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NA CIDADE JUAZEIRO DO NORTE/CE: a produção do espaço urbano do
bairro lagoa seca e do seu entorno imediato
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O presente projeto de pesquisa surgiu a partir da curiosidade acerca dos
processos de diferenciação socioespacial e segregação Urbana na cidade de
Juazeiro do Norte/ CE. Esse tema é fortalecido quando se fala em
agravamento das diferenças na produção do espaço urbano brasileiro. Sendo
assim, fica mais evidente a fragmentação dos espaços de socialização no
ambiente urbano. O projeto supracitado objetiva analisar os condicionantes
socioespaciais relacionados aos processos de (trans)formação verificados
sobretudo no bairro Lagoa Seca, caracterizado por ser um bairro com uma área
residencial e comercial de status e de perfil especialmente distinto dos demais
bairros da cidade de Juazeiro do Norte/ CE e Cariri, e os espaços contíguos ao
seu território. Em suma, pretendemos entender as relações ou a precarização
destas entre a área mais enobrecida da cidade com o seu entorno imediato,
especialmente com os bairros João Cabral e Frei Damião. Essa investida tem
como mote principal investigar processos de segregação, diferenciação e
fragmentação socioespacial e analisar seus reflexos na realidade urbana que
compõe os bairros Lagoa Seca, Frei Damião e João Cabral. Esses três bairros,
apesar de muito territorialmente muito próximos parecem separados como
água e óleo numa mesma superfície. Para consecução dos objetivos
delineados acima, impõe-se a necessidade de amplo levantamento
bibliográfico e documental sobre a temática trabalhada. Além da reflexão
teórica, faz-se necessário a coleta de informações e produção de dados que
permitam mensurar a realidade em questão. Nesse sentido, visitas sistemáticas
às áreas piloto da pesquisa serão fundamentais para a viabilização dos
propósitos da pesquisa. É importante salientar que a pesquisa em questão está
em fase inicial, portanto, ainda não apresenta resultados substanciais para

1

Graduanda em licenciatura em geografia pela Universidade Regional do Cariri, email:
gabrielibalbina2015@gmail.com
2
Graduando em licenciatura em geografia pela Universidade Regional do Cariri, email:
diegonascimentof1998@gmail.com
3
Professor da Universidade Regional do Cariri no Departamento de Geociências,
email: isqz@hotmail.com

IV SEMANA UNIVERSITÁRIA DA URCA
XXII Semana de Iniciação Científica
21 a 25 de outubro de 2019
Tema: “Desmonte da Pesquisa, Ciência e Tecnologia: repercussões e impactos tecnológicos,
sociais e culturais”

socialização e debate. Assim sendo, deseja-se, por hora, compartilhar os
nossos propósitos e o plano de trabalho desenhados para esta pesquisa.
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