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Introdução: A presente pesquisa faz parte do Projeto Temático: “Lógicas 
Econômicas e Práticas Espaciais Contemporâneas: Cidades Médias e Consumo”, 
financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(FAPESP), desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa e Produção do Espaço e 
Redefinições Regionais (GASPERR) da Universidade Estadual Paulista (UNESP). A 
pesquisa do projeto temático volta-se aos processos de estruturação e 
reestruturação das cidades médias, a partir da oferta e das práticas espaciais dos 
citadinos ao consumo. Portanto, o sub-projeto “Múltiplas Centralidades do Lazer 
Noturno na cidade de São José do Rio Preto – SP”, proporciona um panorama da 
cidade estudada no que se refere a oferta de diversão noturna, suas lógicas 
econômicas, uma possível formação de áreas centrais noturnas bem como as 
praticas espaciais dos consumidores nos estabelecimentos de diversão noturna 
(bares, casas noturnas, pubs, etc). As cidades médias têm vivido um processo de 
multiplicação de suas áreas centrais, em decorrência da conjunção de capitais locais 
e daqueles que atuam em escalas regional, nacional e internacional.Tais centros 
marcam segmentações no plano das práticas espaciais e do mercado consumidor 
locais, expressando e reforçando clivagens sociais e potencializando novas.Também 
ressaltamos que a pesquisa procura demonstrar como as interações de 
sociabilidade têm sido modificadas por meio do uso de redes sociais, portanto 
relacionando as áreas centrais de diversão noturna com a interatividade online. 

 Metodologia Utilizada: A pesquisa é realizada através de levantamentos 
bibliográficos, com leituras de diversas áreas que contribuem para o entendimento 
das dinâmicas que objetivamos encontrar, tais como, Sociologia, História, 
Antropologia, Economia e Geografia. Também foi realizada uma pesquisa online em 
redes sociais e sites de busca, para identificação dos principais estabelecimentos de 
diversão noturna e consequentemente um mapeamento destes. Por fim realizamos 
trabalhos de campo na cidade para entrevistas com donos e/ou gerentes dos 
estabelecimentos, bem como com seus consumidores, o que nos proporcionou uma 
compreensão das dinâmicas nos centros de diversão noturna. 

Resultados Obtidos: Conseguimos identificar que a zona sul da cidade de São 
José do Rio Preto polariza áreas de diversão noturna, com destaque no Bairro Vila 
Redentora, onde se concentra uma oferta recente de opções. Por meio de dados 
adquiridos com agentes bem informados, conseguimos constatar que os 
estabelecimentos de diversão noturna vão de encontro com áreas que possuem 
condomínios residenciais de alto padrão, que se encontram na zona sul, ou seja, a 
nova oferta de vida noturna esta em articulação com movimentos mais amplos de 
reestruturação da cidade de São José do Rio Preto. Portanto, áreas com público que 
possui maior poder aquisitivo atraem empreendedores da noite. Por fim destacamos 
também que esta segmentação na área da zona sul se explicita pelos processos de 
segregação e fragmentação socioespacial. 



 


