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RESUMO: As pesquisas sobre as pequenas cidades vêm aumentando significativamente e 

atraindo pesquisadores das mais diversas ciências, que redescobriram o seu significado e a sua 

representação social, econômica e cultural no contexto da urbanização brasileira. Porém, não 

existe consenso em relação aos critérios a serem utilizados para classificar uma pequena cidade. 

Diante disso, a presente pesquisa tem por objetivo contribuir com as discussões metodológicas a 

respeito do conceito de pequena cidade, tendo por base o diagnóstico de teses e dissertações 

produzidas entre 2000 a 2010. Buscamos classificar 14 dissertações e 10 teses sobre as 

pequenas cidades defendidas nas universidades brasileiras entre os anos de 2000 e 2010 de 

acordo com: as classes temáticas propostas por Moreira Jr (2013) e com os parâmetros 

qualitativos propostos por Soares e Melo (2010). Visando entender a relevância dos critérios 

qualitativos e quantitativos, investigamos o referencial teórico e os critérios efetivamente utilizados 

nas pesquisas. Os resultados da pesquisa indicam “processos e transformações na configuração 

do espaço urbano e estrutura territorial, redes e escalas” como a classe temática mais utilizada 

pelos pesquisadores no período e “a dependência do sistema urbano regional” e “a relação entre 

o poder público local e a população” como os parâmetros mais utilizados. Por fim, o presente 

trabalho mostra que usam-se critérios qualitativos, quantitativos e, associações dos diferentes 

critérios nas pesquisas de forma equilibrada, o que nos leva a concluir que o uso de qualquer um 

dos critérios, guiado pelos detalhes específicos de cada pesquisa,  é aceitável pela comunidade. 

PALAVRAS-CHAVE: pequena cidade; classes temáticas; parâmetros qualitativos; parâmetros 

quantitativos. 

1. INTRODUÇÃO 
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A pesquisa acadêmica em pequenas e médias cidades não é recente no Brasil, porém em 

alguns trabalhos científicos encontra-se a menção de que há pouca literatura sobre o tema, uma 

vez que o olhar de geógrafos e de pesquisadores de outras áreas esteve por tempo voltado aos 

grandes centros urbanos (LOPES, 2010; SOARES E MELO, 2010; DIAS E SANTOS, 2012; 

SPOSITO E SILVA, 2013). Por serem pouco estudadas, existem, ainda, várias questões a serem 

discutidas nos estudos sobre as pequenas cidades. De fato, existe até mesmo discordância sobre 

os critérios a serem utilizados para conceituar uma cidade como pequena. Endlich (2006, p. 85 - 

86) diz que “o conceito de pequenas cidades é daqueles de difícil elaboração” porque  “o estudo e 

a compreensão de pequenas e médias cidades não podem prescindir do entorno espacial, 

fundamental para compreender a amplitude dos papéis urbanos e a dinâmica regional que 

realimentam os mesmos”. 

Outros pesquisadores argumentam que existem aspectos complexos a serem 

considerados na caracterização de pequenas cidades: Lopes e Henrique (2010) citam que as 

dinâmicas regionais, culturais, econômicas além dos critérios demográficos devem ser foco de 

análise; Maia (2010) destaca que deveriam ser levados em consideração a origem, o tamanho e a 

função da cidade; Bacelar (2012) diz que deve ser analisadas do ponto de vista político-

administrativo; Henrique (2012) aponta que o que acontece nas pequenas cidades e sua 

articulação com as demais cidades devem ser considerados; Sposito e Silva (2013) chamam 

atenção para que as cidades não sejam estudadas isoladamente, pois fazem parte do mesmo 

processo de urbanização. 

Diante do exposto, por ser um conceito ainda em construção, buscamos identificar nas 

definições utilizadas pelos pesquisadores os parâmetros mais utilizados, sejam eles qualitativos, 

quantitativos ou associados para definir as pequenas cidades. É neste contexto que a pesquisa 

tem por objetivo contribuir com a discussão metodológica a respeito do conceito de pequena 

cidade tendo por base o diagnóstico de teses e dissertações apontadas por Moreira Jr (2014): a) 

de acordo com as classes temáticas por ele propostas em 2013, que apontam as preocupações 

acadêmicas em relação a pequenas cidades; b) de acordo com os parâmetros qualitativos 

apresentados por Soares e Melo (2010), que apresentam elementos a serem considerados nos 

estudos de pequenas cidades; c) apresentar o referencial teórico usado em cada um dos 

trabalhos para caracterizar as pequenas cidades, ou seja, os critérios e as referências em que os 

autores se baseiam para defini-las; d) apresentar os parâmetros e critérios efetivamente usados 

para caracterização e definição de uma pequena cidade. 

 

2. AS DEFINIÇÕES E AS FORMAS DE CARACTERIZAÇÃO DE PEQUENAS CIDADES 
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Ainda que a pesquisa sobre pequenas cidades venha aumentando no contexto nacional, 

para Melo (2008), há ainda uma grande dificuldade em se abordar o assunto por conta da 

fragilidade teórica e metodológica e da diversidade da realidade socioespacial brasileira. Portanto, 

para entender como o pensamento geográfico está sendo construindo em relação à definição do 

conceito pequenas cidades, buscamos nas principais teses e dissertações os referenciais 

utilizados pelos pesquisadores e quais parâmetros se baseiam para defini-las.  

A temática que compreende a pequena cidade não é nova no meio acadêmico, autores 

como, Santos (1979), Côrrea (1999), Fresca (1990), Endlich (2006), Melo (2008), Leão (2011) e 

Sposito e Silva (2013) contribuem com a temática. Pesquisadores juntaram esforços para criação 

de uma Rede de Pesquisadores sobre Cidades Médias e Pequenas, denominado Rede CMP 

(LOPES, 2010; MAIA, 2010; DIAS, 2010 e 2012; HENRIQUE, 2012; BACELAR, 2012). A iniciativa 

chama a atenção sobre a importância de estudos sobre cidades médias e pequenas e amplia os 

trabalhos a respeito do tema, contribuindo imensamente com as pesquisas nessa área. O 

processo de interiorização dos cursos de graduação e pós-graduação do país é um dos fatores 

apontados como responsável pelo aumento do número de publicações a respeito do tema. Assim, 

de acordo com Lopes e Henrique (2010), as dinâmicas regionais, culturais, econômicas e 

demográficas passam a ser foco das pesquisas e destaque nas publicações, chamando atenção 

da academia e do governo para a importância da temática, tanto na Bahia como em outros 

estados do país. 

Não há um critério fixo para definir o que seja uma cidade. No Brasil, de acordo com o 

Decreto-Lei nº 311 de março de 1938, adota-se o critério político-administrativo, no qual todas as 

sedes de município são consideradas cidades, enquanto em outros países utilizam-se outros 

critérios como: a) tamanho demográfico; b) tamanho demográfico mais ocupação PEA (população 

economicamente ativa); c) funcional; d) número de eleitores e equipamentos, ou e) densidade 

populacional conforme, Melo (2008, p. 441). Para Sposito e Silva (2013, p. 33), o critério 

administrativo não tem sido muito útil para conceituar cidade por conta da artificialidade das 

fronteiras entre cidade e campo. Dessa forma, os critérios muitas vezes não espelham a dinâmica 

territorial do município, por não terem base histórica. 

Também não há critérios estabelecidos para definir o tamanho de uma cidade. No Brasil, o 

IBGE adota o número de habitantes como critério. Desta forma, as pequenas cidades possuem 

população inferior a 100 mil habitantes, as cidades médias teriam população entre 100 mil e 500 

mil habitantes e acima dessa quantidade seriam consideradas cidades grandes. 

Como não há consenso na definição do conceito de cidade, tão pouco de pequena cidade, 

alguns teóricos contribuem com a discussão em busca de tal definição. Endlich (2006, p. 85) 

afirma ser difícil conceituar pequenas cidades porque ao entrar nesta discussão, o próprio 

conceito de cidade deve ser pensado. Ao analisar a formação do noroeste do Paraná, a autora, 
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busca compreender por meio do movimento de formação econômica e política deste espaço 

geográfico, o impacto social e o próprio espaço gerado por este processo, ou seja, o espaço 

geográfico sendo produzido socialmente é, portanto, a condição para que as relações sociais, 

econômicas e políticas aconteçam e, ao mesmo tempo, ele é a expressão destas relações, 

portanto, para estudar as pequenas cidades é importante analisar o contexto regional e a rede 

urbana que esta cidade está inserida, as relações estabelecidas com outras localidades e a 

história de (re) ocupação da rede urbana regional. 

Maia (2010) aponta que outras instituições de estudos estatísticos, além do IBGE, utilizam 

o critério de número de habitantes para classificar as cidades como pequena, média ou grande, 

mas mudam as faixas de valores limite. Dessa forma, pequenas cidades teriam população inferior 

a 20.000 habitantes, acima deste montante são classificadas como médias e com mais de 500 mil 

habitantes são consideradas cidades grandes. No entanto, a autora ressalta que no Brasil os 

dados populacionais são importantes, mas não são suficientes, e que “os estudos sobre rede 

urbana têm apontado para outros itens fundamentais para a análise da rede e da hierarquia 

urbana” (Maia, 2010, p. 19), como origem, tamanho e funções. Sendo assim, é preciso levar em 

conta onde a cidade está localizada e, para isso, o melhor recurso metodológico é “observar, 

conhecer e colher as informações dessas realidades [...] cada vez mais se reafirma a necessidade 

de se investigarem os costumes, os hábitos, a vida cotidiana dos habitantes e ainda o tempo que 

rege essas localidades” (MAIA, 2010, p.39). 

Seguindo a mesma linha, Leão (2011), reflete sobre o desenvolvimento em pequenas 

cidades da região de Dracena – SP. Ao analisar o processo de formação regional e as causas que 

interferem na definição dos papeis das cidades dentro da rede urbana regional, a autora buscou 

entender o papel dos agentes locais, do poder público municipal e do estadual neste processo, 

bem como a interferência das transformações tanto das funções destas cidades na dinâmica da 

rede urbana, como das transformações no desenvolvimento local refletindo no processo de 

hierarquização da rede urbana. Para a autora, quando pensamos sobre as pequenas cidades, 

devemos levar em consideração não apenas o fator quantitativo, que seria insuficiente, porque 

sendo as pequenas cidades tão diferentes, é relevante considerar o contexto regional e o grau de 

centralidade que esta possui dentro da rede urbana. 

Podemos considerar que a presença de uma pequena cidade depende do contexto 

regional em que ela está inserida e do nível de centralidade que possui; e que uma definição 

numérica, nesses termos, pode generalizar o fenômeno urbano que é muito mais qualitativo, 

limitando a sua compreensão e não sendo capaz de exprimir a verdadeira realidade dessas 

cidades. Neste sentido, só a partir da investigação da “complexidade econômica e social” é que se 

pode determinar a existência de uma cidade, o que de certo modo não está necessariamente 

relacionado ao tamanho populacional que esta possa ter (LEÃO, 2011, p. 29). 
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Bacelar (2012), utilizando a definição do IBGE (quantitativa), analisa a cidade do ponto de 

vista politico-administrativo e, ainda, acrescenta um critério qualitativo. Para ele, a pequena cidade 

apresenta população inferior a 100 mil habitantes, porém, também tem pouca produção e pouco 

emprego e os habitantes dependem na maioria das vezes do poder público. A prefeitura seria o 

maior empregador e que a população municipal considera “cidade” não apenas a área urbana do 

município, mas também as áreas rurais. Para analisar tais cidades, o autor observa que devemos 

considerar que elas não estão isoladas das outras partes do mundo e que para entendê-las é 

necessário refletir sobre o cotidiano, as relações sociais e culturais e salienta, ainda, a importância 

de se considerar o tempo, “pois o padrão de cidades ao longo do tempo variou muito” (BACELAR, 

2012, p. 82). 

Por sua vez, Henrique (2012) argumenta sobre o que acontece “com e nas” pequenas 

cidades, indo além da busca por uma classificação. O autor reconhece que existe um componente 

estatístico que define e classifica uma pequena cidade, contudo, para ele “o que interessa é o que 

acontece nessas cidades, seus conteúdos e os processos que dinamizam seu espaço intraurbano 

e suas articulações regionais” (HENRIQUE, 2012, p. 64) e, nesse processo de compressão, 

analisa o quão rural ou urbana é a cidade. 

Sposito e Silva (2013) têm como foco a contribuição geográfica do assunto pequenas 

cidades, embora afirmem que o tema seja alvo tanto de estudos por parte da Geografia como de 

outras ciências sociais. Os autores observam que as pequenas cidades são distintas entre si e, 

portanto, precisam ser estudadas com prudência, evitando assim generalizações e simplificações, 

ou seja, “como parte de uma totalidade, não devem ser estudadas isoladamente, visto que estão 

inseridas no processo de urbanização” (SPOSITO e SILVA, 2013, p. 29). Assim, para estudá-las é 

preciso considerar o contexto geográfico na qual está inserida, pois esta não está isolada do 

mundo, mas faz parte de um contexto regional, nacional e mundial. Diante disso, “é preciso levar 

em conta as principais demandas da população e não somente o aspecto demográfico” 

(SPOSITO e SILVA, 2013, p. 32). 

Para Sores e Melo (2010, p. 241), uma das dificuldades para se pensar às pequenas 

cidades está na discussão do que é uma cidade e dos critérios para se classificar como pequena, 

média ou grande. Segundo as autoras, podem-se adotar critérios quantitativos: populacional, 

econômico e funcional. No entanto, precisa-se atentar para critérios qualitativos, pois expressam 

de maneira abrangente características das pequenas cidades que não podem ser medidas 

quantitativamente. Assim, com o intuito de contribuir com a compreensão da pequena cidade no 

Brasil, Soares e Melo (2010) pontuam sete parâmetros qualitativos para se pensar a pequena 

cidade na contemporaneidade: a) a inserção no mundo da globalização; b) a relação entre o poder 

público local e a população; c) a relação com a natureza; d) o entorno rural e as ruralidades; e) a 
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dependência do sistema urbano-regional; f) o envelhecimento e a involução populacional; e,g) os 

aspectos de sociabilidade na pequena cidade. 

Mais recentemente, Moreira Jr (2013, 2014) fez levantamentos da produção nacional do 

período de 2000 a 2010 a respeito do tema pequenas cidades nos anais do Encontro Nacional 

dos Geógrafos (ENG), e em teses e dissertações dos principais programas Pós-Graduação em 

Geografia do país. De acordo com o levantamento, Moreira Jr (2013) identifica dois eixos 

analíticos utilizados nos estudos sobre as pequenas cidades: ou eles apontam as análises 

interurbanas (estudo de redes, relações com outras cidades ou campo); ou apontam as questões 

intraurbanas (mercado imobiliário, morfologia, funções), (MOREIRA JR, 2013, p. 25). Nos anais do 

ENG, o autor pôde verificar o crescimento no número de trabalhos sobre pequenas cidades, 

porém ainda com pouca expressão na produção nacional e, mostrar os avanços teóricos e 

metodológicos a respeito do tema. Para tanto, o autor estabelece seis classes temáticas nos 

estudos de pequenas cidades conforme os objetivos buscados por cada autor. Não obstante ter 

proposto as classes temáticas, vale observar que o autor não apresenta a classificação de cada 

um dos trabalhos de acordo com tais classes (MOREIRA JR, 2013, p. 24): 1) estrutura territorial, 

redes e escalas; 2) desenvolvimento regional e pactos territoriais; 3) políticas públicas, gestão do 

território e planejamento urbano e regional; 4) processos e transformações na configuração dos 

espaços urbanos; 5) ambiente e sociedade; e, 6) discussão conceitual e questões teórico-

metodológicas. 

Avançando o trabalho anterior, Moreira Jr (2014) apresenta as principais tendências 

analíticas que envolvem o estudo das pequenas cidades no Brasil, no período de 2000 a 2010. Ao 

invés de usar as classes temáticas propostas por ele no trabalho anterior (MOREIRA JR, 2013), o 

autor faz um estudo preliminar usando os sete aspectos qualitativos apresentados por Soares e 

Melo (2010). Neste estudo, Moreira Junior, exemplifica cada uma das tendências propostas por 

Soares e Melo (2010) com alguns trabalhos levantados no estudo das teses e dissertações. 

Novamente, o autor não apresenta a classificação todos os trabalhos segundo tais aspectos 

qualitativos (MOREIRA JR, 2014). 

É importante ressaltar que, apesar dos trabalhos feitos por Moreira Jr (2013, 2014) 

analisarem a produção acadêmica nacional tanto do ponto de vista das tendências analíticas dos 

estudos sobre pequenas cidades, como dos parâmetros qualitativos importantes para o estudo 

destas, ele não apresenta uma classificação completa dos estudos selecionados, tanto para as 

classes temáticas por ele propostas, como para as tendências analíticas propostas por Soares e 

Melo (2010). 

 

3. METODOLOGIA 
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Buscando preencher as lacunas deixadas e com o intuito de contribuir com as bases 

metodológicas para a pesquisa das pequenas cidades, buscamos ampliar os dois trabalhos feitos 

por Moreira Jr (2013, 2014), classificando as teses e dissertações sobre as pequenas cidades 

defendidas nas universidades brasileiras entre os anos de 2000 e 2010: de acordo com as classes 

temáticas por ele propostas em 2013 e, também, segundo os parâmetros qualitativos de Soares e 

Melo (2010). Além disso, visando a entender melhor como os critérios qualitativos e quantitativos 

são usados nos trabalhos acerca das pequenas cidades, fizemos uma investigação do referencial 

teórico usado para caracterizar e definir pequenas cidades e dos parâmetros e critérios 

efetivamente usados por cada um dos trabalhos para a caracterização e a definição de pequenas 

cidades que estão apresentados nos quadros 1 e 2. 

Para a realização da pesquisa, partimos dos quadros propostos por Moreira Jr (2014) que 

teve como metodologia a consulta ao Banco de Teses e Dissertações da CAPES. No trabalho, 

como critério de seleção, o autor utilizou as seguintes expressões: “cidade pequena”, “pequena 

cidade”, “cidade de pequeno porte” ou “cidade local” no título, palavras-chave ou sob ênfase nos 

resumos (MOREIRA JR, 2014, p.146). Como resultado, ele apresenta 23 (vinte e três) 

dissertações e 10 (dez) teses. Assim, realizamos uma busca aos trabalhos completos e 

encontramos 14 (catorze) dissertações das 23 (vinte e três) e todas as teses, ou seja, as 10 (dez) 

teses. 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Eventuais diferenças no nosso enquadramento e na classificação feita por Moreira Jr 

(2013, 2014) existem principalmente porque: não há diretrizes ou metodologia para a utilização 

dos critérios qualitativos propostos por Soares e Melo (2010), nem tampouco para as classes 

temáticas propostas por Moreira Jr (2013); os variados objetivos das pesquisas observadas 

dificultam a análise e enquadramento; existe forte dependência humana (experiência prévia de 

quem faz o enquadramento, conhecimento teórico do assunto) na análise efetuada; e, por fim, as 

complexidades dos referenciais teóricos e dos objetos empíricos usados nos diferentes trabalhos 

afetam as análises. O ponto importante dessa pesquisa, apesar das possíveis diferenças no 

enquadramento, é que o nosso enquadramento foi feito com base nos parâmetros e critérios 

efetivamente usados pelos autores, e não apenas pelas discussões teóricas presentes nas 

pesquisas. Os quadros 1 e 2 indicam as análises das dissertações e teses defendidas no período 

de 2000 a 2010. A quinta coluna, Orlando Moreira Junior, indica as classes temáticas propostas 

por Moreira Jr (2013) e são representadas por números. A sexta coluna, Soares e Melo, indica os 

parâmetros qualitativos apontados por Soares e Melo (2010) e são representados por letras. 
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Quadro 01: Análise das dissertações sobre cidades pequenas defendidas nas universidades 

brasileiras entre 2000 e 2010 

Instituição/ 

Autor/Ano 

Titulo da 

Dissertação 

Referencial teórico para 

caracterização e definição de 

pequena cidade 

Parâmetros e critérios efetivamente 

usados para caracterização e 

definição de pequena cidade 

Orlando 

Moreira 

Junior 

Soares 

e Melo 

U
F

S
 

L
e
ila

 M
a
ri

a
 V

a
s
q

u
e
z
 

B
E

L
T

R
Ã

O
 

2
0

0
1

 

A industrialização 

em Sombrio: 

gênese e 

evolução  

Definição não encontrada. 

Usa o critério populacional, não 

estabelece o limite máximo para definir 

uma pequena cidade. A cidade do estudo 

possui 15.920 habitantes na área urbana 

e 7.034 habitantes na área rural (IBGE 

2000). Utiliza aspectos referentes ao 

processo de industrialização de Sombrio, 

a inserção no mundo globalizado, que é 

um critério qualitativo.                                         

2, 4 A 

U
F

R
N

 

F
ra

n
c
is

c
o
 E

d
n

a
rd

o
 

G
O

N
Ç

A
L

V
E

S
 

2
0

0
5

 

Cidades 

Pequenas, 

Grandes 

Problemas: Perfil 

Urbano do 

Agreste Potiguar  

Mesmo diante, da indefinição que 

envolve essa categoria de cidades, 

compreendemos as cidades pequenas 

como uma das dimensões 

socioespaciais, geradas pelo processo 

histórico de produção do espaço 

urbano e regional. (p. 20) 

Considera as dimensões espaciais, o 

número de habitantes (população 

urbana), a pouca diversidade de funções 

urbanas, a dependência de um centro 

maior, a temporalidade lenta, a relação 

com a vida rural e a proximidade entre as 

pessoas (que são critérios qualitativos). 

Do ponto de vista populacional foram 

estudadas 21 cidades, a maior com 

33.834 habitantes e a menor com 2.691 

habitantes (IBGE 2000). 

4 E 

U
F

R
N

 

M
a
ri
a

 S
u

e
ly

 d
a

 S
ilv

a
 M

E
D

E
IR

O
S

 

2
0

0
5

 

A produção do 

espaço das 

pequenas 

cidades do 

Seridó Potiguar  

Estas são classificadas pequenas 

cidades, pelo fato de possuírem entre 

outras características, uma população 

inferior a 20.000 habitantes e 

apresentarem uma pequena oferta de 

serviços e equipamentos sociais de 

consumo para a população local. No 

entanto, são cidades que mantêm uma 

vida de relações permeada de 

significados que movimentam o 

ambiente urbano e que passam a 

atribuir-lhe um caráter de lugar, de 

particular. (p. 22) 

Usa o critério populacional (inferior a 20 

mil habitantes), mas busca nas 

transformações da configuração do 

espaço urbano a inserção de Seridó no 

mundo globalizado e a dependência no 

sistema urbano regional, que é um 

critério qualitativo. Do ponto de vista 

populacional foram estudadas 15 

cidades, a maior com 15.606 habitantes e 

a menor com 1.392 habitantes (IBGE 

2000). 
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Plano Diretor: 

uma metodologia 

de elaboração 

para municípios 

de pequeno porte  

[...] segundo a faixa populacional entre 

20 mil e 50 mil habitantes, 

considerando-se que os pequenos 

municípios estão situados na faixa 

populacional inferior a 50 mil habitantes 

e os planos diretores deverão ser 

desenvolvidos para municípios com 

população superior a 20 mil habitantes. 

(p. 35) 

Usa o critério populacional (inferior a 50 

mil habitantes) - Tupaciguara com 

população de 23.319 habitantes (IBGE 

2002). 
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Tupaciguara 'Lá 

Tem': 

revitalização 

urbana e cultura 

popular  

Definição não encontrada. 

Usa o critério populacional - Tupaciguara 

com população de 23.123 habitantes 

(IBGE 2002), porém, aborda a cultura 

popular como um fator que influência na 

sociabilidade, que é um critério 

qualitativo.  
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A (Re) Produção 

do espaço 

urbano de Dois 

Vizinhos no 

contexto do 

Sudoeste 

paranaense  

Definição não encontrada. 

Usa o critério populacional, a cidade do 

estudo possui 22.380 habitantes na área 

urbana e 31.984 habitantes no total 

(IBGE 2000), mas considera também a 

participação da esfera pública e privada 

na reprodução do espaço urbano, que é 

um critério qualitativo. 
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Autor/Ano 
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caracterização e definição de 
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usados para caracterização e 

definição de pequena cidade 
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Jaguapitã-PR: 

pequena cidade 

da rede urbana 

norte paranaense 

especializada na 

produção 

industrial de 

mesas para bilhar 

Assim, pautados na perspectiva de 

Côrrea (1989), Fresca (1990, 2001, 

2004) e Santos (1982), acreditamos 

que o caminho para a análise e 

caracterização de uma cidade como 

sendo pequena, seria a compreensão 

de sua inserção numa dada área, 

região ou rede urbana, entendimento 

esse que deve estar correlacionado à 

formação econômica social e espacial 

da área, região ou rede urbana. Ou 

seja, estudos dessa ordem devem 

permear o campo de interpretação das 

relações entre o singular, o particular e 

o geral. (p. 28) 

Analisa a re-inserção da cidade na rede 

urbana, pelo os agentes produtores do 

espaço urbano, que é um critério 

qualitativo. 
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A Cidade de 

Coremas-PB: 

Geografia 

Histórica de uma 

Pequena Cidade  

As cidades pequenas, ao que parece, 

são aquelas que apresentam o mínimo 

de características urbanas e forte 

dependência de atividades rurais. (p. 

31) 

Reconhece o fator populacional, a cidade 

do estudo possui 15.236 habitantes 

(total), mas analisa também outros 

fatores: o entorno rural e as ruralidades e 

os processos de transformações na 

configuração do espaço urbano, que são 

critérios qualitativos. 
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Da migração à 

não migração: o 

exemplo de 

pequenas 

cidades da zona 

da mata mineira  

Definição não encontrada. 

Observa as transformações do espaço 

urbano influenciadas pelos processos de 

migração ou não-migração da população, 

e os papéis das pequenas cidades que 

fazem parte da microrregião de Viçosa, 

que é um critério qualitativo. 
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 Espaço vivido, 

cotidiano e 

qualidade de vida 

em pequenos 

municípios. Caso: 

município de 

Urupês (SP)  

[...] estabelecendo um limite entre 20 a 

50 mil habitantes [...] apresentam uma 

estreita gama de relações entre o meio 

urbano e rural, com o meio ambiente e 

com os municípios maiores do entorno 

[...] Por fim, um aspecto importante 

para este trabalho é que os pequenos 

municípios parecem apresentar 

relações mais próximas de 

sociabilidade e convívio. (p. 50) 

Embora indique o critério populacional 

que varia de 20 a 50 mil habitantes, 

Urupês apresenta população de 12.424 

habitantes (10.660 na área urbana e 

1.764 na área rural (SEADE 2007). Além 

disso, usa aspectos de sociabilidade, que 

é um critério qualitativo. 

... G 

U
N

E
S

P
/P

P
 

C
lá

u
d
ia

 M
a
rq

u
e
s
 

R
O

M
A

 

2
0

0
8

 

Segregação 

socioespacial em 

cidades 

pequenas  

Para conceituá-la, podemos considerar 

dois patamares: o primeiro refere-se às 

cidades locais; o segundo alude-se a 

cidades com níveis funcionais mais 

complexos do que os existentes na 

cidade local. (p. 24) 

Toma como critério principal o qualitativo, 

porque analisa as diferenças funcionais 

urbanas. Porém aponta que os critérios 

quantitativos são complementares nos 

estudos de pequenas cidades. As 

cidades do estudo possuem: Osvaldo 

Cruz 30.233 habitantes e Mariápolis 

3.726 (IBGE, Censo 2007). 
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Construção do 

espaço urbano 

da pequena 

cidade: um 

estudo sobre São 

Sepé-RS  

Pensar sobre a pequena cidade no 

Brasil vai além do tamanho de sua 

população, envolve a complexidade de 

suas relações econômicas e políticas 

frente a um contexto regional. Muitas 

classificações utilizam ainda o tamanho 

da população como forma de tipificar 

as cidades no Brasil, como é o caso do 

IBGE, e essas classificações são 

válidas para os objetivos que se propõe 

estes trabalhos. (p. 30) 

Usa o critério populacional, a cidade do 

estudo possui 24.621 habitantes (total) e 

18.926 habitantes na área urbana (IBGE 

2000), mas considera os papéis urbanos 

de São Sepé na rede, que é um fator 

qualitativo. 
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Os papéis 

urbanos nas 

pequenas 

cidades da região 

da Quarta 

Colônia-RS  

Para essa pesquisa adotou-se, 

inicialmente, o critério demográfico para 

estudar as pequenas cidades, cujos 

municípios têm população de até 

20.000 habitantes. Ressalta-se que 

esse não deve ser o único fator 

adotado na análisedesses espaços. 

Faz-se necessário, uma análise em 

conjunto com as demais características 

e particularidades encontradas nas 

cidades, atentando-se para outros 

fatores como, as relações 

socioeconômicas existentes, o modo 

de vida, as funções que exercem para 

população local, o entorno rural, as 

demandas e as necessidades locais 

dentro de um contexto regional. (p. 14) 

Usa o critério populacional (20 mil 

habitantes), mas considera os papéis das 

pequenas cidades, que é um fator 

qualitativo. Do ponto de vista 

populacional foram estudadas 8 cidades, 

a maior com 16.875 habitantes e a menor 

com 2.397 habitantes (FEE 2007). 
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O sistema 

termodinâmico do 

clima urbano de 

Nova Palma, RS: 

contribuição ao 

clima urbano de 

cidades 

pequenas 

Nova Palma, cidade de pequeno porte 

segundo critérios de classificação do 

IBGE. (p. 9)  

Usa o critério populacional, a cidade do 

estudo possui 6.444 habitantes (total) e 

2.664 na área urbana. 
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Organizado: Tatiane M. Ré, 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Quadro 02: Análise das teses sobre cidades pequenas defendidas nas universidades brasileiras 

entre 2000 e 2010 

Instituição/

Autor/Ano 

Título da Tese 

Referencial teórico para 

caracterização e definição de 

pequena cidade 

Parâmetros e critérios efetivamente 

usados para caracterização e 

definição de pequena cidade 

Orlando 

Moreira 

Junior 

Soares e 

Melo 



 

 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 1576 

Instituição/

Autor/Ano 

Título da Tese 

Referencial teórico para 

caracterização e definição de 

pequena cidade 

Parâmetros e critérios efetivamente 

usados para caracterização e 

definição de pequena cidade 
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Pequenas 

cidades na região 

de Catanduva-

SP: papéis 

urbanos, 

reprodução social 

e produção de 

moradias 

[...] considerar uma cidade como 

pequena, média ou grande deve ser 

mediado não somente por um tamanho 

demográfico qualquer (sempre 

bastante problemático e limitado, ainda 

que possa ser, a princípio, um 

componente da análise), mas pela sua 

inserção num contexto espacial 

específico, numa rede mais ou menos 

densa de cidades, em um momento 

histórico datado (com todas as 

implicações daí derivadas), em um 

certo momento técnico e com um 

determinado conjunto de infraestruturas 

, em uma formação econômico-social 

específica. Nessa perspectiva, certas 

comparações só podem ser 

estabelecidas tendo como pressuposto 

as diferenças sociais, econômicas, 

políticas, ideológicas, culturais. (p. 229-

230) 

Ao considerar que Catanduva está 

inserida numa região canavieira, 

analisa como o poder público direciona 

a política habitacional observando as 

transformações do espaço urbano e os 

papéis das pequenas cidades na rede 

urbana, que são critérios qualitativos.  
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Pensando os 

papéis e 

significados das 

pequenas 

cidades do 

noroeste do 

Paraná  

O conceito de pequenas cidades é 

daqueles de difícil elaboração. As 

localidades assim denominadas 

oferecem elementos para se discutir 

não só o conceito de pequenas cidades 

como o próprio conceito de cidade, pois 

nelas são avaliados os qualificativos 

que devem compor o limiar entre a 

cidade e a não-cidade. As pequenas 

cidades são localidades em que tais 

requisitos se apresentam, ainda que 

com patamares mínimos. (p. 85) 

Observa nas transformações do 

espaço urbano elementos explicativos 

para o surgimento da rede urbana 

procurando compreender os papéis e 

os significados das pequenas cidades 

como espaços econômicos, políticos e 

sociais no contexto atual, que são 

critérios qualitativos. 
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Cidade Média e 

Região: o 

significado de 

Montes Claros no 

Norte de Minas 

Gerais  

Assim, o que denominamos de 

pequenas cidades no Norte de Minas 

são todas aquelas com população 

inferior a 20 mil habitantes, que 

possuem uma relação direta com 

atividades rurais e forte dependência 

do poder público, em todas as suas 

esferas. (p. 175) 

Usa o critério populacional (20 mil 

habitantes), mas analisa outros fatores: 

questões ligadas ao rural; dependência 

do poder público; processos de 

transformações na configuração do 

espaço urbano. 
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Cidade-campo, 

urbano-rural: uma 

contribuição ao 

debate  

Essa complexidade nos levou a 

definir como tese que as pequenas 

cidades, definidas como aquelas com 

população de até 3.000 habitantes, 

embora com pequena diversidade de 

atividades econômicas assumem uma 

centralidade na organização do espaço 

e na definição das relações espaciais 

que são constitutivas da vida 

econômica, social e política. (p. 17)  

Usa o critério populacional (3 mil 

habitantes), e observa as 

transformações do espaço urbano, as 

relações cidade-campo e os papéis das 

pequenas cidades na rede urbana, que 

são critérios qualitativos. Do ponto de 

vista populacional foram estudadas 8 

cidades, a maior com 3.701 habitantes 

e a menor com 2.093 habitantes. 
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Título da Tese 

Referencial teórico para 
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usados para caracterização e 
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A Pequena 

Cidade nas Teias 

da Aldeia Global: 

as Relações e 

Especificidades 

Sociopolíticas 

nas Pequenas 

Cidades de 

Estrela do Sul, 

Cascalho Rico e 

Grupiara – MG  

Portanto, para este estudo, 

conceituamos as cidades com menos 

de 10.000 habitantes como pequenas 

cidades segundo os critérios aqui 

propostos e adotados: relação direta 

do poder público e a trajetória 

produtiva (econômica e 

empregatícia) e social no todo 

municipal; vinculação estreita da 

sede municipal com seu entorno 

rural derivando assim uma forte 

"simbiose" municipal; forte apego da 

população com o todo do território 

municipal; e, especialmente, a 

atuação marcante de um Estado-

município social em nível municipal. 

(p 184 - grifo do autor) 

Usa o critério populacional (inferior a 10 

mil habitantes), mas, considera outros 

elementos: relação da população com 

o espaço territorial, relação direta da 

população com o poder politico. Do 

ponto de vista populacional foram 

estudadas 3 cidades, a maior com 

6.883 habitantes e a menor com 1.410 

habitantes. 
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Pequenas 

cidades da 

microrregião 

geográfica de 

Catalão (GO): 

análises de seus 

conteúdos e 

considerações 

teórico-

metodológicas 

[...] aceitando a definição oficial de 

cidade em vigor no país, considera-se 

que pequena cidade, especificamente 

aquela localizada em área não-

metropolitana, é um espaço: que 

aglomera um número pequeno de 

pessoas; que exerce funções: 

administrativas, residenciais, 

econômicas, políticas, sociais, 

organizacional e de mediação; que 

constitui o nível inferior da rede urbana 

regional e nacional; que estabelece 

relações com cidades de diferentes 

níveis da rede urbana regional e 

nacional; possui economia urbana 

frágil; onde as transferências 

governamentais têm notável 

importância; há tranquilidade nas 

relações cotidianas; as relações de 

proximidade e as de vizinhanças são 

intensas;  há mescla de modos de vida 

do campo e urbanos e está inserida em 

áreas agrícolas e/ou urbanas.  (p.481 - 

adaptado) 

Usa o critério populacional (20 mil 

habitantes) e vários critérios 

qualitativos com o objetivo 

compreender a formação espacial, as 

funções, as dinâmicas e os significados 

socioeconômicos e espaciais das 

pequenas cidades da microrregião 

geográfica de Catalão. Do ponto de 

vista populacional foram estudadas 11 

cidades, a maior com 75.623 

habitantes e a menor com 966 

habitantes. 
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Pequenos 

municípios e 

pequenas 

cidades do 

estado do Rio 

Grande do Sul: 

contrastes, perfil 

do 

desenvolvimento 

e da qualidade de 

vida, 1980-2000  

[...] foram consideradas como 

pequenas cidades aquelas com 

população de até 10 mil habitantes. No 

entanto, para o desenvolvimento deste 

estudo foram selecionados os 

municípios do Rio Grande do Sul que, 

em 1980, tinham até 10 mil habitantes 

e que permaneceram, até 2000, dentro 

deste mesmo limite. Este procedimento 

é relevante quando se tem em vista a 

comparabilidade. (p. 44) 

 

Usa o critério populacional (10 mil 

habitantes). No entanto, como a autora 

pretende caracterizar as pequenas 

cidades do Rio Grande do Sul, ela 

utiliza 7 variáveis quantitativas que 

descrevem aspectos complexos destas 

pequenas cidades com a intenção de 

selecionar um espaço amostral 

relevante em relação ao todo o estado. 

Do ponto de vista populacional foram 

estudadas 15 cidades, a maior com 

9.284 habitantes e a menor com 2.474 

habitantes. 
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Ilha de calor em 

cidade de 

pequeno porte: 

Caso de Viçosa  

Por conta dessa diversidade de 

critérios e linhas de pensamentos 

distintos, a melhor perspectiva de 

entendimento da cidade para o estudo 

do clima urbano, ainda é o viés 

quantitativo, que define as cidades 

pequenas, a partir de um contingente 

populacional de até 100 mil habitantes; 

as cidades médias entre 100 mil e 500 

mil habitantes e cidades grandes com 

número superior a 500 mil habitantes. 

(p. 152). 

Usa o critério populacional (100 mil 

habitantes - IBGE) - Viçosa com 

população de 70.704 habitantes (IBGE 

2007). 
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Inundações em 

Venâncio 

Aires/RS: 

interações entre 

as dinâmicas 

natural e social 

na formação de 

riscos 

socioambientais 

urbanos  

Definição não encontrada. 

Usa o critério populacional – Venâncio 

Aires com população de 40.112 

habitantes (IBGE 2007). 
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Sanclerlândia-

GO: do povoado 

do Cruzeiro às 

novas 

centralidades  

Assim sendo, as especificidades 

regionais devem ser consideradas para 

a conformação da noção de cidade 

pequena. (p. 18). 

Observa as transformações do espaço 

urbano e os papéis das pequenas 

cidades na rede urbana, que são 

critérios qualitativos. 

1, 4 E 

Organizado: Tatiane M. Ré, 2016 

 

Em relação ao referencial teórico utilizado pelos autores para caracterizar e definir uma 

pequena cidade, nas dissertações, há variação no uso de critérios qualitativos, quantitativos ou no 

uso dos dois critérios associados. Nas pesquisas de Beltrão (2001), Ferreira (2005), Saffnauer 

(2005) e Lisboa (2008) não identificamos uma definição clara que caracterizasse e/ou definisse a 

pequena cidade. As pesquisas de Gonçalves (2005), Pinto (2007), Andrade (2008) e Roma (2008) 

utilizam como referencial teórico o critério qualitativo que envolve, por exemplo, as dimensões 

socioespaciais, o processo de produção do espaço regional, a inserção e o papel na rede urbana 

e as características urbanas. As pesquisas desenvolvidas por Nunes (2005) e Rossato (2010) 

utilizam apenas o critério quantitativo, são pesquisas que tratam do Plano Diretor e do Clima 

Urbano e, embora utilizem o critério quantitativo há divergência no tamanho populacional; Nunes 

(2005) considera a faixa populacional entre 20 mil e 50 mil habitantes e Rossato (2010) utiliza os 

critérios do IBGE, ou seja, até 100 mil habitantes. Na pesquisa de Scherer (2009), há uma 

particularidade, o autor admite que é preciso pensar além do tamanho da população, porém utiliza 

os critérios do IBGE. Podemos perceber que os pesquisadores de pequenas cidades estão 

preocupados e atentos ao referencial teórico, mas apresentam dificuldade em caracterizar, na 
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prática, os objetos empíricos estudados devido a falta de critérios qualitativos e/ou quantitativos 

oficiais que definam as cidades. 

Há trabalhos que associam os dois critérios como o de Medeiros (2005, p. 22) “possuírem 

entre outras características, uma população inferior a 20.000 habitantes e apresentarem uma 

pequena oferta de serviços e equipamentos sociais de consumo para a população local”. Crivelaro 

(2008) trata das relações de sociabilidade e convívio e considera a população entre 20 e 50 mil 

habitantes. Spolaor (2010, p. 14), adota, inicialmente, o critério demográfico, até 20.000 

habitantes, e pontua “ressalta-se que esse não deve ser o único fator adotado na análise desses 

espaços. Faz-se necessário, uma análise em conjunto com as demais características e 

particularidades encontradas nas cidades”. 

Nas teses também encontramos uso dos critérios qualitativos, quantitativos e/ou 

associados nos referenciais teóricos utilizados. Para Bernardelli (2004, p. 229) não basta apenas 

o tamanho demográfico “mas sua inserção num contexto espacial específico, numa rede mais ou 

menos densa de cidades, em um momento histórico datado”. Para Endlich (2006, p. 85) deve-se 

pensar o próprio conceito de cidade e avaliar os qualificativos que compõem “o limiar entre a 

cidade e a não-cidade”. Melo (2008), elenca diversos critérios qualitativos como: estar localizada 

em área não-metropolitana, aglomerar pequeno número de pessoas, possuir economia frágil, 

apresentar tranquilidade nas relações cotidianas, entre outros. A pesquisa de Olanda (2010) 

aponta que as especificidades regionais devem ser consideradas. Estes autores, portanto, utilizam 

apenas o critério qualitativo como referencial teórico para definir a pequena cidade. 

As pesquisas de Figueiredo (2008) e Fialho (2009) utilizam apenas o critério quantitativo e 

há diferença no contingente populacional considerado por eles; Figueiredo (2008) considera uma 

população de até a 10 mil habitantes e Fialho (2009) utiliza os critérios do IBGE.  

Nas pesquisas de Pereira (2007), Lima (2007) e Bacelar (2008) identificamos o uso dos 

critérios qualitativos e quantitativos associados. Pereira (2007, p. 175) estuda pequenas cidades 

no norte de Minas Gerais, para a autora as pequenas cidades “são todas aquelas com população 

inferior a 20 mil habitantes, que possuem uma relação direta com atividades rurais e forte 

dependência do poder público, em todas as suas esferas”. Lima (2007) considera uma população 

de até 3.000 habitantes, com pequena diversidade econômica, mas que assumem certa 

centralidade na organização do espaço. Bacelar (2008, p. 184), considera pequenas cidades 

aquelas com população inferior a 10.000 habitantes e adota critérios qualitativos como: “relação 

direta do poder público e a trajetória produtiva (econômica e empregatícia) e social no todo 

municipal; vinculação estreita da sede municipal com seu entorno rural derivando assim uma forte 

“simbiose” municipal; forte apego da população com o todo do território municipal; e, 

especialmente, a atuação marcante de um Estado-município social em nível municipal”. Apenas 
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na tese de Collischonn (2010) não identificamos o referencial teórico utilizado para definir uma 

pequena cidade.  

Em relação aos critérios efetivamente usados para caracterização e definição de pequena 

cidade, há variação no uso, por exemplo, os critérios quantitativos variam entre uma população de 

966 habitantes da cidade de Anhanguera (Melo, 2008) a 70.704 habitantes na cidade de Viçosa 

(Fialho, 2009). Das 24 pesquisas analisadas, apenas 4 utilizam exclusivamente o critério 

quantitativo: Nunes (2005) que apresenta uma metodologia de elaboração de Plano Diretor para 

cidades de pequeno porte; Rossato (2010) trata do sistema termodinâmico do clima urbano; 

Fialho (2009) pesquisa as ilhas de calor em cidades de pequeno porte e Collischonn (2009) 

realiza a pesquisa sobre as inundações em pequenas cidades. 

Nas demais pesquisas os critérios quantitativos são complementares aos qualitativos, os 

problemas ligados a: produção ou construção do espaço; rede urbana; migração; qualidade de 

vida; segregação socioespacial; papéis urbanos; relações econômicas; relações sociopolíticas; 

perfil de desenvolvimento; ilha de calor; inundação; dentre outros, são o foco das pesquisas. 

Porém, o fator quantitativo, ou seja, o percentual populacional é utilizado para complementar à 

caracterização de pequena cidade.  

De acordo com as classes estabelecidas por Moreira Jr (2013) para o estudo da temática 

urbana, foi possível enquadrar algumas pesquisas em mais de uma classe temática, resultando na 

seguinte tabela: 

 

Tabela 01: Classificação das teses e dissertações de acordo com as classes temáticas 

Classe temática M D Total 
1 Estrutura territorial, redes e escalas 3 5 8 
2 Desenvolvimento regional e pactos territoriais 3 0 3 
3 Políticas públicas, gestão do território, planejamento urbano e regional 1 3 4 
4 Processos e transformações na configuração do espaço urbano 8 5 13 
5 Ambiente e sociedade 1 2 3 
6 Discussão conceitual e metodológica 1 4 5 

Fonte: autoria própria 

 

A classe temática com maior relevância nos estudos urbanos, no período de 2000 a 2010, 

foi “Processos e transformações na configuração do espaço urbano”, percebe-se um grande 

interesse nas pesquisas em compreender a processo histórico de produção das pequenas 

cidades, seja pelos interesses políticos ou sociais. Como exemplo, Pinto (2007) analisa a 

reinserção de Jaguapitã na rede urbana norte-paranaense a partir da especialização produtiva de 

mesas para bilhar. Roma (2008) busca compreender o processo de segregação na produção 

socioespacial nas cidades de Osvaldo Cruz e Mariápolis-SP. Olanda (2010) destaca em sua 

pesquisa o processo de formação da cidade de Sanclerlândia-GO com o intuito de entender o 

processo de estabelecimento de ampliação da centralidade da cidade, entre outras pesquisas. 
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Outra classe temática que se destaca nas pesquisas é a “Estrutura territorial, redes e 

escalas”, são pesquisas que procuram o papel das cidades dentro de um contexto de rede 

urbana, ou seja, como essas cidades se reestruturam, se reorganizam, se articulam nas diferentes 

escalas de análises. Dentre as pesquisas destacam-se Lisboa (2008) que busca identificar os 

fatores que contribuem para o processo de migração ou não-migração das pessoas nas pequenas 

cidades da região da zona da mata mineira. Podemos destacar também a pesquisa de Spolaor 

(2010) que analisa os papéis urbanos desempenhados pelas pequenas cidades da região de 

Quarta Colônia-RS, enfatizando suas relações no contexto regional. E Melo (2007) analisou o 

processo de formação espacial das pequenas cidades da microrregião de Catalão-MG, entre 

outras. Na sequência apresentamos a tabela 02 com a classificação das pesquisas de acordo com 

os parâmetros estabelecidos por Soares e Melo (2010). 

 

Tabela 02: Classificação das teses e dissertações de acordo com os  

parâmetros qualitativos apontados por Soares e Melo (2010) 
 

Classe temática M D Total 
A Inserção no mundo da globalização 2 3 5 
B A relação entre o poder público local e a população 1 5 6 
C A relação com a natureza 0 1 1 
D O entorno rural e as ruralidades 2 3 5 

E A dependência do sistema urbano regional 7 6 13 
F O envelhecimento e a involução populacional 1 2 3 
G Aspectos de sociabilidade na pequena cidade 2 0 2 
H Não usa critério qualitativo 2 0 2 

Fonte: autoria própria 

 

A “Dependência do sistema urbano regional” foi o parâmetro que mais se destacou. São 

pesquisas como a de Gonçalves (2005), que analisa a configuração socioespacial e o perfil 

urbano das cidades pequenas do Agreste Potiguar; a de Scherer (2009) que analisa os papéis e o 

uso do solo da pequena cidade de São Sepé; de Endlich (2006) que estuda as pequenas cidades 

do noroeste do Paraná enfatizando que o entorno espacial é fundamental para compreender a 

amplitude dos papéis urbanos e a dinâmica regional, e de Bernardelli (2004) que analisa a 

territorialização das políticas habitacionais na região canavieira de Catanduva-SP, observando o 

papel do poder público na produção da cidade. São pesquisas onde há uma preocupação em 

relação a rede urbana, aos papéis urbanos desempenhados e a dependência existente entre as 

cidades de um mesmo sistema. 

Algumas pesquisas não utilizam critérios qualitativos: Nunes (2005), Rossato (2010), 

Fialho (2009) e Collischonn (2009), são pesquisas que utilizam apenas critérios populacionais 

para definir as pequenas cidades, pois abordam temas nos quais os critérios qualitativos não 

interferem nos resultado da pesquisa, como: clima, dinâmicas naturais e plano diretor. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados indicam que as pesquisas sobre as pequenas cidades têm aumentado de 

forma satisfatória nos últimos anos, como podemos verificar pelas dissertações e teses 

defendidas no período em estudo.  

De acordo com os dados levantados nesta pesquisa, no período de 2000 a 2010, há o uso 

de critérios qualitativos, quantitativos e o uso dos dois critérios associados nas pesquisas de 

forma equilibrada, ou seja, não há destaque para nenhum dos critérios. O que nos leva a concluir, 

que até o momento, dependendo do estilo da pesquisa, o uso de qualquer um dos critérios é 

aceitável pela comunidade. 

A classe temática, apontada por Moreira Jr (2013), com maior relevância nos estudos 

urbanos, foi “Processos e transformações na configuração do espaço urbano”, são pesquisas que 

envolvem a produção, o processo histórico, as transformações das pequenas cidades. Outra 

classe que se destaca é “Estrutura territorial, redes e escalas”, são pesquisas que abordam a 

reorganização da rede, a reconfiguração dos espaços, os papéis urbanos entre outros. As demais 

classes também estão presentes nos trabalhos pesquisados. 

Em relação aos parâmetros qualitativos apontados por Soares e Melo (2010), destacamos 

“Dependência do sistema urbano regional”, nestas pesquisas há interesse no papel e na função 

das pequenas cidades dentro da rede urbana. 

Os dados da pesquisa mostram que não há um critério ou uma metodologia específica 

para o estudo do tema pequena cidade, daí a dificuldade em chegar a uma definição precisa 

sobre o termo. Os critérios e as classes temáticas que predominam dependem muito do objeto de 

pesquisa a ser pesquisado e de suas relações. 
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