionados, pode haver um efeito dominó entre todos os 

municípios da região aqui em análise. 

Nesses termos, Picos/PI, enquanto polo centralizador de serviços e atividades comerciais 

que abastecem o campo, sobretudo, no que se refere à dinâmica dos arranjos, pode ser afetada, 

considerando a oferta de novos empregos e empresas abertas, visto que, a inter-relação e 

interdependência entre campo e cidade, nessa perspectiva, é muito forte.  

Outra visualização a ser apontada ainda no contexto dos números, se refere à capacidade 

de arrecadação, pautada pela cobrança dos impostos como IPTU e IBTI. A amostra dos 

mesmos, nos traz algumas revelações, sobretudo, quando consideramos a dinâmica imobiliária 

na cidade, enquanto reflexo de seu dinamismo econômico. O volume arrecadado nos chama 

atenção, conforme os dados na tabela seguinte. 
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Tabela 17: Arrecadação IPTU e ITBI em Picos/PI (2011 a 2018) 

Levantamento da arrecadação em Picos – IPTU e ITBI 

Ano IPTU ITBI 

2011 1.616.980,09 508.908,17 

2012 1.996.240,72 672.530,96 

2013 2.354.759,52 815.731,78 

2014 1.602.139,36 1.432.915,49 

2015 1.402.263,69 984.442,38 

2016 1.460.619,89 564.291,31 

2017 2.148.416,44 968.152,34 

2018 2.233.932,09 888.427,05 

Fonte: Secretaria de Finanças de Picos, 2018 

A primeira revelação, é que o dinamismo sobre a terra urbana, em Picos/PI, ano após 

anos, tem se ampliado. Nos é mostrado assim, que a importância das cidades, fora dos quadros 

metropolitanos, seja para morar e ou investir, tem se fortalecido, nas últimas décadas. Esse 

dinamismo, como se verá logo mais adiante, resulta do forte fracionamento da cidade, em 

loteamentos, com participação de diferentes Agentes Produtores do Espaço Urbano. 

Uma constatação importante nesse contexto, refere-se às oscilações dos números, por 

motivos não esclarecidos pela referida Secretaria. O comportamento dos números, pelos dois 

impostos, sobretudo, do ITBI, nos revela uma segunda faceta da realidade urbana, em Picos, já 

que se trata de imposto referente à transmissão de bens e imóveis.  

A alternância de valores daquele imposto, nos mostra o frenesi que há, nas mudanças de 

usos e negociações de imóveis, para fins diversos, incluso aí, o de atividades comerciais. Esta 

constatação, expõe assim, a animação de usos, em que a terra urbana se faz submetida 

constantemente. 

A amostragem do conteúdo, destes quadros numéricos, não teria sentido se não 

destacássemos o elemento primordial – os consumidores. Estes, de diferentes lugares e origens, 

diuturnamente adentram a cidade de Picos/PI, em busca de serviços, particularmente, os de 

saúde e de ensino, mercadorias e ramos comerciais, os mais diversificados possíveis.  

Nesse contexto, há uma imensa entrada semanal102 de pessoas, por meio de diferentes 

trajetos e sistemas de mobilidade. Um dos primeiros a ser destacado e com capacidade de 

conexão, de Picos e o restante do Piauí, é por via aérea. Este, se processou por meio de voos 

comerciais, com usos de monomotores, a partir de uma empresa especializada, já que aquela 

                                                           
102 Toma-se como referência, os dias uteis de comércios e serviços na cidade, com funcionalidade de segunda a 

sábado.  
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cidade sertaneja, possui um pequeno aeroporto, cuja capacidade de trafego é restrita a aviões 

de pequeno porte. 

 O uso daquela modalidade logística foi incentivado ano de 2016, via Secretaria de 

Turismo, do Governo do Estado, por meio do denominado “Projeto “Voa Piauí – Do Litoral à 

Serra da Capivara”. Por meio deste, foi objetivado a facilitação do deslocamento de um número 

maior de pessoas, entre as principais cidades do estado do Piauí, com fortes potencialidades e 

importâncias regionais – Parnaíba, no Litoral, bem como Picos e São Raimundo Nonato, nos 

sertões. No entanto, a duração do projeto foi de apenas um ano e meio e teve suas atividades 

encerradas no fim de 2017.   

No entanto, é por meio terrestre que os fluxos populacionais, em grande volume 

acontecem, sejam eles, representados por transportes alternativos (transportes em vans), seja 

por meio de linhas de ônibus tradicionais (de caráter intermunicipal e ou interregional), ou ainda 

transportes clandestinos (carros particulares alugados), conforme se vê, pelos números 

apresentados na tabela 18, logo a seguir. 

TABELA 18: Picos mobilidade e transportes no território regional 

 Picos – Mobilidade e transportes no território regional  

Quantitativos e Características Gerais 

 130 linhas transportes alternativos. 

 14 empresas intermunicipais. 

 4 empresas intermunicipal/inter-regional. 

 Aproximadamente 200 veículos clandestinos. 

 Semanalmente recebe uma população 20-40 mil pessoas. 

Fonte: Secretaria de Trânsito da Prefeitura de Picos e COOCAVEPI (2017) 

        Os números, ao tempo que impressionam pela grandeza, já que estamos falando de uma 

cidade que contém menos de 100 mil habitantes, mostram que os mesmos resultam do comando 

que Picos/PI possui, sobre 55 outras cidades, com até 200 km de distância.  

 Obviamente, há outros motivos, além do consumo que alimentam a ciranda de fluxos 

populacionais rumo a Picos/PI. Contribuem decisivamente, nesse sentido, os deslocamentos em 

função de trabalho e estudos. A tomada desses dois motivos é capaz de explicar e justificar 

também por meio das fortes mobilidades populacionais, as diferentes capacidades geradoras do 

fenômeno do policentrismo e a reafirmação que Picos/PI possui, enquanto uma FUA. 
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Outros dados nos trazem amostragem do poder centralizador de Picos/PI, em seu contexto 

regional. Trata-se de enxergar a capacidade de polarização e comando regional, a partir do fator 

trabalho. Primeiramente, uma visão geral nos é apresentada, a partir tabela a seguir.  

Pelo mesmo, demonstramos quais os municípios, segundo dados do IBGE (2010), mais 

contribuem/ofertam em termos populacionais com mão de obra para a cidade de Picos/PI. 

Mediante isso, cumpre informar que tais fluxos, de natureza quantitativa, caracteriza o 

percentual de pessoas que se deslocam de um dado município rumo aquela cidade, considerando 

a relação da população economicamente ativa do município em que o fluxo se origina. 

Tabela 19: Deslocamento pendular à trabalho sobre Picos/PI 

Deslocamento pendular à trabalho para Picos/PI 

Município 

de origem 

Município 

destino 

Distância com 

relação ao 

município 

destino 

População 

Economicamen

te Ativa  

(PEA) 
População 

Total 

PEA que se 

desloca para 

trabalho 

(%) 

Valor 

Absoluto 

Geminiano Picos 16 km 2176 4546 15,85% 345 

Sussuapara Picos 9 km 2574 5321 13,17% 339 

Aroeiras do 

Itaim Picos 

26 km 

1102 2137 10,53% 116 

Santana do 

Piauí Picos 

16 km 

2024 4151 8,00% 162 

Dom 

expedito 

Lopes Picos 

 

27 km 

2605 5612 7,98% 208 

Bocaina Picos 22 km 1740 3812 5,57% 97 

São Luís do 

Piauí Picos 

54 km 

977 2131 3,48% 34 

Francisco 

Santos Picos 

51 km 

3923 7205 3,11% 122 

Itainópolis Picos 47 km 4970 9596 2,96% 147 

Paquetá Picos 39 km 1668 3532 2,94% 49 

Santa Cruz 

do Piauí Picos 

35 km 

2186 5041 2,15% 47 

Ipiranga do 

Piauí Picos 

60 km 

4290 7784 2,05% 88 

Alegrete do 

Piauí Picos 

75 km 

1779 4289 1,80% 32 

Isaías Coelho Picos 98 km 2524 6798 1,66% 42 

São João da 

Canabrava Picos 

38 km 

1908 3726 1,10% 21 

Monsenhor 

Hipólito Picos 

65 km 

3511 6193 1,08% 38 

São José do 

Piauí Picos 

 

38 km 3874 5525 0,93% 36 
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Nesse contexto, o IBGE, por meio de seu estudo "Arranjos populacionais e concentrações 

urbanas do Brasil", considera como valor mínimo, na taxação da PEA deslocada, o percentual 

de 10%. Entretanto, dada as particularidades do território regional de Picos/PI nessa análise 

numérica, consideramos aqueles que apresentam, ao menos, 5% de sua população 

economicamente ativa se deslocando para aquela cidade, com vistas a trabalho e/ou estudos. 

Enquanto análise dos números, algumas ponderações são necessárias. A primeira diz 

respeito à publicação do estudo que é 2010, fato que reforça a existência de outras realidades 

que, por ventura, podem colocar a importância regional de Picos/PI mais ampla, a partir dos 

dados, dada a carência de novas atualizações. 

Nesse sentido, outra ponderação já agora, de fato, com os números listados, é a tomada 

do referencial geográfico de localização dos municípios com maior taxa de deslocamento para 

Picos: geograficamente, quanto mais próximos daquela cidade, maiores são as taxas em 

destaque, fato que colabora para compreensão o quanto de importância o fator emprego, gerado 

em Picos/PI, em diferentes setores econômicos, representa para os pequenos municípios 

polarizados. 

Sobre este último fato, convém lembrar que, o conjunto de municípios aí listados, a 

grande maior parte tem a “vida econômica”, particularmente, a empregatícia, fortemente 

vinculadas ao setor primário da economia. Tal situação, nos faz refletir a dependência de parcela 

significativa de suas populações para o amplo conjunto de oportunidades de trabalho 

concentrado em Picos/PI. 

Uma terceira observação interessante pelos números é que Colônia do Piauí, que não 

aparece nem nos estudos do REGIC (2007), mas identificado em nossa atualização, nesta 

pesquisa, influenciado por Picos/PI, surge ainda, com a menor taxa em exposição.  

De forma cartográfica, a figura a seguir traduz uma visão espacial da realidade que ora 

estamos tratando. Ainda que não contenha todos os municípios polarizados por Picos/PI, já que 

se trata de amostras feitas pelo IBGE (2010), para fins estatísticos, ela considera os maiores 

Santo 

Antônio de 

Lisboa Picos 

 

41 km 

3045 5058 0,79% 24 

Jaicós Picos 50 km 7569 14781 0,75% 57 

Colônia do 

Piauí Picos 

 

111 km 3176 6195 0,63% 20 

Inhuma Picos 70 km 6417 12444 0,45% 29 

Quad                                                     Fonte: IBGE - Censo Demográfico (2010); IBGE - Dados da amostra (2010)                                                                                           

E                                                                         Colaboração: Nicolas Billig De Giacometti (Com adaptações) 
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valores de PEA dos municípios que migram à Picos/PI, com vistas a trabalho. Como se vê, a 

distância dos deslocamentos, a partir de suas espacialidades de origem, é grande. 

FIGURA 35: Deslocamentos pendulares da PEA dos municípios polarizados por Picos à trabalho 

 
Fonte: IBGE (2010) 

Destas distâncias mais amplas rumo a Picos/PI, chama a atenção as origens pendulares 

que vêm de Colônia do Piauí, Isaias Coelho, por exemplo, onde o primeiro dista, mais de 100 

km e o outro quase uma centena de quilômetros. Tal constatação, nos revela a capacidade dos 

empregos regionalmente centralizados em Picos/PI. 

Conforme havíamos dito anteriormente, as populações dos municípios geograficamente 

os mais próximos de Picos/PI, são os grandes destaques, em termos de participação da PEA na 

composição da mão de obra deslocada àquela cidade. No entanto, os mais distantes, ao tempo 

que a contribuição da PEA não é tão significativa, comparativamente aos mais próximos, 

revelam a contribuição de reforço da centralidade de Picos/PI. 
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Ainda na perspectiva do trabalho, a tabela a seguir de forma amostral, nos aponta os ramos 

em que as parcelas da PEA mais se destinam ao trabalho em Picos/PI. A partir dela, ainda que 

se refiram a um recorte analítico, é capaz de explicar a força de determinados segmentos, 

sobretudo, os relacionados a comércios e serviços. 

TABELA 20: Populações que se destinam a Picos, à trabalho, conforme setores e 

atividades empregatícias 

No tocante à amostragem da pesquisa feita pelo IBGE (2010) e dada às particularidades 

dos números da PEA que interessam ao debate neste momento, convém dizer que optamos por 

dar registro aos setores com maior participação, pois, pela descrição do Instituto, há municípios 

da lista em questão que aparecem mais de uma vez, mas com participações em termos de 

valores, por vezes, irrisório. 

O setor de comércios que agregam serviços de reparos em veículos automotores e 

motocicletas foi o grande destaque. Geminiano e Sussuapara, apesar de possuírem, de forma 

total, uma população muito pequena, cede a maior parte de sua PEA a este setor para Picos/PI. 

Com isso, vale destacar que, na amostragem ofertada nessa análise, prevalece o enfoque do 

poder dos municípios geograficamente, os mais próximos possíveis, enquanto importante 
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Alegrete do Piauí  18    4289 1,01 % 

Aroeiras do Itaim 38     2137 3,45 % 

Bocaina   28   3812 1,61 %  

Dom Expedito 

Lopes 

46     5612 1,77 % 

Francisco Santos     42 7205 1,07 % 

Geminiano 107     4546 4,92 % 

Santana do Piauí 51     4151 2,52 % 

Santo Antônio de 

Lisboa 

20     5058 0,66 % 

São Luís do Piauí  19     2131 1,94 % 

Sussuapara 155     5321 6,02 % 

Fonte: IBGE (2010) 
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abastecedores de mão de obra a Picos, fato que espacialmente, é possível visualizar na figura 

seguinte. 

FIGURA 36: Deslocamentos pendulares da PEA para o trabalho entre diferentes setores 

 
Fonte: IBGE (2010) 

Faz complementação, na questão da visualização do poder centralizador a partir de 

Picos/PI, em seu contexto regional, outro fator para fortes movimentações pendulares, 

conforme podemos visualizar na próxima tabela, que trata dos deslocamentos em função de 

estudos. Nessa oportunidade, lembramos das inúmeras consequências nos territórios, a partir 

do fortalecimento das políticas públicas com vistas à expansão e interiorização do ensino. 
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TABELA 21:  Deslocamento pendular à trabalho sobre Picos/PI 

Deslocamento pendular à estudos para Picos/PI 

Município de 

origem 

Município 

de destino 

 

Distância 

com relação 

ao município 

destino 

População 

Economicamente 

Ativa (PEA) 

População 

Total 

PEA que 

se desloca 

para 

estudos 

(%) 

Valor 

Absoluto 

Geminiano Picos 16 km 2176 4546 12,68% 276 

Bocaina Picos 22 km 1740 3812 8,05% 140 

Sussuapara Picos 9 km 2574 5321 7,65% 197 

Dom Expedito 

Lopes Picos 

27 km  

2605 5612 6,95% 181 

Paquetá Picos 39 km 1668 3532 6,41% 107 

São Luís do Piauí Picos 54 km 977 2131 5,94% 58 

Campo grande do 

Piauí Picos 

51km 

2288 4703 5,55% 127 

Santana do Piauí Picos 20 km 2024 4151 4,74% 96 

Santa cruz do Piauí Picos 52 km 2186 5041 4,30% 94 

Monsenhor 

Hipólito Picos 

65 km 

3511 6193 3,82% 134 

Francisco Santos Picos 51 km 3923 7205 3,77% 148 

São Julião Picos 78 km 2015 4830 3,72% 75 

Santo Antônio de 

Lisboa Picos 

36 km 

3045 5058 3,71% 113 

Alegrete do Piauí Picos 75 km 1779 4289 3,49% 62 

Isaías coelho Picos 98 km 2524 6798 3,33% 84 

Ipiranga do Piauí Picos 60 km 4290 7784 3,01% 129 

Aroeiras do Itaim Picos 27 km 1102 2137 2,81% 31 

Vila nova do Piauí Picos 59 km 1449 2667 2,55% 37 

Itainópolis Picos 47 km 4970 9596 2,35% 117 

Inhuma Picos 70 km 6417 12444 2,34% 150 

Alagoinha do Piauí Picos 75 km 2029 6261 2,32% 47 

Fronteiras Picos 96 km 4159 9268 2,09% 87 

Paes Landim Picos 182 km 1306 3348 1,84% 24 

São João da 

Canabrava Picos 

38 km 

1908 3726 1,83% 35 

Jaicós Picos 50 km 7569 14781 1,68% 127 

Oeiras Picos 84 km 16283 29629 1,61% 262 

Wall Ferraz Picos 75 km 1446 3493 1,45% 21 

Pio IX Picos 125 km 6936 14643 1,24% 86 

São José do Piauí Picos 37 km 3874 5525 1,21% 47 

Patos do Piauí Picos 105 km 2097 5126 1,14% 24 

Valença do Piauí Picos 99 km 8667 17372 1,02% 88 

Paulistana Picos 148 km 9397 16154 0,95% 89 

Padre Marcos Picos 77 km 2268 5667 0,88% 20 

Santa Rosa do 

Piauí Picos 

 

118 km 2014 4255 0,84% 17 

Jacobina do Piauí Picos 112 km 2881 4808 0,69% 20 
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Tais políticas fortemente centradas na era dos governos e, principalmente, do ex-

presidente Luís Inácio Lula da Silva (2003-2011), tiveram foco nos níveis superiores da 

educação nacional, fato que, indiscutivelmente, posicionou reflexos acerca das “novas lógicas 

de funcionamento do conjunto dos lugares do território nacional” (FREIRE; HOLANDA, 2016, 

p. 2). 

Chama atenção o quantitativo de municípios pelos dados de 2010 de onde se origina o 

volume de estudantes rumo à Picos/PI. Mais uma vez, a influência da proximidade geográfica 

com relação à Cidade de Comando Regional Piauiense, em análise, prevalece.  

Convém lembrar que, pelo Censo Escolar (2018), do INEP, Picos/PI, abriga 99 unidades 

escolares, ofertantes do ensino básico, distribuídas entre rede municipal, estadual e federal. 

Dentre estas, as duas primeiras redes prevalecem em maior quantitativo, contra a presença 

apenas de uma unidade, que é a do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia – IFPI. 

No que se refere às Instituições de Ensino Superior, além da presença da Universidade 

Federal, Estadual e o próprio Instituto Federal, que ofertam cursos superiores, há uma 

diversidade de faculdades particulares atuantes em Picos/PI. Fazem soma aí, diversas 

instituições particulares, com cursos técnicos e idiomas, que impulsionam e motivam os fluxos 

populacionais que buscam oportunidades de qualificação. 

Quando associamos os dados das duas tabelas, fica clara a lógica de funcionamento e 

dinâmicas dos fluxos populacionais, a partir das variáveis emprego e estudos sobre Picos/PI: a 

disponibilidade das vagas de trabalho é animada pelo número de novas empresas abertas na 

cidade. Isso porque resultam da chegada dos novos moradores atraídos pela capacitação 

profissional, via estudos, demandando entre os mesmos, um ampliado consumo de materiais 

e/ou serviços escolares, espaços de moradia, bem como da rotatividade dos transportes, além, 

claro, do consumo de bens duráveis e não duráveis.  

O arrolamento destes dados nos força a enxergar que a cidade de Picos/PI se encaixa na 

lógica induzida de os lugares urbanos serem “vendidos” como tentativa de suas colocações no 

mercado competitivo, porém convidativo e seletivo aos investimentos, revelando aí, adoção dos 

novos “modos de vida e as formas de apropriação do espaço, mediadas por novas formas de 

exercício do poder e pelas estratégias atualizadas das políticas urbanas” (SÁNCHEZ, 2003, p. 

16). 

Simplício Mendes Picos 136 km 5623 10184 0,66% 37 

Teresina Picos 307 km 407827 694147 0,03% 142 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico (2010); IBGE - Dados da amostra (2010) 

Elaboração: Nicolas Billig De Giacometti (Com adaptações) 
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Resultam da conjectura exposta sobre esta cidade: a volumosa chegada de novos 

“apêndices” comerciais e produtivos, incrementando valores e ressignificando o sentido de 

viver e investir sobre a mesma. Incrementa essa condição, a territorialização de poder do solo 

urbano, via novos arquétipos de moradias – condomínios residenciais fechados.  

No entanto, “outros fluxos” de natureza marcadamente negativa, em função das 

dinâmicas em apreço, se constituem, a exemplo dos problemas de mobilidade/circulação, tal 

qual, já mostrados de forma anterior. Contam ainda, a expansão do medo e violência e com 

estes, os diferentes sentidos de ser/estar na cidade, alterando, assim, os ritmos de vida em 

sociedade. 

A figura 36, a seguir, traduz de forma geográfica e de forma geral, os números arrolados 

anteriormente. O poder atrativo que Picos/PI exerce, considerando a necessidade de 

desterritorializações, de parcelas significativas, de populações economicamente ativas, de 

diferentes lugares, algumas das quais distantes centenas de quilômetros, não só colabora, mas 

como também reforça o entendimento nominal que nesta pesquisa estamos consagrando às 

alcunhadas cidades médias, de Comando Regional. 
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FIGURA 37: Percentual da PEA deslocada rumo à Picos, para estudos e trabalho 

 
Fonte: IBGE (2010) 

Presenciamos dessa forma, fortes motivos que instigam condições de integração, difusão 

e centralização dos fluxos no território regional de Picos/PI. É consagrada nesse contexto, a 

continuidade de dinâmicos processos de reestruturação, tal qual, se processam em menor e/ou 

maior grau nas ditas cidades médias, assim como também, sobre aquela cidade sertaneja 

piauiense, cuja principal marca, entre ambas, é o fato de serem resultantes das “mudanças 

recentes da economia e das práticas sociais, quer no que se refere a novas formas de produção 

industrial, quer no que se refere a novas formas de distribuição e consumo” (SPOSITO, 2004, 

p. 261).  

Temos que, ao falar dos fluxos, lembrar que os mesmos ensejam capacidades de 

mudanças, sobretudo, no que diz respeito às dinâmicas econômicas e de urbanização. Nesse 
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sentido, as transformações operadas em Picos/PI, resultam de ações e condições engendradas 

pelas verticalidades e horizontalidades, conforme discutida por Santos (1994; 1996).  

A contribuição miltoniana traz importantes elementos para compreensão do que ora 

estamos discutindo, se configurando, portanto, como uma clara referência e necessária com 

vistas à interpretação da natureza diretamente ligada à perspectiva de (re) estruturação, que 

marca a dinâmica dos espaços socialmente produzidos. 

Pensando no espaço como uma totalidade, composta por múltiplas diversidades, Santos 

(1996) aponta que as horizontalidades têm encontro junto de uma tradicional definição inscrita 

na geografia regional, que fala dos pontos contínuos e contíguos no espaço que se agregam sem 

descontinuidade.  

De forma mais clara: as mesmas seriam expressas pelas ações locais que não possuem 

vínculos ou interesses em servir à lógica vertical, sobretudo, no que diz respeito às 

territorialidades dos investimentos externos e seus agentes. O espaço, na perspectiva local, 

ancora valores, mantém vivo laços de cooperação, em diversos formatos, onde o fator 

economia, caminha sempre na velocidade da sociedade espacialmente estabelecida. 

As verticalidades, de forma contrária, resultam das transformações produtivas aceleradas 

ritmadas pela globalização, particularmente, pela lógica desterritorializada dos investimentos, 

motivador para as acirradas competições dos recortes regionais, que tem na força do dinheiro, 

o senso utópico do progresso e desenvolvimento.  

Em verdade, a violência do dinheiro, no contexto da ordem global, ao tempo que interliga 

com maior velocidade os espaços, por outro, instigam uma seletividade espacial para a 

localização dos investimentos, bem como também, da mão de obra. Temos assim, a constituição 

de fortes dialéticas espaciais e sociais, sobretudo, relacionadas ao mundo do trabalho e no 

processo produtivo. 

Traduzindo isso para o empírico, primeiramente junto aos processos de verticalidades que 

incidem em Picos/PI, suas manifestações se dão, a partir, por exemplo, da rede de 

concessionárias de automóveis de marcas globais ou ainda pela drenagem de mercadorias de 

grupos empresariais de origem externa à cidade.  

Tais verticalidades incidem, assim, sobre a dinâmica econômica e urbana desta cidade, 

através de um espaço de fluxos, mas também, de fixos instalados no território que organizam o 

espaço local, a partir da funcionalidade requerida, desde fora pelos agentes externos que 

controlam esses setores econômicos (Santos, 2002). 
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Na abordagem das horizontalidades, notadamente, no âmbito da região, a cidade de 

Picos/PI, se faz marcada pelo ritmo das relações comerciais e produtivas oriundas do campo. 

Cabem destaque aqui, as que se constituíram desde os anos dourados, pautados no ciclo de 

produção de alho e demais culturas, às margens do Rio Guaribas. Contam ainda, os APL’s, da 

cajucultura e apícola, já discutidos e que foram capazes de coroar Picos/PI, com uma forte 

notoriedade regional e nacional.  

Desses fatos, vale reforçar que resultou a expressividade da tradicional feira livre em 

Picos/PI, como uma das maiores do Nordeste brasileiro. Esta, se faz importante para o contexto 

regional, pois, se apresenta consorciada pela presença de rede de lojas e serviços, de modo que, 

entre ambas, a concorrência não é mensurada, já que as “horizontalidades serão os domínios da 

contiguidade, daqueles lugares vizinhos reunidos por uma continuidade territorial" (Idem, 2002, 

p. 16). 

O rebatimento dos fluxos, no contexto urbano de Picos/PI, condiciona, assim, não só o 

direcionamento de expansão da sua malha urbana, como também, da emergência ou ainda da 

falência, das diferentes funcionalidades contidas, seja numa avenida/rua ou mesmo em um 

mesmo bairro. 

Este fato, é marcadamente resultante dos processos sociais e econômicos dos quais há 

destaque, para o da coesão espacial e as áreas especializadas no espaço urbano.  Sendo um dos 

aspectos que marcam esses processos, tal condição e seu conjunto “atuam ao longo do tempo e 

que permitem localizações e relocalizações e permanência de atividades e população sobre o 

espaço urbano” (CORRÊA, 1995, p.122).  

Partindo mais uma vez para uma visualização empírica em Picos/PI, sobretudo, em seu 

centro comercial, diferentes avenidas e ruas se fazem especializadas, por meio de diferentes 

fixos: clínicas, hospitais particulares, rede de lojas especializadas em artigos do lar.  

Em uma das avenidas, que é a principal “artéria”, que drena os constantes inputs e outputs, 

de fluxos populacionais, para o restante da cidade e entre as cidades, da região de influência de 

Picos/PI (BR 230 – a Transamazônica), por meio de grandes fluxos automotivos, é 

especializada em sediar oficinas mecânicas e lojas de peças e serviços automotores. 

Outra constatação, ainda nesse sentido, é a que se ramifica em diferentes situações, 

inclusive, já apontada anteriormente, mas que vale relembrar: o fortalecimento do circuito 

inferior da economia. Problemas acumulados no interior da cidade, tais como, as dificuldades 

de mobilidade interna, ampliadas pelas insuficientes infraestruturas e/ou incapacidade de 
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planejamento urbano, dada a realidade de transformações em processamento, bem como, a 

desigualdade no acesso à moradia, entre outros. 

Uma terceira visualização a ser evidenciada e que se dá de forma continuada e dinâmica, 

nas escalas inter e intraurbana, a partir da forte transformação da “cultura interiorana” que é 

rompida pela chegada de modismos e consumismos das grandes cidades. Contam 

decisivamente para tal, a chegada de lojas de departamento, além de franquias em diferentes 

modalidades de serviços, até então não existentes na cidade. Reforçam essa situação,  a 

existência dos dois shoppings, já mostrados, com seus respectivos atrativos de consumo. 

Exemplificam essa realidade: marcas âncoras de alcance nacional, cuja extensão, se dá 

por meio de franquias de forma ampliada, no território nacional, além também de lojas satélites 

em que seus alcances são regionais e/ou locais. Dessa forma, em termos de alcance nacional, 

cabe menção às Americanas, Le Biscuit, Honda, Toyota, Subway, Bob’s, entre outros. Em nível 

regional, cujas sedes, em sua maioria, são na capital Teresina, cabe destaque, Lojas Noroeste, 

Paraíba, além, claro, das forças empresariais locais, nos mais diferentes ramos e segmentos 

comerciais e de serviços. 

Um detalhe interessante cabe ressaltar: ainda que as diferentes empresas com alcances 

distintos sejam concorrentes entre si, percebemos que há uma complementação entre ambas no 

que se refere a opções de consumo, conforme a capacidade de renda das pessoas/ famílias. 

Assim, as empresas locais tendem a ser concentradas no centro. As franquias de 

abrangência nacional têm, nos shoppings, seus territórios de atuação. Tal fato, ao nosso ver, 

cria diferentes territorialidades do/no consumo na cidade de Picos/PI. 

A distribuição destes equipamentos, segundo suas tipologias, incidirá no valor final de 

um dado produto, cujo os custos, para quem os revende, são reflexos de uma série de agregados: 

o valor do aluguel de sua localização. Qual público consumidor é objetivado, dada a sua renda 

e poder de consumo. Tais fatos, são reforçados pelo discurso da segurança, espaços de 

amenidades e qualidades dos produtos, cujas marcas empoderam o valor e representação de tais 

espaços para o consumo. 

Temos assim, uma nítida construção no território regional de Picos/PI, de fortes e 

importantes interações espaciais. Tal qualificação é justificada, seja pela concentração, seja 

também pela diversificação de um amplo conjunto de comércios e serviços que aquela contém, 

motivado assim, diferentes fluxos populacionais, cujos espaços de origem, não oferecem e/ou 

dispõem na mesma proporção. 
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Esse contexto de condições reforça o valor do termo interação. Seu plural, quando 

associado aos espaços urbanos, revela de forma clara que, o elo e também de comando regional, 

se faz mediado pela existência de um “amplo e complexo conjunto de deslocamento de pessoas, 

mercadorias, capital e informação sobre o espaço geográfico” (CORRÊA, 1997, p. 279). 

Entendemos essencial nessa perspectiva, o conjunto de relações que são estabelecidas no 

espaço regional, a partir de uma específica cidade, que se torna referência, ou melhor dizendo, 

com capacidade de comando regional, para um amplo quadro de outras cidades.  

A importância adquirida por Picos/PI, regionalmente falando, é reforçada, portanto, por 

um amplo quadro de fluxos materiais e imateriais, sempre desterritorializados, evidenciados 

empiricamente. Esses fluxos, típicos e reveladores, dos potenciais regionais, adquiridos pelas 

ditas cidades médias, se dão basicamente, no formato transeunte em que grandes parcelas 

populacionais se deslocam de forma temporária para outra cidade, com vistas ao atendimento 

de suas demandas não atendidas em seu local de origem, no território regional. 

Dessa forma, a construção das diferentes relações entre as cidades médias e seu contexto 

regional, como é caso também de Picos/PI, são materializadas espacialmente e são permitidas 

por e a partir de um “emaranhado de caminhos, articulados por uma ordem hierárquica, por 

onde se conectam os centros urbanos e serve de base para a movimentação, circulação e troca 

dos bens, serviços, mercadorias, pessoas e informações de um local para o outro” (GODOY et 

al 2015, p. 60). 

Nesse contexto, importante lembrar que as relações não ficam restritas ao âmbito da 

cidade e/ou do urbano. As áreas rurais são tomadas nesse processo, reveladas pelas nítidas 

mudanças nos padrões e comportamentos, notadamente, os culturais, que têm nos renovados 

padrões de consumo, a visualização ainda que dialética de mudanças e permanências, em suas 

rotinas diárias.  

As aproximações entre campo e cidade nos conta Carneiro (1998) manifestam assim, as 

condições de ruralidades, no contexto intraurbano da cidade, reforçando não apenas a presença, 

mas, sobretudo, a reprodução das mudanças. O fator consumo, é apenas parte responsável por 

estas transformações. A outra parte, se faz constituída pelos diferentes graus de mudanças 

ocorridas no âmbito das relações de produção e de trabalho.  

Ambas as partes, resultam das pontuais ações, dos diferentes atores e investimentos e 

capitais exógenos, sobre os territórios, de forma pretensiosa, conforme já discutido. É na escala 

da região que essas mudanças, margeadas por contextos históricos específicos, dão capacidades 
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de enxergar os sentidos de constituição de relacionamentos entre cidades e, por conseguinte, o 

da constituição de redes urbanas. 

Pensando assim, entendemos que cada recorte regional é único e com dinâmicas próprias, 

fatos que explicam seus conteúdos, seus diferentes usos e suas correlações de forças nas 

dimensões econômicas e produtivas com o território nacional e mundo. A capacidade de 

articulação interna na região, a partir de uma ou mais cidades com outras, considerando suas 

particularidades, refletem as capacidades de funcionalidade, não apenas regional, mas também 

urbana. 

Temos então palavras-chave, que explicam e justificam os fortes quadros de 

transformações, na ordem urbana que por tendência, marcam o que entendemos por Cidades de 

Comando Regional: sua capacidade de polarização, em específicos recortes regionais – nós, 

fluxos, sinergias, ligações.  

O encadeamento destas qualidades se mostra presente no contexto da realidade urbana de 

Picos/PI, uma vez que, a mesma está interconectada por rodovias federais, estaduais e uma 

multiplicidade de caminhos que conectam, o rural com o urbano. Isso revela, uma forte 

capacidade de integração e complementariedade e/ou ainda não necessariamente de 

subordinação, haja vista que, tais recortes espaciais polarizados, preservam suas 

particularidades103, conforme atestamos na figura a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
103 Um exemplo são os territórios das feiras livres que acontecem ainda de forma tradicional e duradoura, mesmo 

em épocas de expansão de lojas de redes, notadamente, os supermercados. Nisso, tais espaços, com diversos atores 

e suas respectivas territorialidades, representados pelos diferentes produtos à venda dão propulsão na economia 

urbana, ensejando, assim, forte capacidade de complementaridade entre os circuitos superior e inferior da 

economia e integração entre as áreas urbanas e rurais. 
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FIGURA 38: Sistema rodoviário do território regional de Picos/PI 

 
Fonte: IBGE (2010) 

Entendemos nesse contexto que Picos/PI, como as demais cidades médias, com essas 

características estruturais e funcionais, se caracterizam como uma espécie de caixa de 

ressonância, dos processos socioespaciais, que se desenvolvem em suas regiões de influência. 

Esta capacidade, ganha visibilidade, quando olhamos não apenas para aquela cidade, mas 

particularmente, o conjunto de outros municípios que compõe seu quadro regional de 

referência. 

O olhar a ser dado sobre o conjunto regional, até aqui, fez menção às diversas e 

necessárias relações, construída historicamente, sobretudo, as que versam no contexto campo e 

cidade, onde ambos mantêm forte ligação. Como vimos, Picos/PI, se destaca como importante 

centro conector, cuja força atrativa, é o seu conjunto de comércio e serviços, que quando 

associado à presença de instituições, de funcionalidade técnica e burocrática, voltadas a 



249 
 

 
 

diferentes demandas, justificam o amplo volume migratório, dentro do quadro regional em 

análise. 

Com isso, levantamos outro olhar e que tem ligação com as dinâmicas urbano e regionais, 

via fluxos e interações espaciais, exercidas, a partir de Picos/PI, que é dos processos de 

desenvolvimento regional. Nesse momento, as ditas interações, entre quem polariza e quem se 

faz polarizado, no contexto regional, são reforçadas pelos diários, constantes e dinâmicos 

fluxos, de pessoas, investimentos, mercadorias e serviços, de forma diferenciados, no interior 

da cidade. 

Vejamos como se comporta estes fluxos, indutores da localização dos fixos, em Picos/PI 

e assim, que sejam capazes de atender as diferentes demandas e que, por conseguinte, a 

possibilidade resultante, de qualidade de vida, revelado por exemplo, pela indicação do Índice 

de Desenvolvimento Humano – IDH, enquanto componente obrigatório, justificador do ideal 

para o desenvolvimento regional. 

Se tomarmos como referência, o fator saúde, por meio de seus diferentes serviços, 

particularmente, o que diz respeito, o do setor público, temos que Picos/PI, sedia um importante 

hospital regional, o Justino Luz. Tal equipamento, atende a vários segmentos, de baixa e alta 

complexidade clínica/médica. Nisso, a demanda por serviços sobre o mesmo, diariamente é 

grande, atendendo grandes parcelas populacionais, oriundas de cidades, sob o raio de comando 

regional de Picos. 

A grande demanda, nessa perspectiva, é motivada, seja pelo déficit infraestrutural, seja 

pela fragilidade, no tocante, o não atendimento de determinadas especialidades, em unidades 

de saúde, nos municípios de origem, dos quais tem partida, um grande fluxo de pessoas rumo 

ao hospital regional, em Picos/PI. A importância do hospital Justino Luz, é assim, 

demasiadamente ampla, na escala regional, onde os números de atendimentos prestados, 

justificam sua qualificação, para a região de Picos/PI. 

Dados de 2016 a 2018104, fornecidos pela direção da instituição, nos revela o quão, o 

referido equipamento de saúde público, é além de importante, também estratégico para a região 

de influência, aqui em análise. Os diferentes procedimentos e serviços prestados105, justificam 

seus diferentes usos, pelo diversificado e longinquamente desterritorializado público. 

 

 

                                                           
104 Únicos dados disponíveis, segundo a direção do hospital. 
105 Vão desde simples curativos, à exames laboratoriais e consultas diversas, tais como: tomografia 

computadorizada, urgência em atendimento especializado, etc. 
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Gráfico 2: Panorama de atendimentos no Hospital Regional Justino Luz – Picos 

 

Fonte: Administração geral do HRJL, 2019 

Organização: O autor, 2019 

Para análise dessa questão, destacam-se algumas dialéticas, a partir de dados e 

indicadores que mostraremos a seguir, no setor da saúde, na microrregião de Picos/PI, como 

importante elemento, que nos leve à compreensão da qualidade de vida, enquanto pressuposto 

de existência do desenvolvimento regional. Para tanto, valemo-nos primeiramente, da análise 

dos investimentos per capta em saúde em todos os municípios brasileiros, a partir de uma 

importante publicação do Conselho Federal de Medicina (2018). 

Para fins comparativos com Picos/PI, elegemos os cinco municípios com os menores 

IDH’s da microrregião em apontamento. Apesar de que a publicação traga dados de penas cinco 

anos, são possíveis algumas leituras de grande importância que nos permitem refletir sobre o 

papel do hospital Justino Luz, em Picos/PI, bem como, a forte dinâmica de distribuição de 

centros clínicos na cidade. 
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TABELA 22: Gasto per capita em ações e serviços públicos de saúde com recursos 

próprios dos municípios. (Com adaptações) 

 

 

Municípios 

Ano base de investimento Per capta (R$) 
 

Tamanho 

populacional* 2013 2014 2015 2016 2017 

Acauã 193,17 189,41 192,40 187,65 189,92 6.966 

Aroeiras do Itaim 564,33 642,71 567,55 559,89 472,15 2.511 

Betânia do Piauí 307,07 259,20 217,52 223,78 238,32 6.106 

Paquetá do Piauí 388,50 376,12 336,42 311,08 312,48 3.886 

Queimada Nova 173,39 197,99 208,36 73,62 168,57 8.842 

Wall Ferraz 257,03 300,89 276,27 288,54 258,09 4.390 

Picos  179,49 180,75    116,43     186,53       193,63 76.928 

Fonte: Portal CFM, 2018. 

*Dados colhidos da pesquisa, não coincidem com os oficiais do recenseamento do IBGE (2010). 

Ainda que o PIB de Picos/PI, seja o 3° maior do Piauí106, a priorização de investimento 

“por pessoa”, no setor de saúde, não é uma das mais satisfatórias, onde, ironicamente, os 

recortes municipais mais pobres e com menores parcelas populacionais, pelo estudo, apontam 

superioridade sobre aquela cidade de importância regional. 

Isso nos faz perceber que, por exemplo, em Aroeiras do Itaim, com uma população tão 

pequena, o gasto per capta é o maior e espantosamente, conta com 4 estabelecimentos de saúde, 

credenciados ao SUS, conforme aponta Cadernos de Informação de Saúde, do Ministério da 

Saúde (2010). 

Por outro lado, ao tempo que os cinco municípios com os menores IDH’s da microrregião 

possuem gastos superiores à Picos/PI, não possuem estabelecimentos de saúde107, capazes de 

atender suas demandas, sobretudo, os de complexidade hospitalar.  

Já Picos/PI, por sua vez, na amostragem, apresentou uma lenta evolução (apesar do ano 

de 2015 ter sido o mais retrógrado em investimentos). Aquela cidade, comporta 99 unidades de 

saúde, conveniadas ao Sistema Único de Saúde. Deste total, há destaque para o hospital 

regional. Assim, apesar de sediar um variado leque quantitativo, particularmente, os de caráter 

público, considerando os investimentos expostos, enxergamos fragilidades no atendimento às 

demandas, sobretudo, como já dito, de origem externa. 

Com isso e de forma alternativa, vão se proliferando em Picos/PI, estabelecimentos 

particulares que, no contexto mercadológico, seus serviços, se voltarão de alguma forma para 

                                                           
106 Segundo IBGE (2018), o PIB de Picos, referendado em levantamento no ano de 2016 foi de R$ 1,39 bilhão, 

quando comparado à 2015, houve acréscimo de 13,24%. 
107 Importa informar, segundo o Cadernos de Informação de Saúde (2010), que o restante de munícios listados na 

tabela em análise, concentra a seguinte quantidade de estabelecimento de saúde: Acauã (2); Betânia do Piauí (3); 

Paquetá do Piauí (5); Queimada Nova (4) e Wall Ferraz (6). 
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quem pode pagar por consultas e exames, muito dos quais, tem valores superiores, comparados 

à capital do estado. Tal situação, se processa pelo agregado de elementos que forçosamente 

qualificam a terra urbana, em termos de suas funcionalidades, no contexto intraurbano: os 

variados impostos municipais, como também, o preço que a terra urbana reproduz. 

Nesse momento, determinados recortes do centro de Picos/PI, há ruas e/ou avenidas, que 

em termos de localização de fixos constituem-se como corredores, que predomina específicos 

serviços (saúde, comércios e serviços). Os fluxos populacionais que adentram e percorrem tais 

corredores, motivam assim, o constante frenesi e dinâmico uso da terra urbana, com a 

prevalência e paulatina substituição de prédios comerciais em detrimento de ocupação 

domiciliar. 

Ainda no contexto desse debate, posicionamos outro olhar, onde os números do ranking 

de eficiência dos municípios108 posicionam Picos/PI para outras escalas de averiguação, onde 

suas funcionalidades atestam seu poder influenciador para as fortes interações. Com isso, sua 

importância para a dinâmica regional através dos fluxos e interações espaciais, indicam 

justificativas para os diferentes desempenhos dos municípios polarizados, em relação ao IDH, 

cuja averiguação completa, vemos na tabela mais à frente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
108 Lançado no ano de 2016, fruto da parceria, entre a Folha de São Paulo, com o Data Folha, se apresenta desde 

aquele momento, uma inédita ferramenta, que visa a aferir quais prefeituras municipais, no Brasil, entregam mais 

serviços básicos à população, usando os menores recursos financeiros.  
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FIGURA 39: Ranking de eficiência de Picos 

 
Fonte: Folha de São Paulo (2016) 

Pelo ranqueamento, Picos/PI, que está na posição 370°, facilmente superando, numa 

perspectiva comparativa, as duas primeiras e também importantes cidades no território 

piauiense: Teresina, a capital do Piauí e Parnaíba, respectivamente, nas posições 818° e 2.792°. 

Temos assim que, essas duas cidades, detém os maiores PIB do estado109, cujas participações, 

em termos de entrega de serviços básicos às populações, a exemplo da saúde, pela amostragem 

da publicação, não se faz de forma satisfatória. 

                                                           
109 Segundo IBGE (2018), o PIB de Teresina e Parnaíba, referendado em levantamento, no ano de 2016, 

respectivamente foi de R$ 19,14 e 1,9 bilhões de reais, quando comparado à 2015. 
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Claro que o vetor saúde não é o único a ser tomado como parâmetro na divulgação final 

do ranqueamento mostrado na pesquisa, mas se apresenta, no contexto da compreensão da 

qualidade de vida, enquanto forte determinante para visualização de um desenvolvimento 

regional. 

Comparando este ranking com os dados divulgados pelo CFM (2018), encontramos aí 

outra dialética interessante: enquanto que, pelos dados do Conselho Federal, Picos/PI não atinge 

o investimento per capta de R$ 200, pelos dados do DataFolha, assistimos que tal cidade 

sertaneja piauiense aparece com investimentos do município em 37%, enquanto a média 

nacional é de 24%. 

Temos, nesse contexto, justificativas plausíveis para compreensão do poder de comando 

e atrativo de Picos/PI, diariamente, de um amplo número de pessoas, a partir de outros 

municípios polarizados, que, entre as várias demandas, o de saúde, é um dos mais buscados. 

Com isso, é reproduzida de forma acelerada a distribuição de clínicas e centros de saúde 

particulares na área central da cidade.  

Nesses termos e como extensão desses fatos, os próximos números, a partir da 

apresentação dos diferentes Índices de Desenvolvimento Humano não de representação 

produtiva e/ou financeira, mas de qualidade de vida, no conjunto populacional, também 

conseguem nos dar outras luzes, acerca do sentido dos resultados da dinâmica dos números já 

apresentados. 

TABELA 23: Evolução comparativo do IDH – 2000/2010 

Evolução comparativa do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) entre Picos/PI e seu 

quadro municipal regional de influências 

Municípios 2000 2010 

Acauã  0,274 0,528 

Alagoinha do Piauí 0,368 0,531 

Alegrete do Piauí 0,431 0,585 

Araripina (PE) 0,441 0,602 

Aroazes 0,416 0,583 

Aroeiras do Itaim 0,208 0,519 

Betânia do Piauí 0,257 0,489 

Belém do Piauí 0,324 0,551 

Bocaina    0,483     0,632 

Cajazeiras do Piauí    0,333     0,562 

Caldeirão Grande do Piauí    0,333     0,588 

Campo Grande do Piauí   0,350     0,560 

Campos Sales (CE)   0,471    0,630 

Caridade do Piauí   0,349    0,541 

Dom Expedito Lopes   0,466    0,601 

Francisco Macedo   0,356    0,553 
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Francisco Santos 0,438 0,608 

Fronteiras 0,421 0,619 

Geminiano 0,322 0,561 

Inhuma 0,449 0,624 

Ipiranga do Piauí 0,470 0,630 

Isaías Coelho 0,360 0,582 

Itainópolis 0,397 0,541 

Jacobina do Piauí  0,333 0,535 

Jaicós 0,385 0,524 

Marcolândia 0,396 0,562 

Massapê do Piauí 0,310 0,525 

Monsenhor Hipólito 0,409 0,561 

Novo Oriente do Piauí 0,390 0,562 

Oeiras 0,445 0,634 

Padre Marcos 0,352 0,541 

Paquetá 0,284 0,509 

Parambú (CE) 0,387 0,570 

Patos do Piauí  0,364 0,563 

Paulistana 0,396 0,600 

Picos 0,545 0,698 
Pio IX 0,367 0,564 

Queimada Nova 0,280 0,515 

Santa Cruz do Piauí 0,445 0,601 

Santana do Piauí 0,351 0,574 

Santo Antônio de Lisboa 0,443 0,584 

São João da Canabrava 0,366 0,559 

São José do Piauí 0,357 0,552 

São Julião 0,436 0,594 

São Luís do Piauí 0,390 0,554 

Simões 0,371 0,575 

Sussuapara 0,390 0,586 

Valença do Piauí 0,496 0,647 

Vera Mendes 0,358 0,503 

Vila Nova do Piauí 0,357 0,565 

Wall Ferraz 0,282 0,544 

Fonte: IBGE, 2017 (Censo - Series históricas) 

No tocante à evolução do IDH, pelo quadro anterior, todos os 50 municípios que são 

influenciados/polarizados, no território regional de Picos/PI, apresentaram importantes 

evoluções, apesar de que, dentre a maioria, predominam fortes características e 

comportamentos rurais e possuem poucos equipamentos, que dão sentido à composição do 

índice (hospitais, escolas, etc.).  

Com isso, esclarecemos que Picos/PI, não necessariamente, contribui e/ou vem 

contribuindo para o melhoramento dos índices, uma vez que, estamos apresentando recortes 
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municipais diferentes, sobretudo, no que diz respeito aos investimentos nos segmentos de 

serviços e condições sociais, impulsionadores de uma boa qualidade de vida. 

Nesse sentido, duas observações são necessárias. A primeira é que os municípios que 

estão dentro do grupo de valor 0,600 totalizam 12, dos quais, 2 são externos ao território do 

Piauí: Araripina (PE); Bocaina (PI); Campos Sales (CE); Dom Expedito Lopes (PI); Francisco 

Santos (PI); Fronteiras (PI); Inhuma (PI); Ipiranga do Piauí (PI); Oeiras (PI); Paulistana (PI); 

Santa Cruz do Piauí (PI) e Valença do Piauí (PI). Apenas este último município piauiense é o 

que mais se aproxima em termos de valores de Picos/PI. 

A segunda é que, quando buscamos outros municípios de forte dinamismo no Nordeste, 

com vistas à comparação com Picos/PI, com intuito de vermos se há forte distanciamento e/ou 

aproximação dos valores de IDH. Assim, conforme já comparado anteriormente, elencamos 

mais uma vez Sobral/CE e Mossoró/RN, cujos valores do índice são, respectivamente, nos anos 

de 2000 e 2010: 0,537; 0,741 e 0,596; 0,720. 

Lembramos que, Sobral e Mossoró, tem de modo geral, 3 vezes o tamanho populacional 

de Picos/PI e que suas dinâmicas urbanas e regionais, são bem mais superiores. Mesmo diante 

desses fatos, Picos/PI, se coloca entre os dois, em nível de Nordeste, como um forte 

intermediário, a partir da constatação dos números, fato que atesta sua importância no cenário 

regional de sua localização. 

Entretanto, desse total influenciado por Picos/PI, no contexto de sua microrregião, cabe 

lembrar que estão localizados alguns dos municípios mais pobres do Brasil e do próprio estado 

do Piauí. Nesse ponto, recorrendo ao Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM)110, 

de 2015, é possível uma leitura mais ampliada desse fato, a partir da tabela seguinte. 

TABELA 24: Ranking de municípios pobres, no contexto da microrregião de influência 

de Picos/PI 

Ranqueamento do grau de pobreza de municípios influenciados por Picos/PI, 

segundo Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) - 2015 

Município Posição nacional Posição estadual IFDM consolidado 

Aroeiras do Itaim 5190° 189° 0.4667 

Belém do Piauí 4626° 126° 0.5351 

Francisco Macedo 4718° 137° 0.5261 

São Luiz do Piauí 5153° 185° 0.4708 

Vera Mendes 5301° 203° 0.4459 

Fonte: FIRJAN, 2015 (Edição 2015, ano base 2013) 

                                                           
110 Considera os seguintes critérios: educação, saúde, trabalho e renda. 
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Conforme esclarecido em parágrafos anteriores, é nítido que Picos/PI, não participa e nem 

tão pouco contribui para processos de desenvolvimento regional, em sua região de influências. 

Com isso, reforçamos que entram em cena diferentes motivos, condições e determinações 

econômicas e sociais, historicamente diferenciados que podem justificar, sejam os ainda baixos 

IDH’s, seja a persistência, de quadros de pobrezas, cujas colocações municipais em 

apontamento, falam por si só. 

Temos assim que, de forma plausível, Picos/PI, tem uma importantíssima 

representatividade regional para todos os municípios aqui listados. A partir desta importância, 

cujas justificativas se fazem pela concentração de empregos, equipamentos de comércios e 

serviços, prevalece, a partir dos seus processos de polarização, influência e, portanto, comando 

regional, uma drenagem diária de mão-de-obra, de capital excedente, de investimentos 

advindos da região. Internamente na região, tais motivações, são fortificadas por meio da 

presença dos fluxos populacionais constantes. 

Externamente, a drenagem se dá mediante o interesse de marcas, franquias, extensões de 

produtos e serviços que, ao se fixarem em Picos/PI, seus interesses coincidem, seja pelas 

demandas regionais, seja também porque, veem na localização daquela cidade sertaneja, 

condições favoráveis à reprodução de uma mais valia mais ampla, quando se observa a lógica 

concorrencial nos grandes centros metropolitanos. 

Temos assim que, Picos/PI, considerando os dados e análises dos números que obtivemos, 

com vistas ao alcance da percepção dos processos de desenvolvimento regional, nos dão 

motivos suficientes para que vejamos essa cidade de comando regional piauiense qualificada, 

como um circuito de concentração da riqueza, empregos, do pessoal melhor qualificado e 

remunerado, dos serviços especializados, do poder político na cidade (e região, ao considerar, 

quantitativo de representantes políticos, seja em assembléias legislativas ou ainda, em cargos, 

do alto escalão governamental). 

Paralelo a isso, temos que, a região de influência de Picos/PI, por meio desta cidade, seja 

o campo e/ou ainda as pequenas cidades, apresentam seus processos de desenvolvimento 

subordinados à sua dinâmica econômica e urbana. Nesses termos, a cidade de Picos/PI, se 

emoldura enquanto centro de comando regional, condutor de um processo de desenvolvimento 

regional que é desigual no território, seja pela centralização e concentração da renda, seja ainda 

pelo poder de informação em seus domínios, além do que, da apropriação dos recursos 

regionais, enquanto sustentáculo econômico de sua urbanização.  
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Temos assim, uma rede urbana nos sertões leste do Piauí, fortalecida por um jogo de 

hierarquização, a partir de Picos/PI. A capacidade concentradora de condições já listadas 

justifica mais uma vez a compreensão e o sentido de uma cidade de comando regional no Piauí.  

Apesar de não ser realidade exclusiva no/do território piauiense, os meandros do jogo em 

questão são explicados por Corrêa (2006) ao nos informar que a constituição de tal quadro, 

típico dos acelerados processos de urbanização no Brasil, é reflexo e condição para a divisão 

territorial do trabalho. 

Com esta, é proclamada condições em que a constituição hierárquica urbana das 

localidades centrais, se faz determinante para as diferentes funções que articulem as cidades, 

num dado contexto regional.  

Ainda na linha de defesa do aludido autor, os processos envolvidos na complexidade da 

formação de uma rede urbana e suas particularidades resultam da realização do ciclo de 

exploração, da grande cidade sobre o campo e os centros menores, contidos sob sua região de 

influência.  

Nesses termos, Picos/PI e sua região, influenciam marcadamente pela seguinte relação 

sincrônica, dinâmica e dependente entre os envolvidos: Picos/PI, recebe de sua região mão-de-

obra, produtos comercializáveis e a sua renda fundiária.  

Do outro lado, essa cidade de comando regional piauiense abastece sua região com 

diferentes e diversificados investimentos nos ramos de bens e serviços, em variados segmentos, 

a partir de uma infinidade tipológica comercial. Além disso, sedia importantes equipamentos 

de ensino e pesquisa, bem como instituições, cujos ramos de atuação estão ligados à difusão de 

valores e ideias. 

Retomando ainda, à amostragem dos dados comparativos, aos diferentes níveis de IDH’s 

listados, informamos que a amostragem dos mesmos, tem ligação com dois estudos, que no 

contexto desta Tese, conseguem traduzir, a posição e importância de Picos/PI, no quadro 

territorial do Piauí.  

Dessa forma, cabe destaque de um lado, o estudo realizado pelo Instituto Austin Rating e 

encomendado pela Revista ‘Isto é’, no ano de 2015, que ranqueou as melhores cidades para se 

viver, a partir de diferentes indicadores sociais, fiscais, econômicos e digitais. 

Por outro lado, é destacado o Índice de Bem-Estar Urbano (IBEU), de 2013, cujo principal 

objetivo é avaliar a dimensão urbana do bem-estar, considerando os brasileiros urbanos que 

moram e consomem a vida cotidiana nas cidades. Tais espaços são marcados pelos diferentes 

ritmos de organização e funcionamento. Essas duas condições, por um lado, são mediadas pela 
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atuação do mercado via consumo mercantil, e, por outro, por e a partir, dos serviços sociais 

prestados pelo Estado.  

Compõe o IBEU: indicadores de mobilidade urbana; condições ambientais urbanas; 

condições habitacionais urbanas; atendimento de serviços coletivos urbanos e infraestrutura 

urbana. Tais indicadores, tomam como referência, dados do IBGE (2010). Dessa forma, a 

apresentação dos mesmos nos convida a lembrar o espaço de tempo de não atualização em 

estudos desta natureza, o que permite concluir que, tais posicionamentos, no ranqueamento 

naturalmente são outros. 

Desse feito, elegemos um total de 10 cidades piauienses com vistas à leitura e a 

comparação dos dados, conforme observamos na Tabela 25, a seguir. Antes de mais nada, 

antecipamos que, para fins de comparação, com a capital do estado, Teresina, a mesma, 

respectivamente nos estudos do Instituto Austin Rating e IBEU, aparece nas posições 110° e 

4136°. 

TABELA 25: Ranking das 10 melhores cidades piauienses para se viver e Índice de Bem Estar 

Fonte: Isto é (2015); IBEU (2013) 

Nos estudos encomendados pela ‘Isto é’, Picos/PI obteve a posição 885°, dentro do 

universo, de 5.570 cidades que o Brasil possui. Comparado à capital do estado, Teresina, bem 

como as outras 9 mais importantes cidades do Piauí, a diferença com a primeira, é justificado, 

conforme já discorremos anteriormente.  

O que nos chama atenção é a disputa que os números sugerem com Parnaíba, pois, se 

trata de uma cidade que não só possui o dobro do quantitativo populacional, como 

Cidades Piauienses Ranking Nacional 

Instituto Austin Rating 

Ranking Nacional 

 Índice de Bem-Estar Urbano 

(IBEU) 

Principais cidades Posição no ranking Posição no ranking 

Picos 885° 3882° 

Parnaíba 895° 3943° 

Floriano 971° 4177° 

Bom Jesus 1511° 4392° 

Piripiri 1548° 4262° 

São Raimundo Nonato 1552° 4934° 

Campo Maior 1585° 3478° 

Corrente 1964° 5135° 

Oeiras 1966° 3759° 

Uruçuí 2300° 5226° 
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estrategicamente, do ponto de vista de investimentos, dada suas potencialidades regionais, é 

superior à Picos e ainda sim, os dados parecem falar o contrário.  

No que se refere aos dados do IBEU, as diferenças são bem maiores, seguidamente da 

novidade, que é o aparecimento de outras cidades com ranking melhor que Picos/PI e a própria 

capital, como é o caso de Campo Maior e Oeiras, que possuem a metade da população daquela 

cidade sertaneja, como também, a menor capacidade de polarização regional, 

comparativamente à Picos/PI. 

Como podemos ver, Picos/PI, é o grande destaque, no que se refere a estes números. Os 

referidos, resultam de graus evolutivos que a cidade tem alcançado. Acreditamos que tal 

situação, em grande parte, decorre de sua incontestável capacidade de polarização, fato 

justificado pelo abrigo de um amplo cabedal de comércios e serviços, não só para o seu conjunto 

populacional, mas, sobretudo, para os recortes municipais vizinhos. 

Estes fatos ajudam, sobremaneira, na construção do último tópico deste capítulo, a seguir, 

que objetiva revelar se de fato os elementos envolvidos e as condições que se processam 

conjuntamente sobre Picos/PI, em um formato dinâmico, lhe dão notoriedade na participação 

na rede urbana regional, por meio de diferentes articulações territoriais, rumo à condição de 

uma Cidade de Comando Regional, no estado do Piauí. 

5.4 Picos e sua participação na rede urbana regional: novos fluxos, novos papéis, novas 

articulações territoriais: em direção a Cidade de Comando Regional? 

Ao pensar em uma interrogação, enquanto título do último subtópico para o fechamento 

dos capítulos desta Tese, assim como fizemos em diversas passagens do texto, até chegar aqui, 

tivemos um propósito: o constante exercício de reflexões (pelos questionamentos), capazes de 

explicar (e também justificar), os motivos de se reconhecer a conexão, bem como seus 

rebatimentos, historicamente constituídos, entre cidade e sua região de localização. 

A conexão em questão, sobretudo, em tempo atual, é marcada por diferentes motivos, dos 

quais, alguns valem lembrar: fortes desconcentrações produtivas e econômicas; diferentes 

capacidades de gerenciamento regionais, pautadas por agendas políticas, ampliadores das 

guerras fiscais, bem como ainda, o sentido de morar e/ou investir, fora dos quadros 

metropolitanos. Tais fatos, inflam a importância dos recortes regionais, no território nacional, 

a partir das ditas cidades médias, tal qual já discutimos, no terceiro capítulo. 

Com efeito e diferentemente de décadas passadas, o ritmo e condições em que se 

estabeleceram as relações entre as cidades, no contexto da hierarquia urbana, profundamente se 

alteraram. A redefinição do modelo em questão é condicionante da reestruturação urbana, 
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notadamente, no âmbito regional, cujas principais marcas são os “novos papéis e valores 

desempenhados pelas cidades e suas respectivas regiões, [...], as novas funções urbanas e as 

novas interações espaciais que delas derivam, particularmente, as relações cidade-região e as 

relações interurbanas” (SANTOS, 2008, p. 269). 

A palavra de ordem, na perspectiva tratada, é interação. De imediato, logo pensamos que 

essa capacidade está restrita às vias de circulação. Em páginas anteriores, dialogamos com 

Corrêa (1997) acerca deste tema e ficou claro que se trata de uma trama complexa de condições 

que alimentam sua existência, sobretudo, os de ordem material (estradas, mercadorias, etc.). No 

entanto, a ideia de interagir, pressupõe contatos e relações, outrora não reconhecíveis como 

forças organizadoras das regiões. 

Justamente por se organizarem de forma contatual, temos que, a construção de relações 

entre dois ou mais lugares se expressa com desiguais intensidades, decorrentes dos processos e 

dinâmicas que alimentam os fluxos no território. Essa diferenciação, possui relação direta, seja 

pelo reconhecimento dos lugares de origem dos fluxos, seja ainda também, pela capacidade de 

consumo, a partir da existência dos fixos.  

As interações que são desenhadas no interior de um recorte regional a partir das cidades 

médias ou como aqui estamos consagrando de comando regional, se fazem exercidas sobre um 

conjunto de “centros urbanos menores, as zonas rurais, distritos e vilas, ou seja, a região de 

influência próxima” (França; Almeida, 2015, p. 229). 

Picos/PI, nesse contexto, é visto por nós, como um importante centro articulador de uma 

rede urbana regional numerosa, cujos participantes, se qualificam, diferenciados do ponto de 

vista produtivo, social, econômico, inclusive, também, no que se refere às dinâmicas de uso da 

terra urbana, já que possuem, quantitativos populacionais extremamente diferenciados. 

 Importa lembrar ainda que o conjunto de comércios e serviços presentes em Picos/PI, ao 

tempo que articula a rede urbana, por meio dos diferentes fluxos, na região analisada, a natureza 

das interações, é sempre desigual e com diferentes conteúdos, uma vez que, por exemplo, as 

cidades mais próximas, geograficamente falando, são as que tendem a se qualificar como 

cidades dormitório.  

Tal situação é reconhecida, não só pelo estoque de mão de obra, como também, pela 

população flutuante, que estuda e/ou visita diariamente Picos/PI, por motivos específicos, mas 

que, no fim do dia, retornam a seus lares/lugares de origem. 

Como extensão, ainda os próprios espaços rurais, nos diferentes municípios polarizados 

ao produzirem de forma diferente produtos que visam ao comércio e feira livre de Picos/PI, 
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interagem de forma não homogênea, seja pelo quantitativo de suas produções, seja ainda, pelas 

demandas que irão atender, sobretudo, os produtos de origem extrativista, que têm sua produção 

atrelada às forças da natureza, em períodos específicos do ano (períodos irregulares de chuvas, 

por exemplo). 

No intento de compreender melhor a gênese desses processos interativos diferenciados, 

lembramos que, a organização interna da região, comumente vista até as primeiras décadas do 

séc. XX por forças naturais, tem na evolução das cidades e seus arranjos hierárquicos, a partir 

da segunda metade daquele século, uma nova apresentação, orientadas pelas forças de 

produção, do sistema capital, com as quais, mediaram as reestruturações produtivas, 

econômicas e do trabalho. 

Nesse contexto, o paradigma das regiões funcionais e com estas, as áreas urbanas 

funcionais, tem nas interações espaciais, os motivos para o redesenho e, portanto, rearranjo das 

regiões, sobretudo, de novas formas de relações entre as diferentes escalas espaciais. 

Picos/PI, é um exemplo concreto do que estamos ora a discutir. Essa cidade sertaneja 

piauiense tem de forma crescente estabelecido novos contatos e relações entre cidades, em sua 

região de localização. As interações constituídas, tem nos múltiplos caminhos, os sistemas 

conectores que, ao tempo em que a faz interligada do ponto de vista espacial, entre o urbano e 

o rural, também, ainda que de forma diferenciada, uma integração entre todos os polarizados, 

pelos diversificados atrativos, na forma de fixos, capazes de atender as inúmeras demandas 

sociais diárias. 

Os constantes in e outputs de mobilidades, a partir de pessoas, mercadorias, investimentos 

e atividades comerciais, bem como de serviços, não só intensificam os fluxos como forçam por 

um lado a reorganização interna de Picos/PI, visto que, a dinâmica financeira, polarizada pelo 

seu centro comercial, instiga o restante da cidade a participar da ciranda de condições, 

sobretudo, pelo vetor imobiliário, conforme já apontado anteriormente. 

Do outro lado e como resposta da dinâmica em apreço, o “lado externo” de Picos/PI, ou 

seja, os municípios e seus recortes rurais polarizados, sobretudo, os de maior proximidade 

geográfica (um raio de 100 km) tem de alguma forma, suas rotinas reguladas por aquela cidade, 

que se encaixa enquanto de comando regional piauiense. 

Sintetizando: as atividades comerciais, bem como as de produção, ligadas aos APL’s, a 

partir dos espaços rurais, demandas populacionais, em órgãos públicos, bem como na busca de 

serviços de saúde e educação, cuja oferta nas cidades polarizadas não conseguem atender às 

necessidades de seus residentes de forma satisfatória, indicam e direcionam um amplo fluxo de 



263 
 

 
 

pessoas e capitais, diariamente para Picos, fortalecendo dessa maneira, sua condição de 

centralidade e referência regional. 

A soma desses fatos, quando associada com o entendimento do que sejam as Cidades de 

Comando Regional, já esclarecidas, nos dá bases para responder ao questionamento que 

apresenta este subtópico: sim, Picos/PI, se mostra como uma Cidade de Comando Regional 

Piauiense.  

Reforçamos assim, a compreensão do termo integração, a partir das diferentes abordagens 

dentre as quais, partimos da que emerge no dicionário e que ajuda em parte na construção 

exposta no fim do enunciado daquela proposta conceitual, cuja qualificação, expõe a 

possibilidade de as cidades assim classificadas, promoverem integração e/ou desenvolvimento 

regional.  

Segundo o Dicionário Aurélio (2005), o termo integração aparece associado a várias 

abordagens, com vistas, à sua melhor aplicação e, assim, à interpretação. Como estamos falando 

de cidades e seus vínculos regionais, tomamos como referência o campo da economia e o seu 

sinônimo de interação, a incorporação.  

Na perspectiva da economia, o dicionário nos informa que tal termo, indica a “ação de 

ampliar a gama de atividades de uma empresa para agregar outra ao seu sistema de produção”. 

Cabe aqui uma primeira análise, vejamos: no contexto das acirradas concorrências, sobretudo, 

na ordem global contemporânea, as cidades passaram a ser vistas como uma empresa. 

Enquanto há necessariamente a conjugação entre investimentos e investidores que 

disputam o uso da terra urbana, segundo seus interesses e o público urbano [e também regional] 

a ser alcançado. Nisso, é válido que concluir que as “cidades são (re) configuradas por um 

protagonismo de gestão que atende à lógica financeira e trata o urbano como um negócio” 

(FORTUNA, 2014, p. 7). 

Uma Cidade de Comando Regional ganha respaldo, nesse contexto, ao promover, a partir 

da concentração de um circuito de investimentos, por meio de diferentes estabelecimentos 

comerciais e de serviços, a capacidade de uma integração regional que, por vezes, poder ser de 

“″funcional″, chamada de ″real″ ou ″aprofundada″. Trata-se do processo pelo qual as interações 

entre os territórios contíguos crescem a tal ponto que elas terminam por ser mais intensas no 

interior do que com os territórios situados no exterior” (RICHARD, 2014). 

Com efeito, o termo interação [espacial] aparece e se mostra parte integrante e essencial 

de integração. Nesse contexto, as relações construídas, no interior de um recorte regional, onde 

as cidades são suas principais representações, são mediadas pelas relações sociais, organizadas 
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por meio dos “diferentes fluxos que articulam os fios socialmente criados e são caracterizados 

por lógicas que lhes conferem regularidades espaço-temporais que se reportam à organização 

social e a seu desigual movimento de transformação” (CORRÊA, 1997, p. 295). 

A palavra movimento complementa o sentido de entrosamento e da convergência do que 

há em comum entre os termos aqui em apontamento – integração e interação. A construção de 

relações, no interior da região, por meio das cidades e suas capacidades de comando, enaltece 

o sentido de integração regional, aqui em discussão, pois, o mesmo é concebido como um 

“processo pelo qual uma parcela do espaço, pouco importa seu tamanho, é pouco a pouco 

″preenchida″ por bastante substância social, econômica, institucional política, cultural, 

identitária”, etc. [...] (RICHARD, 2014). 

Com base nesse entendimento, temos em comum com Picos/PI que, sua capacidade de 

comando é fio condutor para a integração regional: o dinâmico funcionamento do seu cabedal 

de comércios e serviços, ainda que não combinados (em comum acordo) entre si, se fazem 

complementares. Ou seja, há dentro de Picos/PI, um agregado de relações onde as partes 

envolvidas (transportes, clínicas, comércios, escritórios, bancos, etc.), desempenham suas 

funções, ampliando, como também complementando, o ciclo de movimentos, consagrados 

pelos diferentes fluxos, já listados. 

Temos assim, a construção do sentido de integração, enquanto sinônimo de incorporação 

que compõe um grupo. Tal fato, tem ligação com os estudos do REGIC (2007) que, no contexto 

desta pesquisa, identificou 55 municípios polarizados por Picos/PI, contra os 34 listados 

naquela pesquisa do IBGE. Temos, nesses termos, uma microrregião, onde as influências 

regionais se dão mediante as diferentes formas de interações, ocasionadoras de integrações, 

capazes de formar um grupo (recorte regional), por diferentes elementos (municípios 

polarizados).  

Temos assim que, o recorte regional, comandado por Picos/PI, tem nas interações 

espaciais, mediadas pelos diferentes fluxos, a partir de um conjunto de fixos, um funcionamento 

sistemático, dinâmico e duradouro.  

Como extensão a esta linha de pensamento, apresentamos a figura esquemática a seguir, 

cujo objetivo, é traduzir de uma forma simplificada, como o entrelaçamento e 

complementariedade entre os fatores em destaque, são de importância tamanha para o poder e 

a capacidade de polarização e, portanto, de comando regional que Picos/PI possui nos sertões 

leste piauiense.  
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A forma como foi pensado o esquema dos fatores em destaque, revela o constante 

“diálogo” que Picos/PI, possui com seu recorte regional. Não é à toa que, desde o REGIC (2007) 

e agora ampliado por nós, na fase empírica, já se desenhava o poder de alcance, bem como, 

influenciador daquela cidade sertaneja, no Piauí. 

ORGANOGRAMA 1: Conjunto dinâmico dos fatores condicionadores e sua 

interdependência para o Comando Regional de Picos/PI 

 
Organização: O autor (2018) 

Explicando: chama atenção, como dito anteriormente, a importância da completude entre 

os fatores. Nisso, o amplo fluxo de pessoas diariamente direcionado à Picos/PI, se faz 

justificado, em torno essencialmente da oferta disponibilidade e variedade dos fatores postos.  

Nesse ponto, vale ressaltar que, ao pensarmos no desenho representativo das setas, não 

estamos nos referindo e nem mensurando às mesmas proporções/quantidade, pois, se assim 
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fosse, o volume das setas seria alterado, em função de haver valores diferenciados, por exemplo, 

para os fluxos de trabalho e estudos. 

Com isso, queremos reafirmar que as setas em questão, representam de forma 

esquemática, no conjunto regional de Picos/PI, os motivos que impulsionam a mobilidade, 

fluidez e constância de condições, capazes de posicionar aquela cidade sertaneja, como forte 

polarizador, além do exercício do comando das relações e interações, com os espaços 

polarizados. 

Nesse sentido, as diferentes necessidades e/ou demandas populacionais, por e a partir de 

Picos/PI, serão capazes de justificar seu comando regional e assim, bem como, a disposição e 

o envolvimento dos elementos, conforme está apresentado na figura acima. 

Esclarecendo mais ainda: ao se dirigir à Picos/PI, um conjunto de pessoas, de diferentes 

origens, cujos municípios, são polarizados por aquela cidade, demandantes de consultas 

médicas, ao tempo que buscam por clínicas de determinadas especialidades, também de alguma 

forma, serão instigados para outros consumos, seja dos comércios de gêneros alimentícios, de 

vestuário, entre outros. 

Estes outros consumos, são motivados pela diversificação entre fixos e equipamentos 

públicos e privados. Mediante a situação de incapacidade em atender grandes demandas, cuja 

marca é mais presente, sobre o setor público (como é o caso do setor da saúde), o privado 

aparece como preenchedor de lacunas. É organizado espacialmente, diferenciadas relações, no 

interior da cidade, onde opções de serviços estão para além da concorrência, mas também, de 

complementariedade, no que diz respeito aos diversificados consumos, conforme já apontado 

anteriormente.  

Com isso, diferentes opções [e modernas] da oferta do que consumir se conectarão em 

algum momento com as necessidades do lazer, oportunidade em que os dois shoppings, figuram 

como novos aportes de equipamentos de consumo diferenciados, no contexto intraurbano.  

Nesse contexto, seja no centro de Picos/PI, em meio às fortes movimentações de pessoas 

em torno das múltiplas opções comerciais e de serviços, ou ainda, no interior, dos dois 

shoppings presentes na cidade, temos, de forma variável, um diversificado quadro social onde 

constará de heterogênea capacidade de consumo, em função de variadas rendas e condições 

sociais. Tal constatação é importante ressaltar, pois, por meio delas será de alguma forma 

orientando a instalação dos fixos, incidindo, assim, o valor da terra urbana, bem como a 

especialidade de ruas e avenidas no processo de oferta e demanda, entre diferentes serviços. 
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No que se refere aos estudos e trabalho, entendemos serem dois fatores indissociáveis, 

visto que, um gera demanda do outro. Com isso, importa ressaltar que a expansão do ensino 

superior e educação básica, sobretudo, a partir da rede federal, tem na oferta de seus cursos a 

base da reprodução de mão de obra qualificada e/ou de pesquisas que tomam como referência, 

as potencialidades regionais a serem alavancadas. 

Temos assim, uma ciranda repetitiva, crescente e reprodutora de condições que 

diariamente agrega poder de comando, sobre um amplo recorte regional. Picos/PI assume, 

assim, para além de sua localização estratégica, capacidades de orientação de fixos e fluxos, 

inter e intra-regional. 

O organograma a seguir, tal qual a figura anterior, sintetiza, assim, o que ora estamos 

apresentando. Mais que isso: consegue expressar, de forma dinâmica, o que de fato vem ser 

uma Cidade de Comando Regional, notadamente, as de grande expressão, no território 

piauiense, que tem como destaque, Picos/PI 

ORGANOGRAMA 2: Conjunto constitutivo dos fatores promotores de uma cidade de 

Comando Regional Piauiense 

 
Organização: O autor, 2018 

Quando apresentamos uma contribuição denominal e conceitual do que seriam as Cidades 

de Comando Regional, deixamos bem claro que entre outras características que as sintetizam 
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como tal, são as que podem ser responsáveis para processos de integração e/ou desenvolvimento 

regional. 

O que enxergamos por e a partir de Picos/PI, inclusive já dito anteriormente, que a 

capacidade de desenvolvimento regional desta cidade não é fato. Pelas perspectivas 

apresentadas nesta pesquisa, é sobressaltada, a integração no contexto regional. Essa 

capacidade foge dos nuances de pensamento e planejamento político, de organização territorial, 

cujo foco, são os recortes regionais, tal qual o projeto ESPON, já apresentado. 

Pela figura, a presença do termo desenvolvimento, apesar de não ser aplicado à realidade 

de Picos/PI, conforme atestou a trajetória desta pesquisa, a permanência do mesmo 

traduz/simplifica de forma bem geral o que de fato vem a ser uma Cidade de Comando 

Regional.  

Assim, no caso do território piauiense, por ventura, há de haver alguma cidade que possa 

ser identificada como contribuinte regionalmente, a partir dos dois termos ou somente como o 

caso de Picos/PI. 

Sem essa visualização, no Piauí, a constatação que temos é que, tal capacidade de 

integração, tem em suas principais cidades, conforme já apontadas, uma organização regional, 

cuja competência de relações, entre ambas ,é mediada pela satisfação [ainda que incompleta, 

comparada à realidade, em disponibilidade, presente, na capital do estado do Piauí] material em 

que os fatores apresentados se relacionam e se mostram disponíveis, seja quantitativo, seja 

qualitativamente. 

Nisso, a importância, referência e, portanto, de comando regional que Picos/PI tem 

assumido não estranhamente lhe posiciona, seja em PIB, motivos para investimentos e/ou ainda, 

qualidade de vida, numa perspectiva hierárquica e escalar, sempre em posições de destaque, 

conforme já listamos e apresentamos anteriormente, comparativamente à realidade do Piauí, 

como também a outras cidades do Nordeste brasileiro. 
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CONCLUSÃO 

A proposta de estudo desta tese foi de analisar como as reestruturações produtivas, a partir 

do setor rural de Picos/PI, contribuíram para conformação de interações espaciais, no interior 

de sua região de influência urbana, bem como, nos processos de  desenvolvimento urbano e 

regional. 

Por se tratar de uma pesquisa ampla, que envolveu diferentes dados e um diversificado 

roteiro de diálogos teóricos, de caráter interdisciplinar, convém lembrar e reconher que houve 

em algum momento do texto, limitaçoes em termos de avanço, seja de análise, seja do 

cruzamento com a literatura. Com isso, as lacunas por ventura deixadas, serão retomadas em 

outras pesquisas, cujo ponto de partida sempre há de considerar, a escrita desta Tese. 

Reiteramos que os espaços rurais de Picos/PI, são parte integrante e fundamental, na 

história de formação e organização espacial daquela cidade sertaneja. Desde a fase colonial,  as 

estradas/caminhos de poeira, desenhado pelas andanças de gado, bem como, dos desbravadores 

sertanejos, em nome do lucro e/ou ainda da fé católica foram abrandados pelos corredores de 

água doce, ainda que temporário, no Vale do Guaribas. 

A instalação e continuidade de vida, seja dos animais, seja dos moradores, que passaram 

a se avolumar em recortes territoriais, supradenominados de freguesias não foram fáceis, nas 

longínquas terras duramente castigadas pelas secas e pelo calor abrasador do sol nordestino e 

piauiense.  Os vales úmidos, a partir dos rios, nos sertões de rodela foram a rendenção que 

permitiram a evolução dos assentamentos sertanejos para a condição de cidades. 

Nos quadros territoriais do Piauí, enquanto cidades, as mesmas regionalmente, tiveram 

seus nomes expandidos e importância alargada para além das fronteiras do estado. As diferentes 

fases da economia do estado, em fins do séc. XIX e início do séc. XX, foram pautadas em 

diferentes ciclos econômicos extrativistas e, apesar de apresentar potencialidades para 

aproveitamentos heterogêneos, permitiram a inscrição de muitas cidades em roteiros de 

abastecimentos, cujas extensões, foram para além das fronteiras nacionais. 

Foi a partir desse contexto que se lançaram as sementes, ainda que iniciais, para o 

reconhecimento da importância dos laços entre cidades e regiões. Esse entrelaçamento, foi 

ampliado com substituição rápida e concentradora de vivência e trabalho, de populações, 

historicamente concentradas nos espaços rurais, pelas dinâmicas e ilusórias chances de melhor 

vida nas cidades.  

A guinada de forças do capitalismo produtivo e segregador reorganizou o sentido e forma 

de apresentação das cidades e regiões, bem como, suas localizações, nos diferentes cenários 
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territoriais. Os fatores de produção e consumo, sobretudo, a partir da segunda metade do séc. 

XX passaram a ser o elo de uma cadeia, em rede, que se constituiu entre os diversificados 

recortes regionais. Tal fato, posicionou e solidificou na hierrquia urbana, a emergência das 

aclamadas cidades médias. 

Suas funções e papéis regionais passaram a ser reconhecidos de forma estratégica. À 

medida que as forças produtivas do sistema capitalista, por meio de seus agentes, nos diferentes 

territórios, ajudavam a emoldurar novas relações, não só de produção, mas também de trabalho, 

a importância e complexidade do agrupamento daquelas cidades se ampliaram e, com isso, a 

falta de consenso, no seio acadêmico, em compreendê-las, desde suas denominações, passando 

logicamente por suas definições: médias, intermédias, intermediárias, de porte médio, entre 

outros, foram se acentuando. 

Os debates que se avolumaram no universo teórico, entre as diferentes áreas do 

conhecimento, desde os anos de 1970, pautadas em analisar estas cidades, nas diversas formas 

de abordagem, ao tempo que muito contribuíram para analisar fenômenos da urbanização, 

complexificaram formas de apreensão, a começar pelas formas de denominação. 

Se olharmos bem para a longa trajetória de discussões destas cidades, referendadas desde 

a necessidade de concebê-las por um nome/expressão que abarcasse suas qualidades, veremos 

que, o ideal de região, quase ou nunca esteve presente. Não que esse fato, por si só, viesse 

empobrecer as ideias debatidas, mas criou, de alguma forma, condições de fragilidade, em 

viéses analíticos acadêmicos, pois, a busca de uma investigação científica, do espaço urbano, 

deve primar sempre para a nunca inseparabilidade da história das cidades e suas regiões e vice 

versa.  

Pensando assim, o ponto final desta pesquisa foi o de apresentar um olhar alternativo 

denominal e conceitual sobre tais cidades, cuja tônica, é de somar elementos extras ao debate 

nas diferentes literaturas e áreas do conhecimento, apresentando as Cidades de Comando 

Regional. Como já dito,  a proposição em tela não se apresenta como uma totalidade, mas sim, 

como parte, de várias particularidades, uma vez que, empiricamente, em nada as regiões são 

iguais e, com isso, as dinâmicas por e a partir destas cidades, em seus recortes regionais, 

também não. 

A abrangência da proposição, no bojo das discussões teóricas desenroladas e, atreladas à 

análise e interpretação dos dados secundários expostos nesta pesquisa, poderá ou não ser 

aplicada a toda e quaisquer cidades, dentro de seu contexto regional de localização, detentoras 

de dinâmicas de transformações acumuladas.  
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 Essa capacidade de diálogo toma como referência Picos/PI. Ainda que seja uma realidade 

particular, em um dado recorte regional do Piauí, muito do que se processa nessa cidade, em 

termos de recentes transformações, resulta de importantes interações com outros recortes 

urbanos, de sua região de localização. Tal fato, tende a se repetir, em maior e ou menor grau, 

bem como, em escalas diferenciadas, em diversas cidades do Brasil e mundo.  

Daqui, as dialéticas que se sobressaem, dizem respeito às múltiplas transformações que 

rápido e cumulativamente tem alcançado Picos/PI. Tais condições, justificam a forte 

materialidade que tem marcado aquela cidade, resultado de um longo percurso de reestruturação 

produtiva e econômica, de forma etapista. 

A constituição das dialéticas, é revelada por um lado, pelas formas de uso e ocupação da 

terra urbana, justificadores de suas precificações, segregando fatias populacionais, sobretudo, 

em seu acesso. Com isso, os melhores recortes espaciais da cidade para se viver, quando 

consideramos as condições infraestruturais, são justamente as áreas de franjas urbanas, voltadas 

a um conjunto populacional, cujas rendas familiares, justificam suas escolhas. 

Por outro lado, as dialéticas no espaço, se fazem reveladas pelo acumulo das dificuldades 

de mobilidade. Com isso, a forte centralidade das atividades de comércios e serviços, no centro 

da cidade, “estrangula” o acesso à mesma, no que se refere ao direito de ir vir espacialmente. 

Tal situação, é agravada pela falta de uma urgente atualização do Plano Diretor, bem como, dos 

documentos correlatos que deem conta da organização intraurbana. 

Ainda na perspectiva das dialéticas, cabe lembrar que, a localização dos dois shoppings, 

apesar de estratégicos, no contexto intraurbano, estão a configurar a cidade em três partes: o 

Piauí Shopping, na entrada da cidade (no sentido da BR, de quem se origina da capital Teresina), 

é ladeado e ou tem proximidade com os bairros de amenidades.  

O segundo shopping, o Picos Plaza, ao se localizar na saída de Picos (para que segue a 

BR, rumando as fronteiras dos estados do Ceará e Pernambuco), é ladeado pelas áreas de 

expansão domiciliar popular, com forte apelo de valorização, bem como também, de 

especulação imobiliária. 

A terceira parte é o centro, que ainda é fortalecido pela concentração dos equipamentos 

comerciais e de serviços. Entre estas três partes, em que se está a “desenhar” a cidade, a 

locomoção entre as mesmas é dificultada pela existência de uma única empresa de transporte 

público que atende a população, cuja disponibilidade de carros e horários no atendimento, se 

mostram ineficientes.   
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Nesse contexto, Picos, no Piauí, dada as caracterizações feitas, se diferencia das outras 

cidades que não estão plenamente inseridas no processo de desenvolvimento, por um lado, pela 

lógica das fortes interações espaciais já mencionadas. Por outro lado, o alcance de comando e 

polarização regional resulta de um jogo de reestruturação, oriundo do campo, cujas atividades 

e produtos, não foram de larga escala, nem tão pouco, impactante na composição do PIB 

nacional.  

Amplia esse fato ainda, a curiosa situação de o suporte produtivo, ter vindo de um rio 

temporário. Complementa esse quadro, o uso de uma mão de obra barata, com poucos recursos 

e conhecimentos técnicos, capazes de terem permitido, uma grande produção e assim, a 

constituição de uma importante relação entre campo e cidade, capaz de erguer o nome da sede 

do município, de forma tão ampla, no território regional.  

Há aí, portanto, como já dito, um formato alternativo na perspectiva denominal e 

conceitual e que vem agregar valor às discussões já emanadas por: Sposito (2006), quando 

denomina tais cidade de médias, que entre outros atributos, destaca o das funcionalidades 

regionais; Ferreira (2010) menciona o termo porte médio, referendando todas as cidades com 

limitações para o desempenho de uma cidade média.  

Nossa contribuição, em um novo formato denominal e conceitual – Cidades de Comando 

Regional – evoca a necessidade de reconhecimento das relações interurbanas que se processam 

fortemente em um dado contexto regional111. Nesse ponto, convém esclarecer que, a ideia de 

“comando” não é de “ordem”, “imperativo”, “obediência” ou ainda, “determinista” das 

dinâmicas socioespaciais.  

O sentido deve ser interpretado na perspectiva de “competência”, com senso de 

organização, bem como ainda, função, que num dado recorte regional é realizado por uma 

importante cidade, assim qualificada, por conter um conjunto de equipamentos comerciais e de 

serviços, que servem a um amplo quadro de municípios, pela mesma influenciada. 

 Nesse sentido, o diferencial está em poder perceber que o ideal de comando, traz à tona 

o reconhecimento que tais cidades, podem promover capacidades de integração e/ou de 

desenvolvimento regional, ao considerar suas capacidades produtivas, funcionalidades diversas 

e potencialidades regionais. 

Nesse contexto, cabe pontuar que, em nada as cidades, ora apresentadas, como de 

comando regional, são iguais. Um ponto em comum, entre ambas, é o fato de resultarem de 

                                                           
111 Essa contribuição advém de esforço de publicação já realizado no periódico Desenvolvimento em Questão n° 

42, 2018, intitulado: “Cidades médias brasileiras a partir de um novo olhar denominal e conceitual: Cidades de 

Comando Regional.  
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longos processos históricos, cujos espaços foram em menor e/ou maior grau, submetidos à 

sujeição das horizontalidades e verticalidades das forças capitalistas, sobretudo, as fortemente 

desterritorializadas.  

Cabe mencionar, ainda, um outro ponto em comum: o fato de deterem, no território 

regional, amplas forças de polarização. Tal condição, é capaz de movimentar diariamente 

incontáveis fluxos, seja de pessoas, produção e investimentos, animando de forma crescente, as 

diferentes formas e graus de interações, entre os municípios, nesse contexto presentes. Nesse 

processar, as capacidades e níveis de desenvolvimento e/ou integração regional, a partir de tais 

cidades, serão o diferencial entre as Cidades de Comando Regional. 

Temos assim, dois termos caros ao debate aqui proposto – integração e desenvolvivmento 

regional – pois os mesmos, resultam de alguma forma da ingerência que os territórios nacionais, 

a exemplo do brasileiro, foram submetidos, a partir das forças estatais.  

Pautados em modelos externos, o Estado “vestiu a camisa” utópica de promover 

desenvolvimento aos recortes regionais, atrasados e pouco participativo, à ciranda comercial e 

produtiva, que se instalara nos territórios, sobretudo, os periféricos, a partir dos anos de 1950, 

em diante. 

Com efeito, inúmeros foram  os programas e propostas de planejamento, a um amplo 

quadro populacional que passou a ser dependente do pensamento de gabinete estatal.  Com isso, 

por meio da atuação da SUDENE, bem como dos diferentes Planos de Desenvolvimento, foi 

assistido a fortes determinações de reorganização espacial, em seletivos espaços e recortes 

regionais do Nordeste brasieliro e por sequência também do Piauí. 

Entre tantas ações, como resultados, assistimos, em nível regional e local o nascimentos 

de obras, a movimentação de ampliadas massas, de força de trabalho e a reorganização, 

subordinação, como também de complementariedade, da produção, do campo às necessidades 

das cidades.  

A diferença contida nesse processo, se deu no alcance dos diferentes investimentos 

externos, cujo foco de interesse esteve atrelado à existência e capacidade de aproveitamento 

das potencialidades, a exemplo das de natureza extrativa, enquanto sinônimo de transformação, 

em mais valia do capital e que regionalmente, não são disponibilizados de forma homogênea. 

Nesse contexto, diferentes cidades piauienses, a exemplo de Picos/PI, participaram em 

maior e/ou menor grau nessa ciranda. A persistente cultura de “currais político e eleitoreiros” 

regionais influiu decisivamente para que, determinadas cidades piauienses, ganhassem projeção 

em detrimento de outras.  
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A subutilização e/ou mal aproveitamento das potencialidades regionais do Piauí, em 

tempo atual, é a sombra duradoura, de um falacioso discurso do desenvolvimento constituído 

no passado. 

Apesar dos rigores climáticos dos sertões do Piauí, mais uma vez, assim como na fase 

colonial, em pleno século XX, são os conjuntos hídricos que ajudaram a dar autonomia 

produtiva e de aproveitamento das potencialidades aqui em apontamento. As fases produtivas 

do alho e demais culturas, a partir do Rio Guaribas, foram os guias, do desenho de relações que 

culminaria com a emergência e consolidação da importância da cidade de Picos/PI, para ampla 

capacidade de polarização e comando regional. 

O fim das culturas agrícolas, à margem dos rios não representou, de um todo, a morte dos 

espaços rurais, frente à elevação da importância de Picos/PI, no cenário regional. A força do 

campo foi revigorada pelos créditos de apoio, pesquisa e investimentos, entre diferentes 

agentes, instituições de ensino e organismos financeiros para as atividades dos APL’s, nas 

figuras apícola e cajucultora. 

Uma nova era foi estabelecida na extensão dos anos de 1990. Ainda que as atividades 

fabris não tenham vingado com tanta força em Picos/PI, é o setor terciário que passou a definir 

uma série de determinações àquela cidade: a consolidação de seus papéis e funções, em seu 

território regional. Com isso, uma reestruturação das relações de trabalho, sobretudo, com a 

chegada de uma gama diversificada de lojas, comércios e serviços, outroramente ausentes e ou 

de existência rarefeita na cidade. 

Com isso, a centralidade regional de Picos/PI, em sua região não se constituiu a rigor, na 

lógica do capitalismo desterritorializado, cujo foco de investimentos, é colocado nos processos 

e atividades fabris. Sua importância e logicamente, de comando regional, em grande parte, se 

fez às custas de uma reestruturação produtiva endógena, em sua região, que foi ampliada e 

incentivada por um conjunto de politicas, por meio do Estado, no que tange ao aproveitamento 

das potencialidades prodtivas emanadas dos APL’s analisados. 

Tão importante quanto estes fatos, foi também, a extensão da cidade sobre os espaços 

rurais, num processo de aproximação de forma promissora e cada vez mais crescente, a partir 

do setor terciário. Tal qual, no intraurbano, aquele setor da economia, desde os anos de 1990 e 

mais fortemente, na extensão dos anos 2000, junto às populações rurais, promoveu e influenciou 

a remodelação da cultura do consumo.  

Em tais espaços, mais do que nunca, as suas populações vêm se conformando como 

sujeitos tipicamente urbanos, a partir da chegada e disponibilidade de mercadorias, bens 
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materiais diversos e serviços, típicos da cultura urbana, em diferentes segmentos, a exemplo da 

comunicação, por meio de variados suportes midiáticos112: internet e telefone fixo, com dados 

transmitidos, via rádio, bem como, conteúdos e programas televisivos e radiofônico, além, 

claro, dos usuais aparelhos celulares, com suas funcionalidades diversas. 

No segmentos de consumo de bens e mercadorias, voltadas aos espaços domésticos e 

consumo humano, é comum encontrar as famosas “budegas”, que são uma espécie de 

“supermercados”, em tamanhos e disponibilidade de mercadorias restritas, quando comparados 

aos presentes na cidade. Paralelo a eles, é comum a visita periódica de vendendores de porta 

em porta, nos espaços rurais, especializadas em artigos do lar. 

Tudo isso, contribui decisivamente para a presença da cidade no rural. O contrário 

também se faz constituído ainda que, em menor grau, pois, ao encontrarmos na feira livre, o 

mel, a castanha de caju, derivados lácteos, leguminosas, rapaduras e uma série de produtos, cuja 

origem remotam ao uso da terra, enquanto sinônimo de atividades agrícolas, temos uma sinergia 

regional, de complementariedade, mas também de fortes dependências, entre tais espaços. 

Na página anterior, falamos em relações que se dão entre os diferentes municípios do 

conjunto polarizados/comandados por Picos/PI, cuja marca principal, se faz manisfestada pelas 

interdependências, resultantes das interações espaciais.  

São determinantes para essas interações e o amplo alcance de polarização de Picos/PI: a 

movimentação de amplos fluxos populacionais, motivados pelo anseio do consumo, a partir da 

presença e diversificação da rede de comércios e serviços, prestados por instituições públicas 

e/ou privadas. 

O enquadramento de Picos enquanto uma Área Urbana Funcional (FUA) é resultante da 

presença e disponibilidade desses elementos. A capacidade de Policentralidade, representada 

na figura dos aspectos de morfologia e as relações entre áreas urbanas não se faz à toa. No que 

se refere às novas formas adquiridas, que tem se dado, para além do perímetro urbano, a 

extensão das franjas tem dado indicativos de muitos outros futuros prologamentos. 

Tal situação, por tendência, ampliará os poderes dos Agentes Produtores do Espaço 

Urbano local. A mais valia, no processos de capitalização da terra urbana, cria uma ciranda de 

consequências, para além da financeirização das terras sertanejas. São incluídos aí, fortes 

rebatimentos nas esferas social, ambiental, além da possibilidade de um maior 

                                                           
112 Referem-se a todas e quaisquer formas/objetos que permitem e facilitam o acesso às informações e comunicação 

em rede e longas distâncias em diferentes escalas. 
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“estrangulamento” do Plano Diretor, cujas diretrizes vigoram desde o ano de 2007, já não 

conseguem dar conta da realidade em processamento, dentro e fora dos limites urbanos. 

No que se refere às relações entre as áreas urbanas, enquanto parte integrante dos aspectos 

de policentrismo, prevalece uma importante metáfora: a do “dialogo” municipal entre 

polarizador e polarizados. Tal situação, como já explanado, deixa claro a interdependência que 

se faz construída entre espaços urbanos e com esses, seus recortes rurais. 

Daí, o que evocamos enquanto Cidade de Comando Regional, no estado do Piauí, em seu 

território regional, dada todas as peculiaridades apresentadas e analisadas, Picos/PI, promove 

muito mais condições de integração do que desenvolvimento.  

Esta situacao, está longe da realidade europeia, da qual nos pautamos, em parte de sua 

literatura, que trata destas condições, com vistas à aplicação da realidade sertaneja piauiense. 

Tal situação, quem sabe, por ventura, num futuro não muito distante, por meio de políticas  e 

ações, emanadas do poder público, sejam capazes de conduzir e conjugar integração com 

desenvolvimento regional. 
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