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1. INTRODUÇÃO 

Nos estudos sobre a urbanização brasileira é importante atentar para a diferenças 

regionais pois ajuda a compreender as especificidades desse processo. E, no caso das 

cidades da Amazônia, há ainda, que se levar em consideração, as especificidades e 

singularidades no plano regional e no plano intra-urbano. Este trabalho tem como objetivo 

apresentar algumas questões relativas à urbanização da cidade de Imperatriz no Maranhão, 

sistematizadas por ocasião da dissertação de mestrado, defendida junto ao Curso de 

Geografia da Universidade Federal do Paraná no ano de 2003. No presente texto 

apresentamos parte do estudo relativo ao trabalho empírico, que apontou aspectos rurais na 

configuração urbana de Imperatriz. 

A urbanização de Imperatriz resultou da conjugação das políticas federais para a 

Amazônia Oriental e das políticas estaduais que desencadearam os processos de ocupação 

do sudoeste do estado do Maranhão. Dado à dinâmica da ocupação dessa região, a cidade 

de Imperatriz teve seu crescimento acelerado a partir da década de 1950 e 1960, quando 

passou a receber um grande contingente de trabalhadores rurais expropriados das suas 

terras, dos chamados vales férteis do estado do Maranhão e, dos demais estados do 

Nordeste brasileiro (VALVERDE, 1957; ALMEIDA e MOURÃO, 1979; VELHO, 1981; 

ANDRADE, 1984). 

A maioria dos trabalhadores rurais que chegaram ao município de Imperatriz haviam 

percorrido diversas trajetórias, passando por seguidas mudanças de um lugar para outro até 

chegar ao município e, posteriormente, à cidade de Imperatriz, que representava uma das 

últimas etapas desse percurso, rumo ao oeste em direção ao Estado de Goiás (atual Estado 

do Tocantins) e Estado do Pará. 

Na década de 1980, Imperatriz se tornara a segunda cidade mais populosa do 

estado do Maranhão, no entanto, a maioria dos bairros formados pelos diversos 

trabalhadores rurais e suas famílias, mais se aproximam dos chamados “povoados”, 

apresentando fortes características rurais dado à configuração e dinâmica da cidade, 

sobretudo de alguns bairros. A mudança desses trabalhadores rurais para a cidade não 
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implicou, pelo menos em parte, na mudança de suas atividades econômicas, de suas 

relações sociais, e de seu modo de viver. Ou seja, embora morando na cidade, continuam 

mantendo as atividades e o modo de viver, que foram trazidos de sua experiência do meio 

rural. 

Por isso, há dificuldade de num primeiro olhar, distinguir com precisão, as 

características do fenômeno “urbano” como algo substancialmente diferente do “rural” em 

Imperatriz. As características rurais aqui aludidas dizem respeito, especificamente, às 

atividades agrícolas e também a maneira como os trabalhadores rurais e suas famílias se 

relacionam com seus parentes, compadres e vizinhos, e com o espaço que vão moldando a 

seu jeito. 

Assim, foi a partir das atividades econômicas, desenvolvidas pelos trabalhadores 

rurais e suas famílias que moram na cidade, que se procurou construir, no âmbito deste 

trabalho, a análise sobre o processo de produção do espaço urbano de Imperatriz, pois 

tomamos como parâmetro, as práticas sociais dos trabalhadores rurais e suas famílias na 

cidade. Portanto, a idéia não é promover a construção do urbano em oposição ao rural. Não 

se deve perder de vista que essas categorias são construções sociais, tendo sido 

construídas num determinado período para poder explicar uma dada realidade, num 

determinado espaço e momento histórico (KEARNEY, 1996). 

Em vista disso, acreditamos que a discussão do que seja rural ou urbano deva ser 

colocada em pauta, pois a construção dessas categorias a partir da simples oposição não 

comporta o que vem sendo observado em Imperatriz, onde o rural e o urbano estão 

intimamente imbricados. Se empiricamente é possível afirmar que as atividades 

econômicas, as relações sociais e certos valores do rural se encontram organicamente 

articulados ao meio urbano, constituindo um espaço diversificado, em Imperatriz, o que se 

coloca é a tentativa de se responder teoricamente a essa questão, a partir da vida desses 

trabalhadores rurais e de como eles se relacionam com a cidade. 

2. NOTAS SOBRE A URBANIZAÇÃO DE IMPERATRIZ 

A urbanização da Amazônia foi pensada no bojo das grandes políticas para a 

“integração” da região ao território nacional, mais especificamente, para a ocupação 

regional. Becker (1990 a), em seus estudos sobre região Amazônica, embora não se 

referindo expressamente sobre a cidade de Imperatriz, afirma que a urbanização da fronteira 

foi uma estratégia que o Estado lançou mão objetivando a garantia da ocupação da referida 

região. O Estado teve um papel importante na manipulação do espaço, pois somente por 

meio desta estratégia, poderia garantir a eficácia da ocupação e inserção da região na 

relação capital/trabalho. 
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É importante frisar a força desses fatores exógenos pois atuaram não só como 

aceleradores da urbanização, mas também se consolidaram através da implantação de 

infraestrutura, como as vias de circulação – as estradas federais, e alguns serviços. Dessa 

forma, compreende-se a razão do intenso processo de urbanização que ocorre antes 

mesmo de uma produção agrícola e industrial (BECKER, 1990 a:). 

Nessa perspectiva, a compreensão do crescimento de Imperatriz não pode tomar por 

base a noção simplificadora de sua posição privilegiada como defendida pelo discurso 

oficial, mas por uma decisão política orientada para a manipulação do espaço de modo a 

torná-lo estratégico ao desenvolvimento do capitalismo na região. Desta maneira, o Estado, 

através da política de manipulação do espaço, cria espaços estratégicos no território, com o 

objetivo de orientar os fluxos migratórios e a mobilidade de força de trabalho. Assim, o 

urbano se torna condição imprescindível para garantir a eficácia dessas políticas. Nesse 

sentido, a noção de “posição privilegiada” não é um dado natural, e sim uma construção 

articulada a um projeto mais amplo. Escolhe-se o que se torna estratégico, que espaços 

atendem aos interesses dos grupos sociais dominantes, que interesses estão em jogo, e 

quais grupos sociais estão diretamente envolvidos no espaço em questão. 

(MACHADO,1990). 

Assim, a autora explica a criação do “corredor” estratégico que se faz ao longo da BR 

010 (Belém-Brasilia), no período que vai de 1956 a 1980. Esse argumento ajuda a explicar, 

também, o crescimento de Imperatriz, situado num contexto mais amplo dessas políticas. 

Ou seja, os critérios interpretativos para o desenvolvimento e crescimento de Imperatriz a 

partir, sobretudo dos “ciclos econômicos”, da posição geográfica e das estradas, longe de 

serem naturalizados como fazem muitos estudos, devem ser relativizados como padrão 

explicativo. Olhando desse ângulo, a urbanização é, antes de tudo, pensada e induzida. 

Para Becker (1990 a) a urbanização na Amazônia ocorreu no nível social, ou seja, 

promovendo a integração tanto econômica quanto social e política e, no nível do espaço 

territorial, físico, sob a forma da multiplicação dos núcleos urbanos. 

A implantação das políticas de âmbito federal ocorre através da imposição de uma 

malha de duplo controle técnico-político sobre o espaço. Esse controle se concretiza através 

da implantação de redes de integração espacial, na superposição de territórios federais 

sobre os estaduais subsidiando os fluxos de capital e induzindo a migração (BECKER, 

1997). Já no âmbito estadual, as políticas de terras, em sintonia ou não com as políticas 

federais, aprofundaram os problemas relativos à disputa pela terra no Maranhão. 

É importante ressalvar, como já assinalado anteriormente, que essas forças 

exógenas, conjugadas às forças endógenas, potencializaram ainda mais a grande 

mobilização de trabalhadores rurais do interior do próprio estado do Maranhão como de 
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outros estados do país em direção a cidade de Imperatriz, como principal pólo aglutinador 

na região. É, pois, nesse contexto que a urbanização é colocada como condição para que 

haja a reprodução e circulação da força de trabalho, uma vez que a ocupação não 

assegurava a posse da terra à imensa maioria de trabalhadores despojados de suas 

posses. 

Tais políticas foram sendo implantadas, impulsionadas em grande parte, por 

interesses externos à população local, conforme já anunciado, notadamente as políticas 

públicas para a região Amazônica. Mas nem sempre essas políticas se encontram em 

sintonia, revelando conflitos de interesses regionais. No caso do Maranhão, a ocupação foi 

induzida pelo Estado, que divulgava equivocadamente a existência de um enorme “vazio 

territorial” nas terras devolutas estaduais. 

O processo de estruturação agrária que sofreu o estado do Maranhão, ocasionado 

por uma “frente de expansão” conjugada às políticas públicas federais e estaduais, 

transformou a feição do estado, que antes concentrava maior parte da sua população no 

meio rural. As cidades que antes representavam um simples local para a realização de 

compra, troca e serviços, se transformaram e submeteram-se a intenso processo de 

“urbanização”, talvez, de uma urbanização às avessas, onde os trabalhadores rurais e suas 

famílias continuam sujeitos à novas expropriações, agora, em outro nível. 

Como resultado da implantação dessas políticas, a cidade de Imperatriz se torna 

receptora de um grande contingente de trabalhadores oriundos do interior do próprio 

município, de outras localidades do estado do Maranhão e de outros estados brasileiros.Os 

trabalhadores rurais e suas famílias, que constituíam a chamada “frente de expansão”, 

chegaram à cidade de Imperatriz na década de 1970 e 1980. Estes foram obrigados a se 

deslocarem em direção ao município de Imperatriz e, posteriormente para a cidade de 

Imperatriz. 

Na época, ao chegarem à cidade de Imperatriz - ainda “pequena”, esses 

trabalhadores e suas famílias buscaram abrigo em casa de parentes, de “conhecidos”, à 

sombra das mangueiras da rua principal, até finalmente conseguirem um lugar para morar, 

ao redor do centro antigo localizado às margens do rio Tocantins e, mais tarde, para além 

da rodovia Belém-Brasília. Esses trabalhadores nunca se deslocavam sozinhos. À sua volta, 

agregam-se os membros da família, parentes e compadres, que acabam compondo uma 

rede de relações que são acionadas, sobretudo nos momentos que eles chamam de maior 

“precisão”. 

Imperatriz, a despeito do crescimento populacional e econômico, a expansão não se 

fez acompanhar dos serviços e equipamentos urbanos, sendo que a maior parte da cidade 

não possui saneamento básico, coleta de lixo e pavimentação. No ano 2000, conforme 
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Censo do IBGE, a cidade possuía apenas 8% das vias urbanas pavimentadas, sendo as 

ruas e avenidas principais do centro da cidade e a rua principal dos bairros, onde 

normalmente circula o transporte coletivo. 

A urbanização da cidade de Imperatriz foi, como visto, o resultado de estratégias 

políticas para a região amazônica, o que impulsionou de forma muito rápida o seu 

crescimento, convergindo pessoas de lugares e culturas diversas, onde também diferentes 

interesses estão em jogo. Isso resultou numa configuração urbana que apresenta 

espacialidades diversas decorrentes da variedade de atividades econômicas ditas rurais e 

urbanas, dividindo um mesmo espaço e ao mesmo tempo conferindo feições multifacetadas. 

3. ALÉM DO RURAL E DO URBANO: NOVAS ESPACIALIDADES EM IMPERATRIZ 

    

Na cidade de Imperatriz, como já afirmado anteriormente, coexistem situações tidas 

como rurais e situações tidas como urbanas, mesmo nos espaços mais centrais da cidade. 

Esta característica do espaço urbano compõem um debate bastante atual no contexto 

acadêmico brasileiro desenvolvido por autores como (SILVA, 1999; VEIGA, 2000), por 

exemplo, cada qual partindo e chegando a entendimentos diversos em relação a esse 

fenômeno. O debate que vem sendo travado em torno da relação urbano/rural tem sido feito, 

geralmente, sob a perspectiva do urbano enquanto hegemônico. Contudo, existem alguns 

estudos que apontam o rural como fator que ainda subiste aos processos de urbanização. 

Contudo, nenhum desse esquemas explicativos nos ajudam, por isso buscamos apenas 

compreender de que forma essas situações tidas como rurais e urbanas se articulam a partir 

dos trabalhadores rurais que vivem na cidade. 

Importa esclarecer que foram tomados como elementos identificadores das 

características tidas como sendo identificadoras do meio rural as considerações teóricas de 

CHAYANOV (1986) e WOLF (1970), que tomam como elementos caracterizadores as 

atividades, a forma de organização da família, a divisão interna do trabalho(sexo e faixa 

etária), as relações de troca e vizinhança. Não se pretende negar as diferenças entre rural e 

urbano, nem tampouco é objetivo afirmá-la; o emprego destas aqui se dá enquanto 

categorias explicativas do real. 

3.1 AS PRÁTICAS ESPACIAIS DOS TRABALHADORES RURAIS 

Consoante à discussão que vem sendo feita no presente trabalho, este tópico 

consiste na apresentação da reflexão feita a partir dos dados levantados por ocasião da 

pesquisa empírica, realizada na cidade de Imperatriz. A idéia é analisar as práticas sociais 

desses trabalhadores e suas famílias, no sentido de compreender o significado dessas 

práticas na produção do espaço da cidade. 
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Neste sentido, os tópicos que se seguem (A Casa, O Quintal, A Roça e A Rua) são 

aqui tomados enquanto dimensões do espaço produzido por esses trabalhadores e suas 

famílias, que moram no meio tido como urbano, mas que suas práticas sociais imprimem no 

espaço sua marca do rural, seu modo de vida, isto é, as “práticas do espaço” tecem as 

condições determinantes da vida social (CERTEAU, 2001: p.175). A Casa, o Quintal, a Roça 

e a Rua enquanto espaço, produto de práticas sociais, podem ser entendidas como relações 

mais imediatas no contexto da cidade se aproximando do que Lefebvre (1991) denomina 

como “ordem próxima”. 

A Casa: uma dimensão do Espaço 

Para os trabalhadores rurais a Casa, enquanto condição de efetivação das práticas 

sociais, pode ser compreendida em duas dimensões: a primeira enquanto espaço físico que 

compreende a área edificada e o seu entorno até o limite da cerca do vizinho e, a segunda 

enquanto espaço das relações sociais, que ultrapassa os limites da primeira. Essas duas 

dimensões se articulam de tal forma que não se consegue distinguí-las. Em outras palavras, 

o espaço da casa não se restringe aos quadrantes da área edificada, tão pouco às relações 

dos membros que convivem no mesmo local. A casa envolve, além do que se denomina 

quintal, horta e roça, parentes e compadres, que moram próximos ou distantes. Já em 

relação ao espaço físico, não significa ignorar as diferenças das atividades que são 

desenvolvidas no quintal, na horta ou na roça. Entretanto, é importante ressaltar que essas 

atividades estão articuladas entre si através do fazer e do viver carregados de significados, 

ampliando e imbricando as dimensões da casa, e assim resulta na produção de um espaço 

homogêneo, nem sempre perceptível num primeiro olhar. 

Em sentido lato, o espaço da casa pode transcender o limite da própria rua, podendo 

compreender a casa dos filhos, parentes e compadres, que compõem a rede de relações 

estabelecidas no interior do próprio grupo. Esses laços são reforçados por diversas formas, 

através da entre ajuda, prestação de serviços, troca e doação de objetos e víveres. 

Enquanto espaço de relações sociais, a casa é o espaço da consolidação dos laços 

entre os diferentes membros da família. Entretanto é a partir do espaço físico, que se tem 

lugar para acolher os parentes que vem de outros lugares à procura de trabalho ou para 

cuidar da saúde, que há uma expansão da casa no sentido do espaço de relações que dali 

resulta. 

Geralmente, quando mudam de um lugar para outro, os trabalhadores não o fazem 

sozinhos, sempre levam consigo parentes, compadres ou conhecidos, que, de certa forma, 

farão parte da família. Os que ficaram para trás por algum motivo, aos poucos vão 

chegando, juntando-se àqueles que já chegaram e já conseguiram se estabelecer. Olhando 

desta perspectiva, a casa se transfere, se muda junto com a família, pois, em última 
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instância, a casa é a família. Desse modo, esse processo muito se assemelha ao meio rural, 

à formação dos “centros” no Maranhão, descritos por VALVERDE (1957) e ANDRADE 

(1984). 

As relações sociais que se estabelecem no espaço da casa constituem condição 

para garantir a reprodução social do próprio grupo. Em muitas situações, “morar junto” 

representa a única alternativa encontrada, pois a situação material não permite que se faça 

o contrário. Assim, a permanência na mesma casa se faz até que aquele membro ganhe 

“autonomia” e consiga encontrar um lugar para morar, o que não implica que ele tenha 

deixado o espaço da casa. Assim a roça pode se constitui num elo das relações que se 

estabelecem, pois os filhos, mesmo estando casados e morando em outra “casa”, todos 

ajudam na roça. Embora cada um tenha a sua casa, “estando fora”, são de “casa”.. 

A expansão da casa para além dos limites físicos relaciona-se também com o grau 

de liberdade que as pessoas da família ou vizinhos mantêm entre si. É muito natural alguém 

entrar na casa do vizinho sem pedir licença prévia e pegar algo seja emprestado ou 

definitivo – caso de comida ou similar – sem que necessariamente, o dono da casa se sinta 

ofendido. Isso ocorre mesmo com o dono em casa ou não. Essa relação indica a aceitação 

dessa pessoa como membro da sua família; assim, a casa é o grupo que se aceita em 

quanto tal. Ás vezes, entram pelo próprio quintal que, como já foi dito antes, possui uma 

abertura na cerca que serve de passagem para os vizinhos. O quintal é sem dúvida a 

continuação da casa e, como tal, tem seus atributos conservados no sentido de estabelecer 

não só a extensão da casa, mas a relação com a vizinhança. 

O Quintal: elo entre a Casa e a roça 

A casa, conforme já foi dito, estende-se para além dos seus limites físicos, sendo 

que o espaço do quintal que, geralmente, localiza-se nos fundos da casa, representa um 

elemento importante a ser analisado no contexto do espaço da casa das famílias dos 

trabalhadores. Há situações em que a área do quintal é acrescida ao terreno vizinho, que 

pode ser de algum amigo, parente ou compadre, e que é cedido a fim de que seja cuidado. 

O cuidado aqui tem uma série de significados. Pode implicar em não deixar que outros se 

apossem do terreno ,ou ainda, pode significar o próprio uso do terreno para algum tipo de 

cultivo ou criação de animais domésticos. Observa-se, nesse processo, um tipo de troca – 

muito freqüente, onde o terreno cedido é utilizado e em troca, aquele que o utiliza o 

conserva. Situações percebidas que poderiam ser consideradas extremas puderam ser 

observadas, onde o terreno cedido é utilizado para o cultivo de uma horta para manutenção 

da própria família. 

O quintal, enquanto extensão da própria casa, se define pela atribuição que é dada a 

essa área. Os quintais, por menores que sejam, são tomados por uma variedade de plantas 
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e de outras funções complementares às do interior da casa. O que se cultiva no quintal são 

produtos destinados ao consumo da família ou para doar aos parentes, compadres ou 

vizinhos. 

Nesse sentido, o que é cultivado no quintal proporciona o estabelecimento de 

relações que estão para além da simples amizade. Percebe-se um alto grau de 

solidariedade entre as famílias que fazem parte desse leque de relações, diferenciado-se do 

que comumente é observado nas relações consideradas urbanas, concordando com a 

firmação de TRINDADE JUNIOR (1999: p.154) “de que é importante enfatizar as 

experiências que potencializam na superação de uma prática cotidiana homogeneizada, 

programada pelas relações da sociedade moderna”. Ou seja, esse grau de solidariedade 

entre as famílias, além de garantir as relações já estabelecidas, permitem que essas 

famílias, num contexto urbano que lhes é adverso, superar as dificuldades que lhes são 

colocadas a todo momento, permitindo aliviar as tensões e problemas do dia-a-dia.  

O que é cultivado no quintal permite às famílias um complemento de suas rendas, 

talvez, imperceptível para um cálculo econômico. O quintal também pode ser percebido num 

outro sentido. Para essas famílias, uma casa sem o quintal não seria uma casa, pois o 

quintal permite que se mantenha uma espécie de vínculo com a terra que se perdeu. Assim, 

o cultivo de pequenas plantações permite o contato direto com a terra, sentir o cheiro e o 

gosto da terra; é, quando retornam à terra que representa a realização de um desejo. 

A Roça: elemento visível do rural 

A chamada roça, strictu sensu, pode ser entendida como um sistema de cultivo onde 

a atividade agrícola é desenvolvida de forma extensiva. Esse tipo de atividade é geralmente 

associado ou identificado pela denominação de lavoura de subsistência, cultura itinerante, 

agricultura do fogo, entre tantas outras. A roça, tomada em seu sentido lato, engloba a 

atividade agrícola, a forma de desenvolvê-la, as finalidades, as pessoas e as relações. 

Nesse sentido, assim como o quintal, a roça é parte integrante do conjunto de 

elementos que compõe o espaço da casa. A roça é uma extensão do espaço da casa, 

sobretudo pela relação de complementaridade que se dá, pelo ir e vir de todo dia, pelo 

trabalho dos membros da família que, no seu conjunto, retiram dali parte do sustento 

necessário à sua reprodução social. 

Os trabalhadores rurais embora desenvolvendo atividades ditas urbanas, procuram 

manter algum tipo de vínculo com a roça, fazendo-o em áreas de domínio próprio, área de 

assentamento de Projeto de Reforma Agrária ou área arrendada No caso de pequenos 

cultivos, os trabalhadores e suas famílias fazem-no no quintal ou em terrenos de domínio 

próprio, próximos à sua casa. 
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Outros que buscam cultivar a roça fazem-no fora do perímetro urbano, uma vez 

que esta atividade exige áreas mais extensas que não são disponíveis no perímetro 

urbano. Os trabalhadores que, não usufruindo a propriedade da terra seja de forma isolada 

ou em assentamento de Projeto da Reforma Agrária, arrendam pequenas áreas próximas 

ao perímetro urbano, de modo que continuam morando na cidade e trabalhando na roça. 

A importância da roça pode ser observada em função do envolvimento da família nas 

diversas etapas, que pode ser maior ou menor, sendo que algumas tarefas são destinadas 

ao homem, como a escolha do local, a queima, a capina, isto é, tarefas tidas como sendo 

mais pesadas, ou que exigem maior esforço físico, são realizadas pelo homem, às vezes, 

compartilhadas com os filhos maiores. As crianças são também envolvidas em tarefas 

auxiliares como na colheita ou cata do feijão. Em certos períodos como o da colheita do 

arroz, toda a família se muda para a roça, transferindo a casa de lugar. 

O final da colheita, que pode representar fartura e abundância no decorrer do ano, 

implica numa série de atividades, que consiste nos cuidados com o que foi produzido para 

que não se perca ou deteriore, como também, com os preparativos para a venda de alguns 

produtos que, geralmente, são comercializados nas feiras livres de Imperatriz, garantido a 

aquisição de bens que não são produzidos na roça. Dessa maneira, o tempo da roça é 

transpassado ao tempo da rua, onde atividades agrícolas são desenvolvidas no quintal das 

casas, ou melhor, a roça está na casa, que está na rua, que pode ou não estar na cidade. 

A Rua: articulação do ”próximo com o distante” 

A idéia de tomar a rua, enquanto um recorte espacial para análise, busca pontuar as 

práticas sociais dos trabalhadores e suas famílias, nesse espaço, ou seja, efetuar um estudo 

da rua sob a perspectiva desses grupos e a forma como articulam as experiências da casa 

como a rua. A rua, assim como a casa, a roça e o quintal são porções do espaço articulados 

entre si através de uma rede de relações que são construídas, tanto no nível pessoal, 

quanto com os lugares e com os objetos. Assim, acredita-se que trazendo à luz tanto os 

tipos de relações quanto a maneira como são construídas, poder-se-á melhor compreender 

o seu significado e a sua dimensão no contexto da configuração do espaço urbano de 

Imperatriz. 

Em primeiro lugar, é importante deixar claro qual o entendimento que esses 

trabalhadores e suas famílias têm da rua. A rua, para esse grupo de trabalhadores 

aparece, ora como “o próximo”, ora como “o distante”, em referência a si próprio. Quando 

os trabalhadores rurais falam “aqui na rua”, referem-se ao lugar representado pelo local 

onde sua casa, a de seus parentes, compadres e vizinhos está localizada. Há uma 

distinção clara entre a casa e a rua. Esta última é sempre o externo, embora comporte 

uma relação de proximidade ou não. Nesse sentido, quando falam “lá na rua”, conota uma 
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relação de estranheza que se revela por meio tanto da distância, quanto do contato pouco 

freqüente, que pode ser traduzido como a cidade ou o “centro da cidade”, num certo 

sentido um paradoxo, pois moram na cidade. 

A rua, em seu sentido de proximidade, abrange as imediações da casa, o bairro e a 

feira. A rua comporta os lugares, objetos e relações com os quais há uma identificação, 

que são personalizadas e que se encontram inscritas numa espécie de rede, e imbricadas 

em infinitas relações que se constroem no seu interior. 

A personalização das relações é favorecida pela freqüência dos contatos, pelas 

trocas, ou melhor, pelas necessidades que lhes são comuns. Desse modo, a vizinhança 

constitui um aspecto relevante da rua, em termos de aproximação entre as pessoas, que 

se consolida por meio das trocas e por atos de solidariedade. Os vizinhos se conhecem e 

se tratam pelo nome, neste caso, conhecer significa muito mais que um simples contato, 

implica conhecer a história de cada família e o tempo de suas idas e vindas. 

Tal fato estabelece um forte sentimento de solidariedade entre os vizinhos, que se 

ajudam mutuamente. A ajuda acontece das mais variadas formas, desde emprestar, trocar, 

doar algo, até cuidar das crianças, em caso de alguma necessidade. Existem cultivos no 

quintal que servem tão somente para o uso da família e para doar ao vizinhos. “Têm coisas 

que não se vendem”, dizem. São cultivadas com a firme intenção de suprir certas 

necessidades da casa, dos parentes, dos compadres e dos vizinhos. As trocas são 

freqüentes e garantem um certo equilíbrio das necessidades reprodutivas das famílias. 

A importância dessa relação entre vizinhos, assim como, a maneira como ela se 

constrói, encontra-se para além das relações patrimoniais. Por sua vez, a vizinhança não 

se restringe apenas a quem mora ao lado ou em frente da casa, mas se estende à rua, 

passando pelo bairro ou dependendo, além, distante. Assim, o bairro é, também, para 

essas pessoas um dos lugares onde as relações são bastante fortes, pois há muitas 

razões para contatos mais permanentes. No bairro, encontram-se com mais freqüência, 

reúnem-se na igreja, nas festas, ou para discutirem problemas comuns, como a falta de 

abastecimento de água, de energia elétrica ou do mato que cobre as vias públicas. 

É, ainda, no bairro que se localiza a feira. É na feira da rua que essas famílias se 

encontram para expor e vender seus produtos, para conversar, para rever e saber notícias 

dos amigos e para se divertir. O ambiente da feira permite esse tipo de interação, 

diferentemente da cidade ou do “centro da cidade”, que para muitos é visto com estranheza, 

porque este espaço estaria mais para o público no sentido da impessoalidade, enquanto que 

a rua estaria mais para o privado no sentido da intimidade. É na feira, também, onde essas 
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famílias fazem o “rancho”2 porque conhecem o seu proprietário ou porque lhes é facultado 

comprar a prazo. 

A feira, enquanto lugar, permite a apropriação da rua, porque cada um pode escolher 

o seu ponto de venda e “tomar de conta” como eles dizem. O “tomar de conta” implica em se 

sentir igual a todos os demais vendedores. É como se dissesse: eu tenho um lugar na feira, 

naquela rua, pois, então, a rua também me pertence. O pertencer a algum lugar dá um 

sentido bastante próprio às suas vidas, sobretudo reforçando esse espaço que é bastante 

próprio, que se constrói por meio dessas práticas. 

A proximidade que esses trabalhadores e suas famílias atribuem à rua, 

compreendendo a vizinhança, o bairro e a feira, lhes confere significados próprios. Nesse 

sentido, é interessante destacar a razão que os faz identificarem-se com esses espaços, 

mesmo que estes não sejam próximos de sua casa (no sentido do edificado). 

Já a rua, por outro lado, entendida como o “distante”, confunde-se com a própria 

cidade ou com o “centro da cidade”, para onde esses trabalhadores e suas famílias se 

dirigem em caso de necessidade, como ir a algum órgão público, ao hospital, à rede 

bancária, ou em última instância, para adquirir algum bem móvel, que não pode ser 

adquirido na feira e nas mercearias e mercados próximos à sua casa. 

A cidade e o seu centro representam em Imperatriz, o “distante” e o estranho. Eles 

dizem: “eu vou lá”, quando se referem à cidade. Tal fato é ilustrativo de como a cidade é 

vista por esses trabalhadores e suas famílias, como se não morasse nela. Parece haver 

uma espécie de “fronteira” invisível, que delimita a rua da cidade e a rua do rural. Também, 

não se sentem no meio rural, pois estão na cidade. 

Esses trabalhadores e suas famílias se deparam com muitas situações, tanto de 

sentir a cidade como estranha, como de se sentirem estranhos em relação à ela. Tomar 

ônibus para uns ou manipular as informações dos caixas eletrônicos para outros, são 

exemplos limites de situações que expressam completo estranhamento. Estranhamento que 

ocorre tanto pela falta de conhecimento dos mecanismos de funcionamento de 

determinados objetos, como também pela pouca freqüência no uso dos mesmos. O uso 

esporádico ocorre pela falta de necessidade, sendo que esses e outros objetos são apenas 

funcionais, servindo apenas para situações tidas como urbanas, as quais eles e suas 

famílias não têm acesso, por não estarem incluídos nessa forma de vida, que hierarquiza e 

excluí determinados grupos no interior da própria cidade. 

                                                 
2 O “rancho” significa a compra do mês, ou seja, aquisição de gêneros de primeira necessidade, 

que envolve o açúcar, o café, óleo, macarrão, produtos de limpeza... 
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Com efeito, alguns usos da cidade são restritos e por isso as relações com essa 

porção do espaço também o são. Quando elas ocorrem acontecem num nível apenas 

funcional. Nesse sentido, a “rua” expropria, individualiza, expulsa esses trabalhadores rurais 

e suas famílias do seu espaço. 

Essa espécie de “fronteira” invisível significa o limite posto entre o fato de morar na 

cidade e não se sentir nela, ou parte dela. O que limita o não se sentir na e da cidade é a 

falta de familiaridade com a sua dinâmica, cujo tempo e ritmo lhes fogem ao controle. 

Também, não se trata do tempo e ritmo da roça em oposição ao tempo e ritmo da cidade, 

como se essa relação fosse dicotômica, sendo possível separá-los e mantê-los destacados 

um do outro. Nessa perspectiva, essa “fronteira” é móvel e permeável, permitindo a 

realização de vários movimentos, que se processam em idas e vindas, ou seja, recebendo e 

fornecendo novos elementos, que podem ou não ser incorporados. A mobilidade da 

“fronteira” ocorre em razão desses trabalhadores, embora não muito freqüente, inscreverem 

suas ações no contexto da cidade, quebrando a rigidez da norma e do tempo que rege a 

dinâmica da mesma. 

 Os recortes espaciais da Casa, do Quintal, da Roça e da Rua são tomados aqui no 

sentido de particularizar a análise, porém sem perder de vista que essas dimensões do 

espaço estão articuladas num todo mais amplo que é a cidade como um todo. O recorte 

aqui tem um caráter metodológico no sentido de identificar o fazer e o viver dos 

trabalhadores rurais e de que forma suas ações se espacializam na cidade a partir desta 

instância menor do ponto de vista da escala geográfica. 

 Nesse sentido, as observações de Santos (1985), são valiosas para compreensão da 

análise que ora propomos, pois se refere ao espaço enquanto produto social, cuja análise 

não pode prescindir de que cada coisa em particular tem seu significado a partir do conjunto 

em que estão relacionadas. A casa, o quintal, a roça e a rua foram tomadas como parte 

desse conjunto, que compõem o espaço urbano de Imperatriz na perspectiva da sua 

articulação com o todo, sendo que as características identificadas como rurais, não se 

encontram isoladas no contexto do espaço urbano, ao contrario, se encontram numa relação 

dialética, resultando num espaço diferenciado, onde não pode ser dado nem como urbano 

ou rural, uma vez que estão imbricados. 

OBSERVAÇÕES FINAIS  

Os trabalhadores rurais que moram na cidade de Imperatriz não podem ser 

considerados como urbanos simplesmente, embora morando há quinze, vinte ou trinta anos 

ali. Pois, do ponto de vista do modo de viver, esses trabalhadores rurais e suas famílias 

mantêm relações de parentesco e vizinhança e aqui se aproximando das formulações sobre 
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o camponês (LEFEBVRE, 1975). São essas relações que garantem a solidariedade do 

grupo e o ajuda a superar as dificuldades impostas pela vida na cidade. 

  Contudo, também não podem ser considerados trabalhadores rurais. A apropriação 

deste termo, ainda que de forma inequívoca neste trabalho, serviu para distinguir esses 

trabalhadores e suas famílias dos demais trabalhadores, sobretudo, porque não podem ser 

considerados como trabalhadores isolados, uma vez que compõem um grupo, cuja forma de 

fazer e viver os unifica através de práticas sociais que podem ser consideradas comuns, que 

resultam na produção de um espaço próprio e também numa forma própria de representar a 

cidade. Além das atividades que desenvolvem que podem ser agrícolas ou não, esses 

trabalhadores rurais tem acesso, embora de forma precária, aos equipamentos urbanos, 

como água tratada, energia elétrica, telefone. Por sua vez, suas práticas espaciais não se 

dão apenas nas dimensões da Casa, e da Roça, mas no contexto mais amplo do cotidiano 

da Rua e da cidade. 

 Essas práticas espaciais comuns são construídas a partir de sua experiência anterior 

referenciadas nas trajetórias vividas enquanto grupo, o que explicam de certa maneira a 

formação do espaço urbano de Imperatriz, em articulação permanente com novas formas de 

viver que vão sendo forjadas na cidade. Nesse novo espaço, estes trabalhadores rurais e 

suas famílias continuam a encontrar maneiras de fazer viver da atividade agrícola, seja do 

ponto de vista material ou não. 

Nesse sentido, embora mantendo essas práticas que foram trazidas de uma 

experiência anterior, considerada rural, na cidade, entram em contato com outras práticas, 

consideradas urbanas, que segundo Lefebvre (1991) comporta sistemas de objetos e de 

valores. Este autor aponta como valores da sociedade urbana – lazeres, costumes e modas, 

sendo que os trabalhadores rurais assimilam certos valores urbanos, uma vez que não 

estão isolados na cidade. Nesse processo interativo, suas experiências vão sendo 

enriquecidas, no sentido de articular as diferenças, sem, no entanto, homogeneizá-las, pois 

continuam mantendo as experiências anteriores. 

Assim, ao mesmo tempo que em suas práticas expressam a conjugação dessas 

diferentes experiências, constituem uma própria que não pode se dizer nem urbana, se 

assim se entende, nem tampouco rural. Assim, como esses trabalhadores se modificam, 

expressando sua forma de viver, de se relacionar e de se integrar no conjunto dos 

elementos do espaço tido como urbano, vão produzindo no mesmo, mudanças, pois“cada 

ação não constitui um dado independente, mas um resultado do processo social” (SANTOS: 

1985, p.7). 

 É importante ressaltar que as práticas sociais dos trabalhadores rurais se 

relacionadas anteriormente na dimensão da Casa e da Rua se espacializam na medida em 
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que são estabelecidas redes de relações que não se confinam aos espaços antes 

mencionados e na medida em produzem um espaço com características diferentes daquele 

especificamente rural e especificamente urbano. Desse modo, as formas de viver influem na 

caracterização geral da cidade, embora aparecem com maior clareza e solidez, talvez 

conferindo à rua enquanto proximidade de uma identidade própria enquanto lugar, por um 

lado, mas sobretudo por fração do espaço da cidade. 

. Assim se torna difícil enquadrar a realidade de Imperatriz nas categorias rural ou 

urbana de forma hifenizadas, onde o rural é construído em oposição ao urbano. Se assim se 

proceder, haverá uma dificuldade empírica e teórica em explicar o que se observa do real, 

pois o espaço urbano de Imperatriz resulta de diferentes segmentos, dentre os quais, os 

trabalhadores rurais, que imprimem a sua forma de fazer e viver. Assim sendo, o espaço 

resultante deste processo é ”um híbrido”. Olhando deste ponto de vista, pode-se colocar em 

questão as próprias categorias rural e urbano, enquanto modelo explicativo do real. 
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