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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo discutir, em perspectiva teórica, as determinações 

conceituais “cidade pequena” e “cidade local”, tendo em vista, sobretudo, a dificuldade que 

instituições e pesquisadores encontram para classificar as cidades de pequeno porte, situadas em 

região não metropolitana, no interior do país. Além disso, em função do processo de globalização 

e de mundialização da economia, tornou-se fundamental compreender a dinâmica de cidades cuja 

relação entre urbano e rural foi intensamente modificada, seja pela inserção de aparatos 

tecnológicos e de informação, seja pela redefinição dos papéis destas cidades na rede urbana 

brasileira. Sendo assim, o debate que se estabelece acerca das cidades pequenas e cidades 

locais, na tentativa de classificação e categorização, é discussão relevante nos estudos urbanos 

da contemporaneidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No âmbito dos estudos urbanos no Brasil, atualmente, muitas são as pesquisas que 

elegem as cidades pequenas e médias como ponto de partida de suas análises, principalmente 

tendo em vista a comparação com estudos que se aprofundam na complexidade da produção do 

espaço urbano das metrópoles e grandes cidades. De fato, o país conta com um conjunto 

significativo de cidades pequenas e médias, não situadas em regiões metropolitanas, no interior 

do país. “Estas localidades abrigam significativa parte da população brasileira e constituem 

numerosos pontos de suporte territorial por todo país” (ENDLICH, 2009, p. 9). De acordo com os 

dados do IBGE (Instituto de Geografia e Estatística), os municípios pequenos, (com população de 

até 5.000 a 50.000 habitantes), são a maioria na rede urbana brasileira. 
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Segundo Fresca (2010), só recentemente os pesquisadores das mais diversas ciências 

descobriram o estudo sobre as cidades pequenas no Brasil. Isto se deu na década de 1990, 

quando houve uma profusão de estudos que passaram a analisar o estudo das cidades em rede, 

a rede urbana brasileira. As cidades pequenas, por participarem da constituição desta rede, foram 

inseridas nas agendes de pesquisa em Geografia1. Até então, pouco se pesquisava sobre a 

importância e significado (econômico, social e cultural) das cidades pequenas no contexto da 

urbanização brasileira. Houve a necessidade de se compreender qual a função destas cidades, 

(dentro das redes urbanas regionais), em um contexto de cidades de nível não metropolitano.  

Os estudos sobre cidades pequenas têm se expandido, também, em função de uma 

intensificada reestruturação produtiva, imposta por demandas econômicas novas, que ampliaram 

a possibilidade de construção de novas centralidades dentro das redes urbanas regionais. A 

intensa reorganização socioespacial do Brasil, ocorrida a partir da década de 1950 e intensificada 

da década de 1970 em diante, deu a estas cidades a possibilidade de desempenhar novos papéis. 

As cidades pequenas, no interior do país, tornaram-se lócus privilegiado para a reprodução e 

realização do modo de produção capitalista, permitindo que ocorresse “a inserção das mesmas 

em interações espaciais de grande alcance; enfim a redescoberta destas cidades como uma 

particularidade da urbanização brasileira” (FRESCA, 2010, 75). 

 

2. CIDADES PEQUENAS OU CIDADES LOCAIS? UMA DISCUSSÃO TEÓRICO-

METODOLÓGICA 

 

Quais elementos devem ser considerados para classificar uma cidade como sendo 

pequena2 no Brasil de 2016? A maior parte dos estudiosos sobre as cidades pequenas, de algum 

modo, enfrenta este questionamento. Como caracterizar e definir estas cidades? Para Fresca 

(2010) um dos critérios mais utilizados para estabelecer o recorte entre as cidades pequenas são 

os dados demográficos. “O IBGE (2008) ao analisar a rede urbana nacional estabelece a 

existência de 4.473 centros locais, em que a centralidade é exercida predominantemente em seus 

limites municipais” (FRESCA, 2010, p. 76). Haveria um critério populacional para classificar as 

cidades pequenas? Quais seriam outros critérios que comporiam esta classificação? 

                                                             
1
 Endlich (2006, p. 31) considera que os trabalhos sobre cidades pequenas em Geografia ainda são incipientes: “Poucos 

elegem as pequenas cidades como objeto de pesquisa. As iniciativas existentes permaneceram isoladas, o que dificulta 
um avanço teórico em relação à compreensão destes espaços. Observa-se muito recentemente um maior número de 
pesquisadores propondo trabalhos, o que ficou registrado no VIII Simpósio Nacional de Geografia Urbana. Assim, a 
pesquisa foi construída com base nos elementos considerados anteriormente e o tratamento do tema no âmbito 
acadêmico, mais especificamente, na Geografia Urbana, buscando o que se diz e o que não se diz, ou o que se 
entende como lacunas existentes”. 
 
2
 “A palavra pequena é um adjetivo que remete à noção de tamanho, dimensão e, no caso das cidades, uma associação 

entre pequeno número de habitantes e com pequena área – no sentido mensurável – ocupada por uma cidade. Os 
termos cidades pequena e cidades locais têm sido utilizados em diversas bibliografias como sinônimos, residindo aí um 
equívoco” (FRESCA, 2010, p. 76).  
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Tânia Fresca (2010) explica que utilizar os dados populacionais como o caminho para 

definir o tamanho da cidade pode induzir a análise ao erro. Pois não seria possível, quando se 

considera somente a variável populacional, compreender quais as especificidades das diversas 

cidades que compõe a rede urbana brasileira. E, sobretudo, compreender as diferentes inserções 

e funções de cada núcleo urbano em escala regional. Nas palavras da autora: 

Utilizando-se este caminho para caracterizar uma cidade como sendo pequena, 
incorre-se no risco de igualar cidades que na sua essência são diferentes. Em 
outras palavras, o número de habitantes como variável utilizada resultará em 
considerar cidades com populações similares como sendo pequenas, mas não 
levará em conta as especificidades de cada uma delas. Não permitirá que se 
entenda as diferentes inserções de cada núcleo urbano nas redes ou região, 
impedindo que se entenda seus papéis, suas áreas de influência, suas 
integrações internas e externas às redes, dentre outros aspectos fundamentais 
para a consideração de uma cidade como sendo pequena (FRESCA, 2010, p. 76).  
 

Torna-se, pois, tarefa árdua classificar em pequenos, médios e grandes os mais diferentes 

núcleos urbanos brasileiros. Embora estejam todos sob a lógica do modo de produção capitalista, 

apresentam características diferentes no que diz respeito à divisão social e territorial do trabalho, 

bem como aos aspectos culturais e políticos diversos. Especificamente no que se refere à 

conceituação de cidades pequenas, Maia (2009) também acredita que classificar as cidades 

somente pelo contingente populacional, pelo número de habitantes, pode não dar conta de 

explicar a diversidade de cidades e assentamentos urbanos. Assim: 

Ao se adjetivar o substantivo cidade com a palavra ‘pequena’ induz-se à análise 
do tamanho da cidade, que por sua vez conduz ao estudo das redes e hierarquias 
urbanas. Cidade pequena que se contraporia à cidade grande. E que por sua vez 
requer uma medição, uma aferição do tamanho da cidade, mesmo que se 
quisesse referir à importância da cidade se estaria referindo também a uma 
grandeza. O tamanho da cidade normalmente é medido através do contingente 
populacional, ou ainda do número de habitantes. Comumente classificam-se as 
cidades em pequenas, médias e grandes a partir dos seus contingentes 
populacionais e para a classe de cidades pequenas inserem-se aquelas que 
possuem até 20.000 habitantes. Acima deste montante seria classificada como 
cidade média e aquelas com mais de 500.000 habitantes seriam consideradas 
cidades grandes. Este critério tem sido adotado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) e pela maioria dos estudos que versam sobre o 
assunto. Realmente não se pode deixar de considerar a contagem populacional 
quando se quer pensar sobre o que se denominou de pequenas cidades, mas por 
outro lado, não se pode partir unicamente deste dado. Pois, mesmo que se 
enquadrem dentro de uma mesma faixa de número de habitantes há ainda muita 
discrepância entre estes espaços. (MAIA, 2009, p.7) 

 

Para Moreira Junior (2009), pensar sobre as cidades e o urbano no Brasil pode gerar uma 

gama diversificada de questionamentos. E também respostas diversificadas sobre a mesma 

temática. Contudo, para este autor, o pontapé inicial na discussão sobre cidades deve, sobretudo, 

admitir que tais espaços resultam de processos que variam no tempo e no espaço. Sendo assim, 

a cidade enquanto construção social, ancorada em uma realidade material, deve ser analisada em 

um contexto temporal e espacial: 
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Definir, delimitar ou classificar as cidades de pequeno porte torna-se um grande 
desafio, pois são diversas, heterogêneas e, nesse sentido, constituem numa 
dificuldade em proceder a análises que contemplem sua complexidade. Definir 
não é uma tarefa simples. Por isso, nosso propósito, mais do que apresentar uma 
definição pronta e acabada de conceitos, consiste em expor algumas 
considerações gerais que possibilitem discutir e pensar, tanto teórico-
conceitualmente como metodologicamente as cidades de modo geral e as cidades 
pequenas em particular. Ressalta-se que a própria definição de cidade é 
carregada de discussões e controvérsias, sendo-lhe atribuída diversas 
conceituações, a partir de diferentes diretrizes. Além do mais, vários fenômenos 
atrelados à urbanização trazem cada vez mais complexidade às discussões e 
análises [...] (MOREIRA JÚNIOR, 2009, p. 52). 

 

Neste ponto, convém considerar a discussão elaborada por Fresca (2010, p. 77), quando 

sugere a existência de diferenças fundamentais entre os conceitos de “cidades locais” e “cidades 

pequenas”.3 A autora expõe o pensamento de Milton Santos (1982): as cidades locais são aquelas 

de menor escalão entre a rede urbana brasileira. Para classificá-las dentro de uma hierarquia, 

portanto, leva-se em conta o papel e a centralidade exercida pelos núcleos urbanos. Ou seja, sua 

importância na distribuição e disponibilização de bens e serviços na rede urbana regional. Sendo 

assim, Fresca (2010, p. 77), esclarece: 

Desta diferenciação na oferta dos bens e serviços, emerge uma diferenciação 
entre as localidades centrais, que segundo a teoria, é uma diferenciação de 
caráter hierárquico. Assim, as localidades de mais baixo nível hierárquico 
distribuem e ofertam apenas bens e serviços de consumo muito frequente, sendo 
estas denominadas de centros locais. No entanto, tal denominação carrega uma 
variedade de situações, que acabam igualando situações bastante diversas no 
contexto da formação social brasileira. Da mesma maneira já não é mais possível 
utilizar este referencial para análise, cujas críticas muitos já o fizeram. 

 
Santos (1982, p. 71) apud Fresca (2010) explica que seria necessário que houvesse uma 

dimensão mínima “a partir da qual as aglomerações de população deixam de servir às 

necessidades da atividade primária, para servir às necessidades inadiáveis da população com 

verdadeiras especializações do espaço”. E que contenha um limite mínimo de “complexidade das 

atividades urbanas capazes de [...] garantir ao mesmo tempo um crescimento autossustentado e 

um domínio territorial”. Por sua vez, as cidades locais, cuja complexidade produtiva é menor, 

dariam suporte somente “às necessidades vitais mínimas, reais ou criadas de toda uma 

população, função esta que implica uma vida de relações” (SANTOS, 1982, p. 70 apud FRESCA, 

2010, p. 77).  

Oliveira e Soares (2002) também explicam as ideias desenvolvidas por Santos (1979b): 

[Milton Santos] escolheu o termo “cidades locais” por diversos motivos; segundo o 
mesmo, quando se fala em cidades pequenas, a noção de volume da população 
vem logo à mente, portanto, aceitar um número mínimo, como fizeram diversos 

                                                             
3
“Não se pretende [...] defender a tese de que pequenas cidades sejam sinônimas de cidades locais, mas de refletir e 

considerar que todas são “cidades pequenas”. Emerge, então, a defesa em atribuir à palavra “cidade” um caráter 
substantivo, devido sua essência de ser urbano e de possuir uma materialidade passível de ser experimentada, ao 
mesmo tempo em que recebe o atributo de ser “pequena”, tanto territorial e demograficamente, quanto nos papéis que 
desempenham” (MOREIRA JÚNIOR, 2014, p. 6). 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 1545 

países para caracterizar diferentes tipos de cidade no mundo inteiro, é criar uma 
generalização perigosa. [...] A pequena cidade que SANTOS, (1979b) prefere 
chamar de cidade local, distingue-se pela sua influência estritamente local, de uma 
cidade média. Apesar de possuir um nível urbano elementar, é fundamental para 
seu entorno imediato, ou seja, as vilas e a zona rural. Isso através das solicitações 
da produção, circulação, distribuição e consumo, que, na medida do possível, tem 
que ser satisfeito localmente. De acordo com o mesmo, numa escala urbana 
populacional, a cidade local representa o nível inferior; visto que suas atividades 
estão a serviço da população local e da zona de influência. 

 
Neste sentido, Fresca questiona qual a dimensão mínima que seria utilizada para eleger 

uma cidade como pequena, visto que há uma grande complexidade de relações e elementos que 

permitem caracterizar um núcleo urbano como pequeno. Isto porque, “nesta classe de cidades 

vamos encontrar desde aquelas com limite mínimo da complexidade de atividades urbanas até 

aquelas donde tal complexidade é bastante acentuada [...] (2001, p. 28)”. As ideias desenvolvidas 

por Moreira Júnior (2009), reforçam as concepções apresentadas por Fresca (2001; 2010). Ambos 

admitem haver diferenças fundamentais entre as cidades de pequeno porte no contexto da rede 

urbana brasileira: 

Pensando estritamente o caso das cidades de pequeno porte, no caso brasileiro, 
podemos encontrar núcleos urbanos com menos de mil habitantes tal qual cidades 
com mais de 50 mil que adquirem características de cidades locais na rede 
urbana. Igualmente pode-se deparar com cidades com cerca de 50 mil habitantes 
que assumem características de cidade média, como ocorre nas regiões de baixa 
densidade demográfica. Ou seja, existem enormes dessemelhanças entre cidades 
pequenas localizadas em áreas metropolitanas e aquelas que se encontram em 
áreas não metropolitanas, acrescenta-se também as diferenças entre as pequenas 
cidades antigas e novas, o que revela uma multiplicidade de contextos (MOREIRA 
JÚNIOR, 2009, p. 53). 

 

Há, portanto, uma quantidade significativa de cidades que – quando considerados somente 

o “nível mínimo” de atividades produtivas desenvolvidas – excederiam os limites classificatórios 

em função da multiplicidade do que é produzido no urbano. Considerando este elemento, as 

cidades pequenas, então, se diferenciariam das cidades locais em função de uma maior 

diversificação do processo produtivo. Contudo, nas palavras de Fresca (2010, p. 77): “isto não 

gera elementos necessários para que as mesmas possam ser consideradas cidades 

intermediárias ou metrópoles, significando que mesmo tendo certa complexidade de atividades 

urbanas acima do nível mínimo, continuam sendo pequenas”. E assim, “aqui reside razão para o 

uso da expressão pequena cidade para aquelas cidades que não são centros locais”. 

Jurado da Silva também opta pela utilização de “cidades pequenas” em vez de “cidades 

locais” e justifica: 

As ideias de Milton Santos tiveram uma importante contribuição para o 
enriquecimento do debate das cidades pequenas. Como fez esse autor, optando 
pela expressão cidade local e lançando o debate das pseudocidades, esse 
trabalho selecionou, por outro lado, para a discussão a cidade pequena, pois é 
assim que ela é tratada com maior ênfase no âmbito acadêmico e em outros 
setores da sociedade; visando facilitar a compreensão e o alcance dos resultados 
da pesquisa. Outra dificuldade é com relação à adoção da terminologia cidade 
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local, pois essa pode induzir a pensar que esses centros são apenas locais e não 
possuem comunicação com outros núcleos, mesmo que isso ocorra, em alguns 
casos, de maneira unidirecional quando tratado dos serviços de saúde 
especializados (em geral, as cidades pequenas partem para centros maiores) 
(2011, p. 52). 

 

Além de diferenciar cidades locais de cidades pequenas, Fresca (2010) adverte que só é 

possível caracterizar uma cidade como “pequena”, quando contextualizada com uma rede regional 

ou região. “É preciso, pois, o entendimento do contexto socioeconômico de sua inserção como 

eixo norteador de sua caracterização como forma de evitar equívocos e igualar cidades – com 

populações similares – que em essência são distintas” (FRESCA, 2001, p. 28)4. 

Endlich corrobora a ideia desenvolvida por Fresca (2006) e reitera: “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” (2006, p. 86). Sobre a classificação das cidades e sua interlocução com 

a rede urbana, Endlich também argumenta que as cidades pequenas não estão isoladas dos 

processos que dão dinamismo à rede de cidades, mas 

Ao contrário, procura-se compreender as dinâmicas destas localidades em 
interação, em movimento, consoante à apreensão de uma realidade que considere 
os demais centros urbanos e os fluxos humanos existentes entre eles. Desta 
maneira, é preciso observar o que ocorre em diversos núcleos, ou seja, no 
conjunto da rede urbana brasileira [...] (2006, p. 29).  

 

Porém, sobre as redes urbanas, Spósito (2006) explica que as cidades médias e pequenas 

ocupavam espaços pretéritos dentro do modo de produção capitalista; hierarquicamente 

organizadas em redes urbanas. Seus papéis eram pensados em consonância com as cidades 

grandes e metrópoles, situadas no topo da rede (à montante) e a sua articulação com as cidades 

pequenas, localizadas na parte inferior da rede urbana (à jusante). Para Spósito, tornou-se tarefa 

complexa observar a inserção e as funções desenvolvidas pelas cidades médias no âmbito da 

rede urbana, pois “há um vasto conjunto de possibilidades de estabelecimento de relações com 

outras cidades e espaços que não compõem, de fato, a rede a que pertence essa cidade” (2006, 

p. 147-148).5 Como brevemente exposto, esta ampliação das possibilidades e redefinições de 

funções dos núcleos urbanos deveu-se, sobretudo, aos seguintes aspectos: 

                                                             
4
Além de observar as cidades em rede, Spósito propõe: “o que se apresenta ao intelectual como tarefa não é a inserção 

de um período na sucessão de tempos históricos ou de um território no conjunto organizado hierarquicamente de 
territórios mais amplos, mas a apreensão das relações entre um período e outros e entre um território e outros. Em 
outras palavras, é a articulação entre períodos, adequadamente recortada, que nos permite reconhecer tempos que 
sejam relevantes, do ponto de vista histórico e, portanto, teórico para a análise do período escolhido para o estudo” 
(2006, p. 147). 
5
“Em outras palavras, ainda que se considere a manutenção, ainda forte, de relações e fluxos interurbanos de natureza 

hierárquica, é crescente a presença de relações do tipo complementares ou do tipo competitivas, entre cidades de 
mesmo nível ou de níveis diferentes no âmbito da mesma rede urbana ou entre redes urbanas diferentes, superando-se 
a tradição de organização piramidal das redes urbanas [...]” (SPÓSITO, 2006, p. 148). 
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A mundialização da economia e o desenvolvimento das telecomunicações 
ampliaram muito os fluxos que uma cidade pode estabelecer com espaços 
distantes, e esses fluxos não se desenham, apenas, com cidades maiores ou 
menores, ao contrário, eles também se estabelecem entre cidades da mesma 
importância e entre essas e outras cidades constitutivas de outras redes urbanas 
(SPÓSITO, 2006, p. 148). 

 

Neste mesmo sentido, Corrêa esclarece que a globalização6 causa um impacto de grande 

monta nas esferas econômicas, sociais, políticas e culturais. Mas, sobretudo, e simultaneamente, 

no que se refere à organização espacial, “tanto reflete como condiciona aquelas esferas” (1999, p. 

44). Segundo o autor, ainda que desigualmente, a globalização redefiniu as formas, funções e os 

agentes sociais, com mudanças de maior ou menor grau, ou, em outros casos, substituindo-as 

totalmente. “Trata-se de uma reestruturação espacial que se manifesta, no plano mais geral, na 

recriação das diferenças entre regiões e centros urbanos, assim como nas articulações entre 

ambos e entre os centros” (CORRÊA, 1999, p.44). Nas palavras deste autor: 

Os investimentos, pensados e programados segundo uma perspectiva global, 
criaram e reestruturaram inúmeras e complexas redes geográficas das quais a 
rede urbana é a expressão mais contundente. Trata-se, em toda parte, de uma 
rede urbana que sofreu o impacto da globalização, na qual cada centro, por 
minúsculo que seja, participa, ainda que não exclusivamente, de um ou mais 
circuitos espaciais de produção (SANTOS, 1988), produzindo, distribuindo ou 
apenas consumindo bens, serviços e informações que, crescentemente, circulam 
por intermédio da efetiva ação de corporações globais [...]. A rede urbana é 
afetada pela globalização tanto por intermédio de criações urbanas recentes, em 
relação às quais o Brasil constitui-se em excelente laboratório para estudos, como 
da refuncionalização dos centros preexistentes, imposta ou induzida pelas 
corporações globais. 

 
Santos (1993, p. 51), apud Oliveira e Soares (2002, p. 59), explica as mudanças 

fundamentais que ocorreram nas cidades locais com o advento do processo de globalização: 

Antes eram as cidades dos notáveis; hoje se transformam em cidades 
econômicas. As cidades dos notáveis onde as personalidades notáveis eram o 
padre, o tabelião, a professora primária, o juiz [...] cede lugar à cidade econômica, 
onde são imprescindíveis o agrônomo (que antes vivia nas capitais), o veterinário, 
o bancário, o piloto agrícola, o especialista em adubos, o responsável pelos 
comércios especializados. 

 

Ainda de acordo com Oliveira e Soares (2002), resguardadas as diferenças estabelecidas 

entre cidades locais e cidades pequenas, no período contemporâneo7, com crescimento e 

                                                             
6
É preciso salientar que para Corrêa (1999, p. 43), “a globalização é entendida [...] como a fase superior da 

espacialidade capitalista que, especialmente após a 2ª Guerra Mundial, manifesta-se pelo espraiamento do capital 
produtivo (PALLOIX, 1978) vinculado a poderosas corporações que atuam em escala global. Caracterizam-se as 
corporações, entre outros aspectos, pela ampla escala de operações, pela diversidade de suas atividades, pela 
segmentação de suas unidades componentes e pelas múltiplas localizações de unidades produtivas direta ou 
indiretamente controladas (CORRÊA, 1997)”. 
7
Como observa Jurado da Silva (2011, p. 39), os aparatos tecnológicos dinamizaram não só o processo produtivo, mas 

influenciaram, sobretudo, na disponibilidade de informações da sociedade como um todo: “os correios, telefones, telex e 
as novas formas de transmissão da informação como a internet, telefonia celular, TVs com tecnologias digital/laser/high 
definition/3D/holográfica, comunicação wi-fie Bluetooth, etc. dão sustentação a uma moderna arquitetura de 
telecomunicações que, por sua vez, transportam não somente dados, mas também algo que representa conteúdos 
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desenvolvimento das atividades agrícolas, sobretudo, com a expansão das monoculturas de 

exportação, verifica-se cada vez mais uma interdependência entre a cidade e o campo. As 

atividades agrícolas, dentro do modo de produção, são cada vez mais servidas pela ciência e a 

técnica.  

 

3. CIDADES PEQUENAS: DO RURAL AO URBANO; DO CAMPO AO AGRÍCOLA 

 

Segundo Moreira Junior (2009), a tradicional dicotomia que se estabelecia entre o que se 

considerava rural e urbano; campo e cidade, no período atual, não possui mais as mesmas 

características. Isto porque, para este autor, cidade e campo mantêm relações indissociáveis, que 

constituem uma interdependência muito grande entre ambas. O campo não é autônomo em 

relação à cidade e vice-versa. De modo que a análise espacial não deve ser constituída com base 

na oposição entre o campo e a cidade, mas, sobretudo, observando a articulação que existe entre 

o rural e o urbano. Rodrigues (2004), conceitualmente, apresenta formulação semelhante à 

elaborada por Moreira Junior: 

A relação campo/cidade, rural/urbano na atual dinâmica econômica precisa ser 
relativizada, tendo em vista as diferenças sócio-espaciais das regiões brasileiras. 
A sociedade rural se recria e se requalifica, traz novos conteúdos [...]. Campo e 
Cidade, Rural urbano não se caracterizam pela oposição, mas pela 
complementaridade. [...] (RODRIGUES, 2004, p.06). 

 

Sobre as cidades pequenas, Moreira Junior (2013, p. 27) explica que algumas 

características são marcantes na organização da dinâmica destas localidades: “O primeiro é a 

articulação entre o urbano, o rural e o agrícola. Não raramente, o setor primário possui relevância 

significativa no conjunto das atividades econômicas desenvolvidas”. De modo que, “a estrutura 

dos municípios está ligada essencialmente às atividades agropecuárias, principalmente quando 

nos referimos às cidades pequenas de regiões não metropolitanas” (MOREIRA JUNIOR, 2013, p. 

27). 

Neste mesmo sentido, Santos (1993) desenvolve uma teoria de que o território brasileiro 

estaria, grosseiramente, repartido em dois grandes subtipos: espaços urbanos e espaços 

agrícolas. Para o autor, o espaço total brasileiro é preenchido por regiões agrícolas e regiões 

urbanas. Isto porque, “simplesmente, não mais se trataria de “regiões rurais” e de “cidades”. Hoje, 

as regiões agrícolas (e não rurais) contêm cidades; as regiões urbanas contêm atividades rurais” 

(SANTOS, 1993, p. 65). 

Esta caracterização se aproxima do exposto por Oliveira e Soares (2002), quando 

explicam que as cidades em que o processo produtivo está situado predominantemente no 

campo, em função da globalização, tendem a se equipar com técnicas modernas e novas 

                                                                                                                                                                                                          
diversos, dentre os quais se inserem a categoria do dinheiro e das ordens e, por fim, mensagens da tirania, normas e do 
controle do capital que se direcionam às cidades em suas diferentes magnitudes”. 
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informações, para abastecer as atividades agrícolas, “através dos fluxos dispersos pelas cidades 

mais equipadas, levando assim, as cidades locais a mudarem seu conteúdo” (OLIVEIRA E 

SOARES, 2002, p. 58). Santos explica este processo: 

A agricultura moderna se realiza por meio dos seus belts, spots, áreas, mas a sua 
relação com o mundo e com as áreas dinâmicas do país se dá por meio de pontos 
[...]. Nessas localidades dá-se uma oferta de informação, imediata e próxima, 
ligada à atividade agrícola e produzindo uma atividade urbana de fabricação e de 
serviços que, fruto da produção regional, é largamente “especializada” e, 
paralelamente, um outro tipo de atividade urbana ligada ao consumo das famílias 
e da administração. A cidade é um pólo indispensável ao comando técnico da 
produção, a cuja natureza se adapta, e é um lugar de residência de funcionários 
da administração pública e das empresas, mas também de pessoas que 
trabalham no campo e que, sendo agrícolas, são também urbanas, isso é, urbano-
residentes. Às atividades e profissões tradicionais juntam-se novas ocupações e 
às burguesias e classes médias tradicionais juntam-se as modernas, formando 
uma mescla de formas de vida, atitudes e valores (SANTOS, 2002, p. 44). 

 
Sobre o processo de globalização, modernização do campo e criação de frentes agrícolas 

em cidades pequenas, como Oliveira e Soares (2002), Fresca (2010) também vai dizer que 

modificações de caráter quantitativas e qualitativas vêm ocorrendo no terciário das cidades 

pequenas. De certa medida, algumas demandas do mercado consumidor são supridas; seja pela 

implantação de alguns estabelecimentos físicos, seja pela grande diversificação de produtos 

disponíveis via internet: 

As pequenas cidades ainda são responsáveis por atender parcela significativa da 
população em termos de bens e serviços imediatos à sua população. Mas deve-se 
considerar que estes apresentam outro caráter qualitativo comparativo a outros 
momentos históricos. Em outras palavras, os bens e serviços tornaram-se muito 
mais abrangente em razão das necessidades ou imposições do sistema de 
consumo à população urbana. Mudanças quantitativas e qualitativas vêm 
ocorrendo no terciário das pequenas cidades, suprindo em parte, demandas de 
seu mercado consumidor, seja pela presença dos estabelecimentos físicos, bem 
como pelo comércio via internet. Esta última possibilidade de aquisição de bens, 
articulado à renda dos consumidores, tem provocado muitas modificações nos 
anteriores esquemas de análise do terciário (FRESCA, 2010, p. 78). 

 
Contudo, Corrêa (2011, p. 8) explica que, embora o foco de análise sejam as 

transformações socioespaciais que ocorreram nas cidades pequenas, é preciso salientar que tais 

mudanças também ocorreram, de modo geral, nas esferas econômica, social e política da 

sociedade e seu espaço. Além de que as transformações anunciadas, como já discutido neste 

texto, dependem, sobretudo, do modo desigual com que se produzem os diferentes contextos 

regionais. Assim sendo, Roberto Lobato Corrêa esclarece que, do lado rural, estas foram as 

modificações mais significativas: 

i – Industrialização do campo ou um estágio superior à modernização do campo, 
gerando os complexos agroindustriais (CAI’s), que substituíram o antigo complexo 
rural e outros mais, como o do café. A industrialização do campo afetou não 
apenas a estrutura fundiária, gerando maior concentração da propriedade rural, 
mas também as relações de produção, gerando a diminuição do número de 
pequenos proprietários, rendeiros e meeiros e o aumento do número de 
assalariados, particularmente aqueles de trabalho temporário. Paralelamente a 
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demanda de bens e serviços foi ampliada, tanto à montante da produção ‘stricto 
sensu’ (sementes, adubos, inseticidas, maquinário em geral, assistência técnica, 
etc.), como à jusante (beneficiamento, embalagens e transformação). Isto estreitou 
a dependência da agricultura à indústria, da qual aquela tornou-se um braço 
desta, assim como as relações entre o urbano e o rural, que perde muitas de suas 
características e é melhor definido como o agrário (2011, p. 9). 

 

Como apontou Corrêa (2011), outro aspecto se destaca neste contexto: o agronegócio 

atrai para estas cidades muitos trabalhadores, de outros estados e regiões, com oferta de 

empregos no setor agrícola: temporários ou permanentes. Santos e Silveira (2001) vão dizer que 

a população urbana é formada, por um lado, de trabalhadores agrícolas, urbano-residentes8 e, por 

outro, por pessoas empenhadas em dar suporte à relação criada entre cidade e campo. Nas 

palavras de Santos  

A cidade é um polo indispensável ao comando técnico da produção, cuja natureza 
se adapta, e é um lugar de residência de funcionários da administração pública e 
das empresas, mas também de pessoas que trabalham no campo e que, sendo 
agrícolas, são também urbanas, isso é, urbano-residentes (2002, p. 44). 

 
Sendo assim, nas cidades pequenas cujo processo produtivo está predominantemente no 

campo, o espaço urbano congrega características do espaço agrícola, não só relacionadas ao 

sistema financeiro e à economia, mas também em suas paisagens urbanas e na configuração 

espacial da cidade, “onde muito do que é considerado rural está enraizado no espaço intraurbano” 

(MOREIRA JÚNIOR, 2009, p. 57). Torna-se necessário, portanto, o esforço de compreender quais 

são os fatores externos e internos atuantes da produção do espaço urbano destas cidades, bem 

como compreender quais os processos que dão origem aos seus contornos morfológicos e, 

fundamentalmente, à produção social do espaço urbano.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como classificar as cidades pequenas e/ou locais diante do processo de globalização, 

portanto? Seria possível distingui-las e hierarquizá-las? 

O processo de globalização e mundialização da economia proporcionou redefinição dos 

papéis das cidades na rede urbana, desde as cidades pequenas às cidades médias, das grandes 

às metrópoles. Isto se deu, principalmente, a partir de 1970. Houve uma mudança significativa na 

vida cotidiana com o desenvolvimento da comunicação e interação em rede, por exemplo. Com 

isso, as cidades pequenas e os centros locais passaram a acessar conteúdos e produtos antes 

indisponíveis e inacessíveis. Os novos padrões de consumo foram reconduzidos com o fito de 

                                                             
8
Damiani (2006, p. 141) também abordou esta questão: “Também se esboroa a distinção rural-urbana, já não somente 

porque a força de trabalho rural mora nas periferias das cidades – como o boia-fria –, mas, nas últimas décadas, o meio 
rural vem ganhando novas funções – agrícolas e não-agrícolas –; “a agropecuária moderna e a agricultura de 
subsistência dividem espaço com um conjunto de atividades ligadas ao lazer, prestação de serviços e até à indústria, 
reduzindo, cada vez mais, os limites entre o rural e o urbano no País” (Izique, 2000: 48)”. 
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atender uma lógica global. Com isto, as tradicionais hierarquias entre cidades da rede urbana 

sofreram alterações significativas. As relações entre cidade/cidade e cidade/campo foram 

modificadas – interconectadas –, por meio de aparatos tecnológicos, de informação e transporte. 

As cidades de pequeno porte, que antes sobreviviam da agropecuária, onde havia diversificação 

da produção e variedade no tamanho das propriedades, de modo geral, foram rearranjadas para 

atender às necessidades e exigências do campo modernizado – do pequeno ao grande produtor 

rural.  

Sendo assim, para que seja possível propor uma análise para esta classe de cidades, 

denominadas e classificadas por vezes como centros locais, em outros momentos como cidades 

pequenas, é preciso compreender que as escalas geográficas e a hierarquia das cidades foram 

profundamente alteradas pela difusão das técnicas e informações globais. De modo que, em seus 

espaços intraurbanos, as cidades também sofreram modificações, tanto em forma e conteúdo, 

quanto em estrutura e função. Não como um receptáculo, mas abrigando características e 

peculiaridades distintas, que revelam as nuances e diferenças nos processos de produção do 

espaço urbano. Ressalta-se, pois, a importância do estudo de realidades urbanas a partir do lugar 

e da rede urbana de cada região brasileira. 
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