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RESUMO: O presente estudo trata-se de abordar através do viés, “Produção do espaço, 

dinâmicas urbanas e regionais”, analisar a polarização regional exercida pela cidade de 

Cajazeiras – Paraíba, no que diz respeito a oferta de bens e serviços. Este centro urbano tem uma 

atuação significativa no Alto Sertão da Paraíba, em partes do Sudeste do Ceará e Sudoeste do 

Rio Grande do Norte, ofertando serviços especializados como educação superior e saúde, 

sobretudo. Cajazeiras se situa numa posição geográfica privilegiada, o que corrobora para atrair 

sujeitos para consumir no seu espaço intraurbano. O objetivo central desta contenda é analisar a 

centralidade que esta cidade paraibana exerce no Alto Sertão da Paraíba na oferta de serviços, 

para isso, elegemos duas variáveis – fluxos e dinâmicas regionais para comprovar as interações 

espaciais que se materializam entre Cajazeiras e a mesorregião para atestar sua centralidade. 

Este trabalho parte da premissa que o ensino superior desde o momento em que se instalou em 

Cajazeiras na década de 1970 e, sua consequente ampliação a partir da segunda metade da 

década de 1990 modificou as estruturas econômica, política, social e cultural da cidade. Ademais, 

influenciou na especulação imobiliária, culminando num crescimento da construção civil, aumento 

na criação de loteamentos, valorização da terra e do imóvel urbano. Fatores que influenciaram na 

modificação da paisagem urbana, tanto no sentido da forma de produção socioespacial como no 

ritmo e hábitos da população. Mediante o exposto e com as observações de campo, é pertinente 

inferir que este centro urbano exerce uma influência na região Oeste, Sudeste e Sudoeste da 

Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, respectivamente. A metodologia de abordagem deste 

estudo foi pautada em revisão bibliográfica, estudos de campo, coleta de dados e informações 

junto a instituições de ensino superior, prefeitura municipal e, entrevistas com corretores e 

incorporadores imobiliários locais. 

PALAVRAS-CHAVE: Centro sub-regional; dinâmicas regionais; centralidade; educação superior.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Desde que foi elevado à categoria de município em 1876 por meio da lei provincial n° 616 

(IBGE,2016), Cajazeiras já apresentava uma posição de destaque no Alto Sertão da Paraíba, no 
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entanto esta representação de destaque se intensificou a partir da década de 1970 quando a 

cidade recebeu o ensino superior. A consolidação de cidade/centro na mesorregião paraibana e 

em partes do Sudeste do Ceará e Sudoeste do Rio Grande do Norte se intensificou no início dos 

anos 2000 com a expansão da educação superior, que por conseguinte, impulsionou o 

crescimento de outros serviços, notadamente, comércio e saúde.  

Atualmente Cajazeiras tem o oitavo maior PIB (Produto Interno Bruto), estadual – R$ 

447.658, obteve um crescimento de 12,6% (IBGE, 2013), em relação ao último levantamento. O 

PIB deste município cresceu superior ao de João Pessoa, capital do estado, e Campina Grande, 

considerada a segunda maior cidade da Paraíba em gestão territorial. Cajazeiras ocupa uma área 

territorial de 565.899 km², detém a sétima maior população do estado, contando com 61.431 

habitantes, desse total 46.753 residem na cidade. 

A partir da década de 1970 Cajazeiras presenciou um progresso econômico e passou a ser 

referência na região a qual está inserida. Este processo veio por meio do setor de educação 

superior que contribuiu para que a cidade atraísse um maior contingente de pessoas interessadas 

em consumir o serviço recém implantado no seu território. Sua localização geográfica privilegiada 

no entroncamento dos estados do Ceará e Rio Grande do Norte favoreceu o fluxo de pessoas, 

serviços e mercadorias entre ela e esses estados mencionados.  

Portanto, sua localização geográfica privilegiada em consonância com o surgimento do 

ensino superior no município foi a base para a referida cidade crescer economicamente e, por 

conseguinte, assumir o posto de centro nessa região. Tal centralidade veio a consolidar-se no 

início dos anos 2000 com a expansão da educação superior pública e privada e, com a ampliação 

do seu mercado consumidor. 

A partir desse último marco temporal (2000), a cidade passou por intensas transformações 

nas esferas econômica, política, cultural e social, fruto da crescente demanda de consumo por 

parte da população local e circunvizinha apreciada desde os anos 1970, que se acentuou na 

primeira década do século XXI com a ampliação de serviços básicos ofertados e com a inserção 

de investimentos de capital externo no seu território, obrigando-a se reorganizar espacialmente. 

Mediante as transformações postas, Cajazeiras expandiu sua articulação comercial, pois 

deixou de comercializar exclusivamente com cidades locais análogas, passando a ampliar sua 

escala de transações comerciais, se inserindo no mercado global. Essa inserção teve início no 

ano de 2001 com a criação da indústria têxtil “Santo Antônio Indústria Têxtil e LTDA/SANTEX”. 

Um empreendimento local do segmento de vestuário, as matérias primas para a produção vem da 

Ásia, 60% do poliéster para a confecção dos produtos advém deste continente, os outros 40% de 

Santa Catarina e Pernambuco.  

Além disso, Cajazeiras conta com a presença de diversas franquias, sendo as principais, a 

Boticário, Cacau Show, Colchões Ortobom, Wizard, CCAA, Subway, Carmen Steffens, Skyler, 
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móveis planejados (Italínea). Além de concessionárias de automóveis e motocicletas como a 

Honda, Suzuki, Ford, Volkswagen e Renault.  

Perante o contexto apresentado, é pertinente inferir que a escala comercial e de serviços 

desta cidade não se restringe mais apenas a escala local. É possível perceber uma articulação de 

Cajazeiras com centros urbanos da mesma mesorregião, como também das demais partes do 

Nordeste, do Brasil e do globo. As importações de matéria prima da Ásia, Santa Catarina e 

Pernambuco, além da presença de franquias e marcas de automóveis no território cajazeirense 

corrobora para a tese de que este centro está incluso na rede urbana regional, nacional e 

internacional.  

A paisagem intraurbana cajazeirense se modificou, apresentando diversas funcionalidades 

comerciais criadas pela população. É possível encontrar na área central uma convergência de 

agentes do comércio, lojas de diferentes segmentos e supermercados dividindo o mesmo espaço 

com ambulantes. Em outro setor da cidade há a presença de comércio de atacado e um mini 

shopping center, isso cria zonas comerciais com formalidade distintas, além disso, lojas formais e 

vendedores informais disputam o mesmo espaço de forma sincrônica, notadamente, no centro da 

cidade.  

Com isso, esta pesquisa parte da premissa que o setor de bens e serviços impulsionado 

pela presença e expansão da rede de ensino superior pública e privada local foi determinante para 

a afirmação de Cajazeiras como cidade/centro na região do Alto Sertão da Paraíba e em partes do 

Ceará e Rio Grande do Norte, além disso, provocou mudanças nas dinâmicas socioespacias e no 

espaço intraurbano local.  

Quanto as técnicas metodológicas utilizadas para o desenvolvimento deste estudo, 

utilizou-se levantamento bibliográfico, análise documental, estudos de campo, entrevistas e 

levantamento de dados e informações. Posteriormente os dados coletados foram sistematizados 

para melhor compreender e revelar os fenômenos e contradições presentes no espaço 

interurbano da cidade objeto do estudo.   

Com esta investigação de natureza qualitativa e analítica pretende-se contribuir para o 

desenvolvimento teórico da ciência geográfica como também produzir um ensaio que ajude a 

compreender o atual momento que vive as cidades pequenas, espaços que estão passando por 

transformações territoriais e socioeconômicas nesse período globalizado na qual o mercado 

capitalista cada vez mais busca expandir sua escala de atuação.  

   

2. CAJAZEIRAS: UM CENTRO SUB-REGIONAL PARAIBANO 

 

Segundo o estudo das Regiões de Influências das Cidades (REGIC/IBGE, 2007), 

Cajazeiras foi classificada como um centro sub-regional de nível A. O método utilizado para 
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enquadrá-la nesse grupo de cidades foi o fato da mesma contar com um contingente populacional 

superior a 50.000 habitantes no ano de 2007 (o teto máximo para o enquadramento das cidades 

nesse conjunto foi de 95.000 pessoas), e a cidade manter relações com cerca de 100 municípios.  

Corrêa (1999), ao tratar do conjunto de cidades que se apresentam como pequenos 

núcleos chama a atenção para o fato de que a partir do momento que esses recebem em seu 

território alguma atividade complexa eleva seu grau de especialização e, por conseguinte, sua 

hierarquia urbana, o autor nomeou centros dessa natureza de cidades polos. Segundo ele: 

A partir da inserção de novas atividades, induzidas de fora ou criadas 
internamente, conferem uma especialização produtiva ao núcleo preexistente, 
inserindo-o diretamente na rede urbana, introduzindo nela uma ou mais complexa 
divisão territorial do trabalho. As especializações produtivas adquiridas por estes 
centros, conferem uma singularidade funcional, entendida como característica que 
são simultaneamente de diferenciação no âmbito da economia global e de 
interação desta na mesma economia. A centralidade, ao que indica, pode ser 
ampliada (CORRÊA, 1999, p. 50).  

 

Com base na acepção do autor supracitado, elegemos o termo cidade polo para se referir 

a posição que Cajazeiras exerce na atual estrutura da rede urbana brasileira, visto que foi 

mediante a presença do ensino superior em seus domínios que percebemos uma mudança 

econômica, social e política. A cidade ampliou sua escala de atuação, tornou-se um dos 

municípios de destaque em grande parte do Nordeste, sua população urbana cresceu 

rapidamente, além de apresentar outras funcionalidades.  

O início da década de 1970 marcou o processo de organização do espaço geográfico 

intraurbano cajazeirense. A presença do ensino superior dinamizou sua representatividade 

econômica, política e social, portanto, contribuiu para Cajazeiras assumir o posto de cidade polo 

no Oeste da Paraíba, no Sudeste do Ceará e Sudoeste do Rio Grande do Norte.  

O setor de serviços e o agropecuário são os que mais contribuem na geração de receitas 

para a economia cajazeirense, resultando na atração de pessoas para consumirem no seu espaço 

e/ou através da comercialização dos produtos dessa natureza com municípios da sua 

mesorregião como também de toda a região nordestina, materializando um intenso fluxo de 

pessoas e mercadorias dessa cidade com a região, revelando, assim, que sua atuação 

econômica, sobretudo, extrapolou seus limites regionais, ao que se percebe Cajazeiras ampliou 

suas relações comerciais, se articulando com cidades médias nordestinas bem como com 

algumas capitais da região, notadamente João Pessoa – PB, Fortaleza – CE, Natal – RN, Recife – 

PE, Teresina – PI e São Luiz – MA.  

A instalação e expansão da educação superior constituiu-se como mola propulsora para a 

intensificação das relações interurbanas regionais e para a diversificação da economia local. 

Diariamente Cajazeiras recebe um acentuado fluxo de pessoas que se deslocam de pequenos 

municípios análogos do Sertão paraibano bem como do Ceará e Rio Grande do Norte para 
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usufruir da diversidade de cursos de graduação oferecidos na cidade, tanto público quanto 

privados, e cursos de mestrado profissional e especialização que têm auxiliado na melhoria da 

qualificação profissional da população local e regional.  

Com isso, é pertinente ressaltar que a atração exercida por Cajazeiras em partes da 

Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte e em outras unidades da federação no que tange a 

educação superior é reflexo da infraestrutura que a cidade dispõe nesse setor. O município conta 

atualmente com Instituições de Ensino Superior (IES), presenciais – sendo duas federais, o 

Centro de Formação de Professores da Universidade Federal de Campina Grande (CFP/UFCG), 

um campus do Instituto Federal de Ciências e Tecnologia da Paraíba (IFPB). Três IES privadas, a 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cajazeiras (FAFIC), a Faculdade Santa Maria (FSM) 

e a Faculdade São Francisco da Paraíba (FASP). Além de três polos de ensino a distância, a 

Universidade Paulista (UNIP), Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), e o Instituto Superior de 

Educação de Cajazeiras (ISEC).  

Com exceção da FAFIC, IFPB e do CFP/UFCG, as demais IES se instalaram em 

Cajazeiras entre os anos de 2000 a 2010, revelando assim, que foi nesse período que houve uma 

expansão significativa da rede superior de ensino na escala local, fruto de demandas de consumo 

crescente da sociedade sertaneja por qualificação profissional. Nesse sentido, Cajazeiras foi 

bastante beneficiada pelas políticas públicas de fomento a ampliação e interiorização do ensino 

superior público nacional.  

A oferta e a diversidade cada vez mais crescente de cursos superiores oferecidos por 

Cajazeiras influenciou na sua consolidação enquanto cidade polo no Oeste paraibano, pois a 

partir do momento que a cidade passou a oferecer serviços complexos, atraiu discentes, docentes 

e demais funcionários da região Nordeste bem como de outros estados da federação brasileira, 

comprovando, assim, sua polarização sub-regional e, consequentemente seu papel de polo 

universitário. A figura 1, representa os fluxos de estudantes que se dirigem a Cajazeiras para o 

consumo da atividade stricto sensu, seja através do movimento pendular ou se instalando 

definitivamente na cidade por conta do curso.   

A figura 01 apresenta a origem municipal dos discentes que realizam seus movimentos de 

fluxos em direção a Cajazeiras em busca do serviço de ensino superior. Os fluxos são tanto de 

origem pendular, promovidos por discentes que residem em municípios próximos e, assim, 

permitem irem a cidade do serviço e voltarem aos seus respectivos lugares diariamente, como 

também realizados por estudantes que residem fora da zona de polarização por Cajazeiras, nesse 

caso, os mesmos fixam moradia em Cajazeiras ao longo do curso. 

 

Figura 01: Fluxos, quantidade de munícipios e a naturalidade dos discentes matriculados nas IES 

presenciais de Cajazeiras 
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Fonte: Base Cartográfica: IBGE; 

Autor: Délio Jackson (2015). 

 
Posto isso, se verifica em Cajazeiras a presença do setor de ensino superior como base de 

promoção e de complemento à economia local, movimentando e estimulando outros setores, 

notadamente o comercial e o de saúde, este último que vem ganhando amplo destaque em 

virtude do aumento e demanda por cursos da área de “Ciências da Vida”. A presença de uma 

atividade complexa em um determinado lugar contribui para a instalação de outras atividades, 

corroborando, portanto, para o aumento e circulação de capital na cidade.   

Mediante isso, é pertinente inferir que as IES são capazes de criar novas dinâmicas nos 

centros urbanos nas quais se instalam. Nesse sentido, Henrique (2011, p. 01), considera que:  

A compreensão do papel das universidades como agentes da (re)estruturação 
urbana e das cidades torna-se importante, tanto em razão do volume de recursos 
financeiros movimentados quanto pela modificação de dinâmicas intraurbanas 
(moradia, circulação, usos, etc.), e do cotidiano dos moradores. 

  

Portanto, este setor possibilitou a inserção de Cajazeiras na rede urbana nacional, e, 

promoveu transformações na paisagem intraurbana, esses processos são frutos da ampliação das 

Instituições de Ensino Superior (IES). Esta ampliação se iniciou a partir da segunda metade da 

década de 1990 e se intensificou no decorrer anos 2000 com a geração de novos fluxos, ações, 

investimentos e dinamicidade à economia de Cajazeiras. Nesse sentido, Edval Rolim (2015, s/p), 

ressalta que: 
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A expansão das Instituições de Ensino superior tem provocado o aumento no fluxo 
de pessoas, especialmente estudantes, para a nossa cidade. Essa migração 
aumentou a procura de imóveis, tanto para a compra, como para a locação, 
sobretudo. O crescente setor de ensino superior atrai uma população visitante que 
avalia o potencial da cidade e fazem investimentos na compra de prédios 
comerciais e residenciais. 
 

Nesse sentido, “Os serviços de alta complexidade produzem fluxo de pessoas, produtos e 

informações que reforçam o papel polarizador das atividades econômicas [...]”, de localidades que 

se encontram em expansão e/ou reestruturação. (RAMIRES, 2007, p. 173). 

Partindo do enfoque atribuído pelo autor supracitado com relação as cidades que tem 

passado por redefinições nos seus papéis, é pertinente inferir que Cajazeiras passa por uma 

reestruturação urbana e uma ampliação nas suas funções interurbanas, associada ao processo de 

urbanização bem como da dinamização socioespacial advinda da presença e ampliação do ensino 

superior, que contribuiu para ampliação do seu comércio, tornando-o globalizado com a presença 

de franquias de vários segmentos.  

Impulsionado com essa pujança, o tecido urbano expande-se cada vez mais em direção as 

bordas e/ou de áreas anteriormente desvalorizadas da cidade, atribuindo uma ressignificação ao 

espaço urbano de Cajazeiras. Essa redefinição de espaços na cidade é resultante da demanda do 

consumo imobiliário por parte de estudantes, professores, sujeitos de negócios e, a própria 

população e pontos de comércios que tem saído das áreas centrais em direção as bordas 

buscando maior espaço, com isso, verifica-se em Cajazeiras um aumento de loteamentos e 

construções comerciais desde o ano de 2009. 

Buscando revelar o aumento no número de loteamentos e de imóveis construídos em 

Cajazeiras, tanto residenciais como comerciais, serão expostos na tabela 01 e quadro 01 a 

quantidade desses empreendimentos surgidos e/ou construídos. Nesse sentido, foi eleita a escala 

temporal do ano de 2009 até 2014 dos empreendimentos e construções. Isso porque, foi nesse 

referido período que houve um “boom” imobiliário na cidade em decorrência da ampliação de 

programas do governo federal na aquisição de crédito imobiliário, notadamente o programa Minha 

Casa Minha Vida (MCMV), e o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), na sua segunda fase. 

  

Tabela 01: Número de loteamentos aprovados para empreendimento imobiliário em Cajazeiras 

entre 2009 – 2014 

Loteamento Ano de Aprovação 

Chácaras Paraíso 08/06/2009 

Cidade Jardim Residence 03/03/2010 

Jardim Soledade II 08/03/2010 

Luar Cidade Universitária 12/03/2010 

Margarida Martins de Araújo 01/06/2010 
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Vale das Palmeiras 29/09/2010 

Nova Divinópolis 18/10/2010 

Residencial Atena 20/10/2010 

Luar campus Universitária 22/10/2010 

Jardim Boulevard 16/11/2010 

Colinas do Oeste 24/11/2010 

Imperial Residense 23/02/2011 

Eldorado 29/09/2011 

Brisa Leste 21/11/2011 

Urbano Alpha 14/12/2011 

Cristal I e II 15/12/2011 

Rosina Parente 22/05/2013 

José Neco de Sousa 24/01/2014 

Joca Claudino 22/05/2014 

Luar Cajazeiras 22/05/2014 

Jardim Soledade III 08/08/2014 

Fonte: Secretária Municipal de Planejamento do Município de Cajazeiras – PB/2015. 

Tabela produzida e adaptada por Joaquim Alves da C. Filho/2016. 

 
De acordo com a tabela 01, somente em cinco anos – de 2009 a 2014 o espaço 

intraurbano de Cajazeiras acolheu 21 novos loteamentos que se encontram em construção e/ou 

balizados nas plantas e loteados para a edificação. São lotes que se encontram todos vendidos e 

aprovados pelas leis urbanísticas e de ordenamento urbano.   

O que se constata na produção desses empreendimentos é que são tanto de propriedade 

privada de um único sujeito, como de uma empresa incorporadora imobiliária que não tem espaço 

físico na cidade, porém atua onipresente, a respeito disso Spósito (2007, p. 242), enfatiza que 

“Estruturas urbanas organizadas por um centro principal são sobrepostas por lógicas espaciais 

mais complexas decididas fora da escala de poder econômico e político local, em função de 

interesses comerciais e imobiliários [...] que associam atores econômicos locais aos nacionais”. 

Além disso, o próprio Estado em sua estância municipal atua como proprietário da terra urbana e 

construtor, se configurando com um agente produtor do espaço urbano (CORRÊA, 2011). 

Ademais:  

Interfere na dinâmica do mercado imobiliário através da concessão de 
financiamentos para a construção em certas áreas da cidade, ou para a compra 
de moradia por parte dos consumidores, além de poder produzir diretamente 
moradias, valorizando, através da produção da infraestrutura necessária para as 
moradias construídas, o seu entorno, muitas vezes localizado nas periferias pouco 
consolidadas das cidades (BOTELHO, 2007, p. 81).   
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Posto isso, constata-se uma redefinição territorial e socioespacial nas pequenas e médias 

cidades brasileiras em decorrência da presença de objetos geográficos, (no caso de Cajazeiras as 

Instituições de Ensino Superior), que no momento em que se instalam em determinada porção 

territorial do espaço intraurbano modifica a paisagem e cria novos fluxos de pessoas e 

mercadorias, além de atrair novos agentes econômicos para investir naquele lugar e, 

indiretamente obriga o Estado a criar condições estruturais para melhorar as condições de 

produção e acesso. Nessa lógica, o Estado apresenta-se como: 

Um poderoso agente de produção do espaço, sua atuação ‘ideal’ está permeada 
de interesses privados, dentre os quais são muito significativos os interesses que 
derivam da propriedade da terra, por sobre a qual se definem os proprietários da 
terra que atuam no processo de valorização, perpassando por dentro dos 
aparelhos do Estado (SEABRA, 1988, p. 102-103).  

 

Portanto, esta instituição social age em duas frentes, numa criando condições concretas e 

atendendo os interesses do capital para que possa se alicerçar, difundir e circular de forma rápida 

e sem obstáculos, em outra criando e transmitindo um discurso de apaziguamento junto à 

população menos abastada, isto é, tenta convencer esta camada que criará condições –, 

residências e serviços básicos que possa atendê-los.   

No quadro 01, apresentamos o número de construções ocorridas no segundo semestre de 

2014, mediante sua análise é perceptível que a média de edificações no segundo semestre de 

2014 é superior ao do primeiro semestre de 2015 com exceção do mês de maio de 2014. Além do 

mais, neste último ano citado há um equilíbrio maior que no ano de 2015. Com isso, o que se 

constata neste último ano é uma diminuição gradativa no número de construções e, até mesmo na 

criação de loteamentos, visto que em 2015 não houve construção e/ou aprovação para a criação 

de nenhum novo empreendimento desta natureza, consultar tabela 01. 

O decrescimento observado no ano de 2015 pode ser depreendido em virtude da 

instabilidade política/econômica que o Brasil começou a sentir a contar deste ano. Com a 

diminuição na oferta de crédito imobiliário o setor da construção civil em Cajazeiras esfriou, visto 

que eram os financiamentos realizados por pessoas físicas, jurídicas e governo municipal junto ao 

governo federal e/com agências bancárias credenciadas a fornecer empréstimos que alicerçou 

e/ou criou condições para o aquecimento construtivo imobiliário na cidade. Cajazeiras atualmente 

detém de um setor industrial ainda tímido, não conta com a presença de nenhuma grande 

indústria, apenas algumas micro e pequenas empresas ligadas ao ramo têxtil, de laticínios e de 

limpeza. O setor agrícola, o de bens e serviços e o Fundo de Participação Municipal (FPM), são 

os que mais contribuem para as receitas da cidade.  

 

Quadro 02: Número de imóveis residenciais e comerciais construídos em igual período de maio 

de 2014/2015. 
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Ano Ano 

Mês 2014 2015 

Janeiro _ 54 

Fevereiro _ 31 

Março _ 50 

Abril _ 38 

Maio 39 51 

Junho 46 _ 

Julho 68 _ 

Agosto 61 _ 

Setembro 74 _ 

Outubro 48 _ 

Novembro 55 _ 

Dezembro 44 _ 

Total de imóveis residenciais: 659 residências 

Fonte: Secretária de Planejamento do Município de Cajazeiras – PB/2015. 

Tabela produzida e adaptada por Joaquim Alves da C. Filho e Maria do Socorro B. Pereira/2015. 

 

Destarte, a tabela 03 mostra o índice de rendimento dos setores que mais contribuem para 

o PIB de Cajazeiras: 

 

Tabela 02: Participação dos setores por atividade econômica via PIB referente ao ano de 2010, 

(R$ 1 mil)  

Setor econômico 2010  Porcentagem (%) 
Agropecuário 10.227 18 % 

Indústria 64.370 28% 

Serviços 373.045 54% 
Total 447.658 100% 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Acesso: 11 de jul. 2016. 

Tabela produzida e adaptada por Joaquim Alves da C. Filho/2016. 

 

Conforme se apresenta na tabela 03, o setor que mais contribui para as receitas 

econômicas de Cajazeiras segundo este estudo do IBGE é o de bens e serviços com uma larga 

vantagem em relação aos outros dois setores, notadamente o agropecuário e o industrial. As 

atividades que movimentam o setor de serviços são, sobretudo, o do comércio, educação e 

saúde. Essas esferas apresentam-se bem complexas e dinâmicas, encontrando-se em um estágio 

de crescimento e com ampla diversidade.  

Um dos elementos determinantes senão o principal por impulsionar e movimentar a 

economia de Cajazeiras é a educação superior acompanhada do comércio, na qual são 

responsáveis por atrair pessoas de todo o Alto Sertão da Paraíba, bem como de outras regiões da 

Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte e de outros estados da federação nacional, nesse caso o 

ensino superior tem uma escala de atuação mais ampliada.  
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Portanto, esses dois serviços (educação superior e saúde), gera a presença de fixos e 

fluxos suscitando mudança na paisagem intraurbana e, tornando este centro urbano cada vez 

mais dinâmico. Portanto, é pertinente inferir que Cajazeiras é uma cidade polo na sua região por 

oferecer e despertar o interesse de centenas de sujeitos a consumirem e produzirem no seu 

espaço.  

Dessa forma, cidades pequenas, como Cajazeiras tem provocado intensas modificações 

na organização socioespacial brasileira, tem promovido transformações em redes urbanas; ao que 

permitiram a realização de novos papéis; tornaram-se lócus de realização produtiva, se inseriram 

nas interações espaciais de grande alcance” (FRESCA, 2010, p. 75).   

Nesta pesquisa Cajazeiras foi classificada como uma cidade polo por comandar e/ou ser o 

centro das tomadas de decisões na região, por apresentar um centro de gestão territorial 

complexo e dinâmico, além de polarizar municípios que apresentam uma diversidade de 

atividades econômicas não especializas e, por ser o reduto de fluxos regulares de mercadorias, 

pessoas e informações.    

Em suma, é possível concluir que Cajazeiras é um centro polarizador, e encontra no setor 

de serviços o principal expoente para seu crescimento econômico, uma vez que este setor está 

em constante crescimento em virtude da logística de produção e consumo de bens duráveis e 

não-duráveis obedecendo a lógica de acumulação de capital que se realiza na produção e 

reprodução de atividades e espaços no tecido urbano.   

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

As pequenas cidades brasileiras que apresentam auto grau de especialização nos seus 

serviços e, que se encontram como objeto de análise de estudos da Geografia Urbana e áreas 

afins se apresentam como importantes centros de gestão territorial, resultado das funções que 

exercem na região ao qual se encontram inseridas e, também por fazer parte da rede urbana 

brasileira.  

O processo de implantação do ensino superior e sua consequente expansão na segunda 

metade da década de 1990 promoveram transformações sociais, econômicas e políticas na esfera 

intra e interurbana, além de ter modificado a paisagem urbana com a ampliação comercial e 

expansão da malha urbana com um crescente número de loteamentos, e um aumento na 

especulação imobiliária em virtude da alta demanda por habitações tanto por parte da população 

local como por segundos residentes.   

Os resultados obtidos nessa pesquisa permitem afirmar que o setor de serviços é o 

principal responsável por movimentar a economia local, aliada as condições de infraestrutura 
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aplicada pelo setor público corrobora para que agentes econômicos passe a escolher Cajazeiras 

no Alto Sertão da Paraíba como eixo para investidura no capital fixo/concreto.  

Além de revelar sua centralidade no setor de educação e, estar se formando na cidade um 

setor de saúde com alto grau de relevância, onde já atende toda a região e que deve se ampliar 

nos próximos anos com a construção em curso de uma unidade do Instituto Médico Legal (IML), e 

com a construção de um hospital universitário aprovado pelo governo do estado da Paraíba, 

Cajazeiras apresenta uma diversidade comercial oferecendo uma multiplicidade de opções para a 

população consumidora e, também para pequenos comerciantes que estoca seus pequenos 

empreendimentos a partir do mercado atacadista que Cajazeiras dispõe.  

Esta análise buscou apresentar a centralidade que esta cidade sertaneja exerce na região 

Oeste da Paraíba, bem como no Sudeste e Sudoeste do Ceará e Rio Grande do Norte, 

respectivamente, a partir do setor de educação superior. A partir do que foi obtido e exposto 

busca-se contribuir para o desenvolvimento e/ou difusão de pesquisas relacionadas com cidades 

pequenas e médias que se inseriram na rede urbana brasileira hierarquizada a partir da presença 

de objetos geográficos complexos, ademais, espera-se que apontamentos como este possa 

influenciar e aprofundar estudos desta natureza.  
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