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RESUMO: Apesar de nas últimas décadas a temática relativa aos estudos de pequenas cidades 

no cenário brasileiro dentro da Geografia Urbana ter se ampliado, ainda estamos bem distantes da 

proporção de estudos quando nos referimos a referenciais teóricos acerca das médias e grandes 

cidades no Brasil. Porém, é sabido que a formação e a função das cidades, seja ela, pequena, 

média ou grande, são derivadas das diversas transformações ocorridas no tempo e no espaço. 

Alavancados por diferentes processos, econômicos, políticos e sociais, que influenciaram na 

forma e no formato das atuais cidades. Neste esboço, consolidaremos aportes teóricos, 

conceituais e metodológicos referentes a pequenas cidades, sua relação com o campo e destacar 

possíveis contribuições, na tentativa de se elaborar um debate dialético e contemporâneo, frente 

aos atuais estudos geográficos em discussão. 

PALAVRAS-CHAVE: geografia urbana; pequenas cidades; campo-cidade; espaço urbano. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As discussões inerentes à temática das pequenas cidades no Brasil, ainda é infelizmente, 

pouco debatida pela comunidade científica, visto que, a maiorias das análises disponíveis nos 

atuais referenciais teóricos na atualidade estão mais preocupadas principalmente, com a dinâmica 

das médias e grandes cidades brasileiras. Até porque, é neste cenário que podemos identificar 

uma miríade de grandes aportes de relações econômicas, políticas e sociais.  

 Tal possibilidade tem facilitado e permeado a implantação de novas políticas espaciais, 

que a nosso ver, evidencia a produção de um espaço criado para o controle, valorização e 

propagação do capital. Assim, cria-se um espaço meramente articulado, onde interesses 

produtivos e especulativos se deparam dando forma a novas frentes de expansão e 

reestruturação do urbano. Entretanto, essa nova reestruturação urbana é responsável pela 

configuração de novas paisagens, territorialidades e espacialidades.  

Em todo caso a cidade seja ela pequena, média ou grande tem em seu espaço urbano 

pontos fragmentados, com diferenciações em sua forma e função, ou seja, singularidades e 
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particularidades que as diferem uma das outras. No período atual, as cidades brasileiras se 

apresentam em um constante processo de transformação e expansão de seu território, bem como 

o surgimento e a implantação de grandes empreendimentos de diversos setores da economia.  E 

assim, é nesta ótica de expansão da mancha urbana que podemos observar um possível recuo do 

campo em relação a cidade.  

Neste sentido, emerge-se assim o objetivo de se almejar compreender enquanto 

pesquisadores e analistas as diversas relações e transformações que ocorrem ou ocorreram no 

espaço geográfico, bem como as inter-relações inerentes a dinâmica cidade-campo. 

Principalmente no que diz respeito as pequenas cidades brasileiras, onde o campo na maioria dos 

casos, ainda é o principal meio econômico que sustenta e movimenta as relações presentes até 

então na cidade. Ficando a cidade como local de fornecimento de subsídios e demais produtos e 

serviços aos camponeses. Muito embora, a maioria destes produtos e serviços só podem ser 

encontrados em cidades maiores adjacentes, ficando encarregadas de oferecer suporte a estas 

pequenas cidades. 

Através de aportes teóricos resgatamos alguns apontamentos de extrema relevância para 

o tema em debate. Destaca-se as contribuições de autores como: Corrêa, Damiani, Fresca, 

Endlich, Santos, entre outros que se fazem salutar para a compreensão e difusão dos estudos que 

abarcam em sua essência técnico-cientifico a análise das pequenas cidades e de suas relações 

com as complexas e variadas dinâmicas inerentes ao espaço geográfico de modo totalizante. 

  

2. AS PEQUENAS CIDADES NOS ESTUDOS GEOGRÁFICOS 

 

Na contemporaneidade, os estudos geográficos voltados aos debates no âmbito das 

cidades no Brasil, sempre esteve relacionado aos estudos da complexidade dos médios e grandes 

centros urbanos, por apresentarem uma densidade demográfica muito maior e, 

concomitantemente uma dinâmica mais ampla e mais complexa, acarretando em diversos 

problemas urbanos que instigam os pesquisadores a buscarem uma melhor compreensão do fator 

urbano desse eixo temático. 

Em todo caso, há no cenário brasileiro uma miríade de dinâmicas, rupturas e 

transformações urbanas, impulsionadas principalmente, por questões políticas, econômicas e 

sociais. Sendo assim, estamos presenciando um período de constantes metamorfoses e 

expansão territorial e, consequentemente instalações de grandes empreendimentos e 

incorporações de grande porte em diversos setores e em diferentes localidades. 

Para Rodrigues e Ferreira (2009) a compreensão do espaço campesino em seu bojo 

sempre esteve relacionado como um espaço de atraso, com caráter eminentemente agrícola. 

Diante disso, essa relação por muito tempo se fez presente nas atuais políticas de 
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desenvolvimento, sendo só recentemente então, traçados novos entendimentos e orientações que 

definem o campo como um espaço multifuncional e difuso. 

Entretanto, percebe- se que a busca pela compreensão no que tange a dinâmica urbana 

das cidades já não se limita aos estudos dos médios e grandes centros urbanos, uma vez que, as 

pequenas cidades apesar de apresentarem uma dinâmica muito inferior aos centros maiores, elas 

se destacam cada vez mais pela crescente complexidade de relações com as grandes e médias 

cidades, proporcionado pelo seu amplo papel na teia de cidades interligadas em redes.   

Na realidade, essa visível reestruturação do urbano tende a engendrar a uma configuração 

de novas paisagens, territorialidades e espacialidades. Mesmo porque, reservado as 

peculiaridades de cada cidade brasileira, todas, digo todas, sofreram ou estão em constante 

processo de mutação, mesmo que, em alguns casos isso se dá em menores proporções. Neste 

aspecto, ao discutir a problemática das pequenas cidades, Santos (2005), aloca que: 

Quando se fala de cidades pequenas, a noção de volume da população vem logo 
à mente. Aceitar um número mínimo, como o fizeram diversos países e também as 
Nações Unidas, para caracterizar diferentes tipos de cidades no mundo inteiro, é 
incorrer no perigo de uma generalização perigosa. O fenômeno urbano, abordado 
de um ponto de vista funcional, é antes um fenômeno qualitativo e apresenta 
certos aspectos morfológicos próprios a cada civilização e admite expressão 
quantitativa, sendo isso outro problema. (SANTOS, 2005, p. 86). 

 

Parafraseando Alegre (1970, p. 159-160), “é evidente que não se pode considerar sem 

perigo de graves erros uma definição apenas num critério numérico [...]”. Pois, “[...] é possível 

encontrar aglomerações com bons equipamentos urbanos e atividades caracteristicamente 

urbanas da maioria dos moradores, sem, todavia, possuir 10.000 habitantes. E o inverso também 

é verdadeiro”.  

Para Moreira Júnior (2014), 

O tamanho, em especial, o populacional tem sido fundamental para delimitar ou, 
até mesmo, definir uma cidade como pequena. Como o critério demográfico se 
baseia no número de habitantes, cria-se o desafio em estabelecer o limite mínimo 
e máximo para classificar a cidade em grande, média ou pequena. Trata-se, 
portanto, de um dado quantitativo que, de um lado, marginaliza e ignora os 
atributos das variáveis demográficas. De outro, desconsidera o quanto o tamanho 
populacional influencia e é influenciado por aspectos econômicos, sociais e 
locacionais. 
 

Fresca (2010) aloca que aderir o caráter numérico para definir o que vem a ser uma cidade 

pequena sem levar em consideração as suas singularidades e particularidades de cada uma, 

corre-se o risco de desencadear uma homogeneização na caracterização desses centros urbanos. 

Inibindo desta forma, uma análise mais detalhada e apurada da anexação de cada núcleo na 

região ou rede ao qual faz parte, entre outros, como análise das áreas de influência e dinâmicas 

internas e externas a rede. Assim, “[...] mediante tal posicionamento, podemos entender a 

dimensão mínima a partir da qual é possível falar de uma verdadeira cidade e, ao mesmo tempo, 
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isto nos remete à complexidade das condições e elementos que permitam caracterizar uma 

cidade como sendo pequena. 

Como se vê, essa realidade ainda se faz presente na ideologia da maioria da população 

em geral, e como se não bastassem muitos ainda generalizam essa ideia. Para tanto, no Brasil, 

para se considerar a existência de uma cidade, basta ter uma sede política-administrativa, ou seja, 

uma prefeitura. Conforme Veiga, 2004, p. 28: 

Fora daqui não se usa critério administrativo para definir cidade. O mais comum é 
uma combinação de critérios estruturais e funcionais. Critérios estruturais são, por 
exemplo, a localização, o número de habitantes, de eleitores de moradias, ou, 
sobretudo, a densidade demográfica. Critério funcional é a existência de serviços 
indispensáveis à urbe. (VEIGA, 2004, p.28). 
 

Enfim, Tows et al (2010) ao refletir sobre algumas tendências e possibilidades de estudos 

inerentes a geografia urbana a partir de temas debatidos no âmbito do ensino e da pesquisa. Os 

autores apontam em uma primeira ocasião, tendências no que diz respeito aos estudos referentes 

à rede urbana, onde o espaço urbano encontra-se inserido num enredo mais amplo, sendo 

possível analisar as trocas, os fluxos e as redes.  

Outra vertente destacada pelos autores acima, refere-se ao estudo das escalas espaciais 

do urbano em relação ao contexto em que se encontram inseridas. Sendo aqui, onde se buscam 

as definições de metrópole, região metropolitana, cidades médias e pequenas cidades, e em 

alguns casos; cidades periféricas. E, ainda sinalizam uma terceira vertente, o estudo do espaço 

intra-urbano, abordando a (re)produção do espaço urbano (Estado e Capital), e áreas verdes 

urbanas (parques, praças e áreas verdes de modo em geral). Por fim, estudos que contemplem 

estudos econômicos, apontando nesse viés, o estudo dos circuitos urbanos consubstanciada pela 

abordagem miltoniana (TOWS et al 2010). 

Todavia, como foi explicitado pelos autores acima, os estudos referentes as pequenas 

cidades no que tange as análises dentro da geografia urbana e aos estudos geográficos, da 

mesma que outras temáticas, não se encontram fora das discussões e tendências de análise do 

urbano. Tal possibilidade é refletida pelas disparidades que tal categoria vem apresentando nas 

últimas décadas, em especial pelo esmagador processo de globalização e pela consolidação do 

capitalismo. Em seguida, pela constante modernização do campo, pela introdução de novas 

tecnologias e consequentemente, inserção destas pequenas cidades na rede urbana brasileira. 

Porém, essa realidade ainda está longe de se igualar aos estudos que fazem menção a 

dinâmica dos grandes centros urbanos. Mas é fato que, isso tenda a mudar, ou pelo menos se 

ampliar. Visto que no Brasil, há um grande número de cidades pequenas em constante processo 

de inserção na rede. 

Para Corrêa (1999) uma dada organização espacial é um reflexo de intrínsecas divisões 

territoriais do trabalho e consequente complementação particular de cada lugar. Tal possibilidade 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 1533 

evidencia que a organização espacial de cada parcela do espaço encontra-se em constante 

processo de transformação. Logo, Sposito e Jurado da Silva (2013, p. 31) alocam que, 

A cidade pequena possui, portanto, uma materialidade no seu plano espacial, 
enquanto forma no processo de urbanização e uma imaterialidade que pode estar 
relacionada aos seus fluxos (de diferentes dimensões e natureza) que traduzem 
sentidos econômicos, políticos, culturais, etc. (SPOSITO e JURADO DA SILVA, 
2013, p. 31). 

 

Essa compreensão para os autores não se dissocia dos demais centros urbanos, seja ele 

de grande ou média complexidade. Todavia, embora essa terminologia receba a adjetivação de 

“pequena”, as cidades pequenas podem apresentar uma dimensão que é geral e comum as 

médias e grandes cidades - englobadas por uma totalidade. Neste caso, há de se levar em 

consideração a existência de particularidades e singularidades, onde a primeira diz respeito a 

características que são parte da totalidade em conjunto, e a segunda no que condiz a predicados 

que são unos, mais que se unem e se dissociam no que tange a formação díspar do espaço na 

complexa fragmentação (divisão) territorial do trabalho (SPOSITO E JURADO DA SILVA, 2013). 

Ao analisar a diversidade de cidades pequenas no emaranhado conjunto de redes urbanas 

no Brasil pós ano de 1980, Corrêa (2004, p.75) relatou que “as pequenas cidades nasceram ou 

rapidamente se tornaram lugares centrais de pequenas hinterlândias agropastoris”. Diante esse 

processo, o mesmo relata que essas pequenas cidades em sua essência, “localizam-se por toda 

parte e suas hinterlândias são diferenciadas em termos demográficos, produtivos e de renda”. 

Ainda segundo o autor essas transformações que se sucederam no campo brasileiro no limiar do 

século XX, sobretudo com a introdução da economia moderna e produtiva, fez com que alterasse 

os modelos de urbanização das cidades (Corrêa, 2004). Nesse sentido, essa mudança nos 

arranjos e padrões das aglomerações urbanas no país, no decorrer de sua evolução criou 

segundo Corrêa, devido à complexidade e dimensão dos processos espaciais diante o vasto 

território brasileiro, 

I) Prósperos lugares centrais em áreas agrícolas nas quais a modernização não 
afetou radicalmente a estrutura fundiária e o quadro demográfico. Esses centros 
distribuem produtos para as atividades agrícolas e para a população, que tem 
nível de demanda relativamente elevado. A prestação de serviços é também 
importante. Podem, em muitos casos, realizar o beneficiamento da produção 
agrícola. O Oeste Catarinense fornece bons exemplos desses lugares centrais. 
II) Pequenos centros especializados. A modernização do campo esvaziou a 
hinterlândia desses centros, entretanto, capitais locais foram investidos em 
atividades industriais, via de regra uma ou duas, que garantem a permanência da 
pequena cidade que, em alguns casos, pode mesmo crescer econômica e 
demograficamente. O Oeste paulista e o Norte paranaense apresentam inúmeras 
cidades que se enquadram nesse tipo. 
III) Pequenos centros transformados em reservatórios de força de trabalho ou que 
assim nasceram. No primeiro subtipo, o esvaziamento do campo gerou a perda de 
inúmeras funções centrais, resultou em centros habitados por assalariados rurais 
com emprego temporário. O Oeste paulista é rico de exemplos desse subtipo. O 
segundo subtipo, que ocorre, por exemplo, na Amazônia Oriental resulta de um 
processo de concentração da força de trabalho, os “peões”, que é assim confinado 
em pequenos e pobres lugares. 
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IV) Pequenos centros em áreas econômicas e demograficamente esvaziadas por 
um processo migratório que desequilibra ainda mais uma estrutura etária, 
afetando ainda a proporção dos sexos. A renda da cidade é, em grande parte, 
procedente de emigrantes que mensalmente enviam escassas sobras de recursos 
aos familiares que permaneceram, ou procedente de aposentadorias de 
trabalhadores agrícolas. A pobreza desses centros, frequentes no Nordeste, 
contrasta com a prosperidade dos centros do primeiro tipo (CORRÊA, 2004, p.75). 
 

Conforme Moreira Júnior (2013), os desafios teóricos conceituais inerentes a temática das 

pequenas cidades no meio acadêmico e científico são diversos e de difícil conceituação, pois 

geram diversas indagações. Desta forma, o autor elenca quatro desafios a serem superados na 

exploração dessa temática; 

O primeiro está relacionado à dificuldade em se conceber uma reflexão sobre as 
cidades pequenas sem considerar o cenário no qual está inserida. Nesta direção 
muitos trabalhos visam traçar relações entre os centros urbanos e seu entorno 
rural e as ruralidades que marcam o modo de vida nestas cidades. Em outros 
casos, analisa-se a dependência em relação ao contexto urbano e regional 
circundante. Esta perspectiva engloba também a análise da hierarquia urbana e as 
estratégias de planejamento e gestão do território. 
O segundo desafio diz respeito ao tamanho demográfico e sua importância na 
delimitação das cidades pequenas. É utilizado por muitos como único critério para 
classificação do que seria uma cidade pequena, enquanto que outros trabalhos 
consideram este como um dentre outros fatores para tal definição. De qualquer 
forma, isso representa uma ampla possibilidade que se abre em relação à 
caracterização das cidades pequenas a partir do seu tamanho populacional. Há 
trabalhos que classificam as cidades pequenas como aquelas com até 2.000 
habitantes, outros até 10.000, 20.000, 50.000, ao mesmo tempo em que há casos 
que apontam aqueles núcleos urbanos com população entre 50.000 e 100.000 
habitantes. 
O terceiro desafio e incerteza envolve a localização. As cidades, historicamente, 
sempre representaram uma das formas de concretizar a ocupação do espaço 
nacional. As cidades brasileiras apresentam diferentes tamanhos, populacionais e 
territoriais, que desempenham papeis distintos na rede urbana e estabelecem 
diferentes níveis de interdependência entre si e em relação ao campo. A 
localização geográfica pode diferir em suas funções urbanas e no papel que ela 
desempenha na rede urbana. Como exemplo, podem-se citar as diferenças entre 
as cidades pequenas localizadas em áreas metropolitanas e aquelas que se 
encontram em áreas não-metropolitanas; ou as diferenças entre cidades 
localizadas em áreas densamente povoadas e aquelas encontradas em regiões 
com baixa densidade demográfica. 
O quarto desafio, notável entre os trabalhos encontrados na pesquisa bibliográfica 
é a dificuldade em se estabelecer, quantitativa e qualitativamente, uma definição 
precisa para cidade pequena. Sendo que, em diversos trabalhos, é possível 
verificar uma confusão conceitual entre cidade e município, onde ambos os termos 
são tratados, erroneamente, como sinônimos (MOREIRA JÚNIOR, 2013, p. 24-
25). 

 

De modo geral, a grande maioria das pequenas cidades da qual temos conhecimento, 

ainda nos remete sempre a noção de conexão com os tradicionais valores ruralistas, bem como 

seus modelos agrícolas de produção, com caráter especificamente rural (MOREIRA JÚNIOR 

2015). “[...] Até hoje tem predominado uma visão espacial da desigualdade, em que os espaços 

periféricos/rurais, dominados, seguem o modelo dos espaços centrais/urbanos, numa dicotomia 

adiantado/atrasado” (RUA, 2015, p. 46). 
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3. AS PEQUENAS CIDADES E SUA RELAÇÃO CAMPO/CIDADE-RURAL/URBANO 

 

Henri Lefebvre ao discorrer sobre cidade e campo em sua obra O Direito à Cidade relata 

que o tema “natureza e cultura”, derivaram-se da relação da cidade com o campo. Neste aspecto, 

o autor aponta que na atualidade existem três termos referentes a esta relação. Assim, temos a 

ruralidade, o tecido urbano e a centralidade, “cujas relações dialéticas são dissimuladas sob as 

oposições termo a termo, mas que também vem aí se revelar”. Mas que, no entanto, “a natureza 

como tal escapa à ascendência da ação racionalmente realizada, tanto à dominação quanto à 

apropriação” (LEFEBVRE, 2008, p. 73). 

Analogamente, ainda de acordo com o autor, a natureza permanece ausente dessas 

ascendências, sendo “aquilo que foge, é atingida através do imaginário, é perseguida e foge para 

o cosmo, ou para as profundezas subterrâneas do mundo”. Entretanto, no que se refere ao 

campo, “é este um lugar de produção e de obras”. Assim, o setor agrícola é o que produz, e a 

paisagem é definida como sendo a obra1. (LEFEBVRE, 2008, p.73).  

Pois bem, é sabido que as relações cidade-campo sofreram severas mutações nas últimas 

décadas e no decorrer de diferentes tempos e épocas, onde os modos de produção ora se deu de 

modo conflitante, ora pacífico. Mas que, ainda é possível identificar em uma mesma época, 

relações que se contrastam entre si. No entanto, essas relações entre cidade-campo na 

atualidade seguem essa mesma tendência de uma mutação generalizada (LEFEBVRE, 2008). 

Em todo caso, Hauresko (2009) aloca que a cidade e o campo não podem ser 

considerados como espaços isolados, sem inter-relações. Sendo assim, eles se encontram 

intrinsicamente de modo direto ou indiretamente, cada qual com sua particularidade e 

singularidade. Neste sentido, porém: 

As relações entre a cidade e o campo, sobretudo com o campo situado em suas 
proximidades, são das mais importantes, em vista de a cidade ser abastecida por 
este, tanto de alimentos, como de matérias-primas para as indústrias. O campo 
também é abastecido com produtos que ele não produz, além de a cidade 
oferecer aos habitantes do campo uma série de serviços que não podem, por uma 
questão de escala, funcionar no meio rural. Assim, o campo sustenta a cidade e a 
cidade por sua vez abastece o campo com serviços demandados por ele 
(HAURESKO, 2009, p. 119). 

 

Ainda conforme a autora, se trazermos essa discussão no âmbito das pequenas cidades, 

veremos que elas podem ser consideradas como verdadeiros centros rurais, principalmente pelo 

constante contato com o campo em suas imediações. Desta maneira, vemos que a cidade tem a 

função de fornecer ao campo subsídios essenciais para o exercício agrícola, sendo que, a busca 

por serviços mais especializados se dá em meio aos centros urbanos de maior porte em suas 

                                                             
1
 Para o autor estas obras “emergem de uma terra lentamente modelada, originariamente ligada aos grupos que a 

ocupam através de uma recíproca sacralização, que é a seguir profanada pela cidade e pela vida urbana (que captam 
essa sacralização, condensam-na e depois a dissolvem no transcorrer das épocas, absorvendo-a na racionalidade”, 
(LEFEBVRE, 2008, p. 73). 
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adjacências. Assim, “nas últimas décadas as cidades dos pequenos municípios brasileiros 

passaram por melhorias nos serviços básicos, porém apresentam fragilidades em termos de 

serviços especializados” (HAURESKO, 2009, p. 120). 

Logo, essa carência de serviços muitas vezes se encontra relacionado a demanda 

existente, que ao mesmo tempo estes serviços são raros e esporádicos, devido aos elevados 

custos de implantação e manutenção destes (HAURESKO, 2009). 

Em contrapartida, Corrêa (1999, p. 75-76), nos aponta algumas possibilidades de 

interpretação sobre pequenas cidades ao explicar que na etapa atual do desenvolvimento 

capitalista, ocorreram processos que refuncionalizaram os núcleos urbanos. Todavia, seja 

mediante perda de atividades e centralidade, ou ganhos nos elementos de maior inserção na 

divisão territorial do trabalho via produção industrial. Diante disso: 

[...] As transformações verificadas no campo alteraram o padrão desses pequenos 
lugares centrais, criando pelo menos quatro caminhos ao longo dos quais 
evoluíram: I – Prósperos lugares centrais em áreas agrícolas nas quais a 
modernização não afetou radicalmente a estrutura fundiária e o quadro 
demográfico [...] II – Pequenos centros especializados. [...] III – Pequenos centros 
transformados em reservatórios de força de trabalho ou que assim nasceram [...] 
IV – Pequenos centros em áreas econômicas e demograficamente esvaziadas por 
um processo migratório que desequilibra ainda mais uma estrutura etária, 
afetando ainda a proporção dos sexos (CORRÊA, 2004, p. 75-76). 

 

Entretanto, se levarmos em consideração o nível de desenvolvimento das forças 

produtivas e das relações sociais na formação social brasileira, veremos que a mesma não se deu 

da mesma forma. Assim sendo: 

Nas pequenas cidades, ele se poderia apresentar mais residualmente. Contudo, 
enquanto tal, de modo imanente, o processo do capital põe as diferenças 
temporais e espaciais: formas pré-capitalistas de produção ou não capitalistas o 
tempo todo são reproduzidas, simultaneamente, ao modo de produzir 
especificamente capitalista. A divisão social do trabalho se desdobra numa divisão 
territorial do trabalho, em que momentos diferentes do processo estão se 
realizando em diferentes lugares, pondo, assim, diferenças sociais e econômicas 
[...] a análise é a da simultaneidade dos processos implicados, enquanto as 
temporalidades e espacialidades diversas são tidas como inerentes [...] (DAMIANI, 
2006, p. 137). 

 

No entanto, as pequenas cidades ainda são as grandes responsáveis por atender uma 

significativa parcela da população em termos de bens e serviços imediatos à sua população. 

Todavia, estes bens e serviços nas últimas décadas, tornaram-se muito mais abrangentes em 

razão das necessidades ou imposições frente ao sistema de consumo urbano, sendo cada vez 

mais capitalista globalizante e de certo modo, excludente.  

Diante disso, mudanças significativas têm ocorrido no setor terciário das pequenas 

cidades, suprindo diversas demandas de seu mercado consumidor, ora pela presença dos 

estabelecimentos físicos, ora digital, via à rede mundial de internet, ocasionando diferentes 

transformações no mercado produtivo. 
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Paradoxalmente, Hauresko (2009), chama a atenção no que diz respeito ao espaço rural 

brasileiro. Apontando que, as diversas atividades econômicas se contracenam com o que a autora 

denomina de condicionalismo socioeconômico e natural, devido a crise de alguns sistemas 

agrários, bem como pelos novos desafios relacionados a proteção do meio ambiente, ao modo de 

vida, da paisagem, da valorização dos produtos tradicionais, pelo desejo de atração e fixação das 

pessoas e pela necessidade da renovação econômica local. 

No entanto, ao retratar a questão do espaço urbano, Candiotto e Corrêa (2008), 

mencionam que nos é necessário compreender que este espaço é historicamente decorrente de 

uma densificação demográfica em um dado espaço, juntamente com a tecnificação dos objetos e 

da racionalidade técnica. A partir daí, nos torna perceptível algumas possibilidades no que tange a 

busca incessante para o desenvolvimento dos centros urbanos, ocasionando suscetivelmente 

uma alta concentração da produção e de circulação de mercadorias, pessoas, atividades e capital. 

Posto isso, os autores ainda ressalvam “que toda paisagem/espaço considerado urbano, 

ou seja, toda cidade, sempre se sobrepõe ao rural ou ao ‘natural’. Assim, todo urbano já foi rural , 

mas nem todo rural será urbano” (CANDIOTTO e CORRÊA, 2008, p.216). Portanto: 

[...] campo e cidade são formas concretas, materializam- se e compõem as 
paisagens produzidas pelo homem “urbano” e “rural”, são representações sociais, 
conteúdo das práticas de cada sujeito, cada instituição, cada agente na sociedade. 
Por isso, urbanidades e ruralidades se combinam em cada recorte do espaço, seja 
um local, seja uma micro, meso ou macro região. Mais do que isso, urbanidades e 
ruralidades se combinam nos atos e na visão de mundo de cada indivíduo. São 
atributos, não substantivos (BIAZZO, 2007, P.18). 

 
Assim, para o autor ruralidade e urbanidade são tidas como uma racionalidade lógica, na 

qual se manifestam por meio de atos individuais de cada pessoa, por meio das práticas sociais. 

Para Marx e Engels (1998, p. 55) “a cidade constitui o espaço da concentração, da população, dos 

instrumentos de produção, do capital, dos prazeres e das necessidades, ao passo que o campo 

evidencia o oposto, o isolamento e a dispersão”. 

Na visão de Corrêa as relações entre a cidade e o campo em sua maior parte não se dá de 

modo reciproco entre as partes. Para ele:  

Trata-se de um relacionamento desigual, cunhado ao longo da história, e que 
erigiu a cidade como foco de acumulação e dominação. O papel da cidade como 
centro difusor de desenvolvimento deve ser visto, na realidade, como o de centro 
a partir do qual o modo de produção capitalista se propaga e, ao fazê-lo, aparenta 
perpetuar-se (CORRÊA, 2006, p. 37). 

 

No entanto, “é possível verificar traços do meio rural reproduzidos no urbano e vice-versa, 

o que implica a necessidade de interpretar a relação entre o rural e o urbano no contexto 

contraditório e conflituoso da expansão das relações capitalistas de produção” (FABRINI, 2009, p. 

140). Na visão de Alves e Vale (2013. p. 39), 

O conceito de espaço geográfico é muito rico para essas discussões e reter 
dicotomicamente rural e urbano não dá suporte para o entendimento dessa 
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complexidade da melhor forma. Limitar a análise de um ponto de vista 
metropolitano é muito pobre para entender a realidade de lugares remotos e 
pouco influenciados pelas regiões metropolitanas, nesses lugares o rural 
determina o ritmo de vida da população rural e urbana, além de manter as 
questões culturais e de identidade territorial presentes independente do grau de 
urbanização. 
 

Segundo os autores é preciso superar as questões político-administrativas do urbano e do 

rural. Para tanto é indubitável que se reveja novas metodologias no que diz respeito a definição de 

cidades e pontos que direcionam o campo como um subproduto/reprodução do urbano. O que 

Graziano da Silva (2001) chama de processo de rurbanização, ou seja, o avanço do modos de 

vida econômico e social caracteristicamente urbanos sobre o rural. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De modo geral, as discussões relativas ao tema campo-cidade vêm aumentando 

vertiginosamente nas últimas décadas, principalmente na área que abarca a Geografia Agrária 

como ponto de partida do que na Urbana. Por vezes, este nicho de discussões acerca dessa 

temática tem como objeto de análise, compreender as relações econômicas, políticas, 

demográficas, ambientais, sociais e culturais, levando ainda em consideração diferentes fatores 

estruturais ou simbólicos; materiais ou imateriais na produção e organização do espaço. As 

possibilidades de investigação segundo Endlich (2009) que definitivamente podem contribuir para 

a disseminação do conhecimento das diferentes realidades no que se refere o contexto das 

cidades pequenas são inúmeras. O que também contribui de modo significativo para uma melhor 

compreensão da rede urbana na espacialidade social.  

Enfim, este breve ensaio teórico teve como objetivo principal, resgatar alguns pressupostos 

teóricos-metodológicos, acerca da problemática referente as pequenas cidades, bem como sua 

relação cidade-campo. Pois, as discussões relativas a pequenas cidades no âmbito da geografia 

urbana no Brasil, ainda necessita de um amplo enfoque teórico-metodológico e sistemático. 

Diante o exposto verifica-se que temos uma árdua tarefa a executar pela frente. Neste 

caso, é imperioso que se apresente e intensifique novos debates, reflexões e questionamentos, 

sempre revendo novas metodologias que contemplem tal temática possibilitando neste sentido, 

novas formas de se pensar as cidades pequenas. 
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