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8.  
cidAdeS pequenAS e indúStriA no 

eStAdo de São pAulo1

Paulo Fernando Jurado da Silva2

A proposta

Escrever sobre cidade pequena é um assunto que já preocupou diferentes 
autores brasileiros e de outros países que trabalham com temas geográficos. 
Não é novo, porém é um tema e uma noção que se encontra em construção 
e transformação, visto que a realidade é dinâmica e complexa, comportando 
movimentos de superação, adaptação, reconfiguração etc.

A cidade pequena é um tema porque os estudos sobre ela se referem a 
uma proposição, assunto que se pretende desenvolver, elaborar e construir 
analiticamente. Pode tornar-se, também, um conceito quando se enfoca um 
conjunto de ideias na tentativa de discutir essa realidade no âmbito da teoria 
geográfica, estabelecendo seu perfil e suas bases, e comparando as propostas 
de diferentes autores.

 1 Esse texto é proveniente de financiamento concedido pela Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo (Fapesp) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) para a execução da pesquisa de mestrado intitulada: Cidades pequenas e 
indústria: contribuição para a análise da dinâmica econômica da Região de Presidente Prudente-
-SP, defendida em 2011, sob a orientação do professor doutor Eliseu Savério Sposito, no âmbito 
do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Faculdade de Ciências e Tecnologia, Unesp 
de Presidente Prudente, São Paulo, Brasil.

 2 Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Geografia na Unesp, câmpus de Presidente 
Prudente.
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As cidades pequenas são um recorte empírico/teórico do fato urbano e, 
por isso, expressam de certa maneira formas espaciais da urbanização com 
diferentes conteúdos e topologias. Apesar da dimensão espacial específica, 
a cidade pequena possui, ainda, uma totalidade particular que a anima e a 
movimenta por meio de processos capitalistas de produção ou, considerando 
teorizações importantes para a Geografia, entendidas por meio da formação 
socioespacial e do desenvolvimento desigual e combinado (Trotsky, 1967).

A cidade pequena em si não é um dado a priori, não deve ser analisada iso-
ladamente; porém, no plano de suas relações com outros centros. Trata-se de 
uma construção social e coletiva, além de uma elaboração teórica e prática 
de membros da comunidade científica, a qual produz reflexões analíticas, 
algo consensual e/ou reconhecido/negado para a compreensão do urbano e 
da estruturação da sociedade.

A iniciativa de estudar as cidades pequenas não deve se ater somente a 
um domínio da ciência, mas perpassa por um espectro complexo que abarca, 
entre suas várias dimensões, a Geografia, História, Economia, Sociologia, 
Antropologia, entre outras. Não cabe a uma dessas citadas propor uma ver-
dade absoluta sobre a temática em pauta, mas estudar com acuidade as trans-
formações ocorridas no espaço e no tempo, embora os enfoques, objetivos e 
procedimentos metodológicos sejam, em muitos casos, diferenciados apesar 
de tratarem do mesmo objeto, ou seja, a sociedade.

Tendo em vista tais aspectos, esse texto possui como objetivo central com-
preender as cidades pequenas no contexto da produção industrial e econô-
mica no estado de São Paulo, adotando como foco analítico a Décima Região 
Administrativa de Presidente Prudente.

Para tanto, este documento foi organizado nessa introdução que trata 
de apresentar a proposta textual, bem como de contextualizar parte da dis-
cussão a ser desencadeada, na interface entre cidade pequena e indústria e 
em mais quatro tópicos, ou seja: I) “As cidades pequenas na Geografia”, 
que retrata a discussão das cidades pequenas no quadro da Geografia bra-
sileira e internacional; II) “As cidades pequenas no estado de São Paulo”, 
que aborda o assunto das cidades pequenas no território paulista pela lei-
tura geográfica e econômica; III) “A difusão espacial da produção industrial 
nas cidades pequenas: estudo de caso da Décima Região Administrativa de 
Presidente Prudente no estado de São Paulo”, que explora por meio de um 
estudo de caso a espacialidade da indústria no oeste paulista; e, por último, 
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as IV) “Considerações finais”, que realçam algumas das principais ideias já 
trabalhadas.

Assim, se estudar centros pequenos já inspira desafios, pesquisar as arti-
culações entre indústria e cidade pequena em um espaço econômico como 
o estado de São Paulo é mais complicado ainda, dada a magnitude política, 
econômica e cultural que este estado exerce no país.

As cidades pequenas na Geografia3

O termo “cidade pequena”, em seu sentido etimológico, traz a expressão 
cidade4 que advém, segundo o dicionário da língua portuguesa Houaiss,5 do 
latim civìtas, Átis que significa “reunião de cidadãos” e o adjetivo pequena 
que, conforme a mesma referência, “parece ser produto do cruzamento do 
latim vulgar pìtìnnus com o radical pikk” expressando (dentre as suas diversas 
acepções) “tamanho reduzido”, “pouco extenso”.

A noção de “cidade pequena” tem muita dificuldade para se firmar como 
conceito. Seu uso é bastante fluido e não está atrelado somente ao domínio 
da ciência, sendo utilizado frequentemente, tanto pelo Estado quanto pelo 
senso comum; diferentemente de conceitos empregados para explicarem pro-
cessos como etchiplanação (usado na Geomorfologia e áreas afins) e outros 
que têm seu uso restrito ou senão exclusivo da comunidade científica. Quem 
nunca ouviu indagações a respeito das cidades pequenas, tais como: cidade 
pequena pacata, cidade pequena miserável, cidade pequena que vivi, nasci ou 
que conheci? Contudo, esse movimento não cessa e possui uso muito amplo, 
reproduzindo-se como recortes espaciais e como uma percepção do espaço, 
baseada na vivência e no sentido prático da construção social e econômica 
utilizada pelas pessoas corriqueiramente.

Empregada amplamente pela mídia e pelos leigos, a ideia de “cidade 
pequena” ganha uma conotação muitas vezes vaga e seu sentido geográfico é 

 3 O termo cidade pequena será explorado textualmente no plural e no singular, dependendo da 
nossa intenção, não implicando prejuízos conceituais.

 4 A expressão “cidade” será mais bem elucidada adiante quando se abordará pelo viés geográfico 
a diferença entre definição e conceituação, juntamente com a discussão analítica das cidades 
pequenas. 

 5 Disponível em: <http://www.uol.com.br/dicionario>. Acesso em: 5 mai. 2009.
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perdido, distorcido ou mesmo negligenciado. Por isso, em muitos casos, diz-
-se que tais locais são pacatos e seguros, são polos de recepção de idosos e com 
altíssimo nível de qualidade de vida, sem ao menos se realizar uma investi-
gação adequada para provar ou não tais afirmações. O que se quer chamar a 
atenção, neste momento, é para o fato de que há uma realidade rica do ponto 
de vista empírico e social a ser investigada e que o debate geográfico pode 
contribuir para a sua compreensão.

Nesse sentido, o enfoque deste trabalho deverá ser uma contribuição geo-
gráfica por meio de uma leitura que consideramos brasileira do assunto, uma 
vez que a cidade pequena não é alvo somente de estudos por parte da Geo-
grafia, mas por outras ciências sociais. Destarte, as demais dimensões (senso 
comum e política) serão afastadas, procurando se demonstrar as particula-
ridades presentes na reflexão desses centros por meio do caráter analítico-
-conceitual científico.

Na Geografia, o estudo das cidades pequenas não tem sido um dos temas 
prioritários na produção do conhecimento sobre a cidade. Isso porque, ao 
verificar parte dos estudos da Geografia Urbana e Geografia Econômica 
no Brasil e no mundo, constatou-se que o número de trabalhos é reduzido, 
embora os esforços conceituais e metodológicos, nessa área, sejam também 
relevantes para o entendimento do fato urbano.

Conforme se verifica na produção geográfica sobre o espaço urbano, as 
pesquisas tendem a se direcionar para a avaliação das grandes cidades e, mais 
recentemente, às cidades médias. Corrêa (1999, p.45), por exemplo, já havia 
oferecido subsídios para se avaliar esse contexto ao afirmar que: “os esforços 
de reflexão empreendidos sobre o espaço urbano e a cidade têm, preferen-
cialmente, privilegiado as grandes cidades”. Santos6 (1982), em momento 
anterior a Corrêa, foi outro pesquisador que considerou a importância de se 
estudar tais centros, afirmando que, se analisada a realidade urbana com acui-
dade “vemos perfilar-se outro fenômeno urbano, o das cidades locais que, a 
nosso ver, merece tanto interesse quanto o precedente” (p.69, grifo do autor).

No caso da literatura internacional, destacam-se David Bell e Mark Jayne, 
que trabalham com a Geografia Humana, respectivamente da University of 
Leeds e da University of Manchester na Inglaterra. Eles foram responsáveis 

 6 Mais adiante será exposto, com mais aprofundamento, o que Milton Santos compreendia por 
cidades locais e a sua vinculação com a temática das cidades pequenas.
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pela publicação de vários artigos a respeito do assunto e, mais recentemente, 
editaram o livro Small Cites: urban experience beyond the metropolis,7 publi-
cado com a colaboração de pesquisadores de vários países. No que tange à 
obra em análise, há diversas abordagens enfocadas no debate sobre cidades 
pequenas, destacando-se os textos voltados para as dimensões política, cul-
tural, econômica e aos processos socioespaciais que envolvem esse recorte do 
fato urbano mundial.

No entanto, é importante lembrar que há outros trabalhos levantados que 
também merecem citação, como os estudos da Review of Urban & Regional 
Development Studies, com o artigo “Building small city and town sams and 
CGE models”, de Walter Schwarm e Harvey Cutler (2003) que tratam as 
cidades pequenas com o refinamento estatístico e econômico. Alguns textos 
da Journal of Economic Geography, como o de Mark D. Partridge et al. (2008), 
intitulado “Lost in space: population growth in the American hinterlands and 
small cities”, abordam, principalmente, as áreas metropolitanas e as cidades 
pequenas na América.

No universo europeu, podemos citar o periódico ligado ao Ministério do 
Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional de 
Portugal, conhecido como Cenários, que apresenta, na sua versão de número 
11, publicada em 2008, um conjunto de artigos que debatem as pequenas e 
médias cidades e o crescimento urbano, trazendo estudos de caso realizados 
por diferentes autores na Áustria, Alemanha e Itália.

No que diz respeito à África, deve-se mencionar um artigo da African Stu-
dies Quarterly, escrito por George Owusu em 2005, designado “Small towns 
in Ghana: justifications for their promotion under Ghana’s decentralisa-
tion programme”. O texto reflete a importância do crescimento das cidades 
pequenas como positivo para a diminuição da migração rural-urbana, para 
o desenvolvimento rural e no sentido de desconcentrar as áreas com maior 
nível populacional por meio de programas de descentralização econômica 
em Gana.

 7 O livro faz parte de uma série publicada pela Routledge que procura discutir o urbano em dife-
rentes escolas de pensamento, como aquelas relacionadas ao planejamento, aos aspectos eco-
nômicos e à análise crítica. São ainda apresentadas, na série, obras referentes ao debate étnico 
nas cidades e a formação de guetos, espaços públicos, a realidade metropolitana e o capitalismo 
mundial, a natureza nas cidades etc. 
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Mal-Soon Min (1990), no continente asiático, com o artigo “Growth 
of Small and Intermediate Cities in Korea, 1975-1980”, traz, semelhante a 
George Owusu, interpretações sobre o crescimento populacional nas cidades 
pequenas e intermediárias, examinando um grupo de cidades, apontando 
seus tamanhos e algumas relações de distância em relação às metrópoles, por 
exemplo.

Outro pesquisador do oriente que deve ser citado no âmbito dos estudos 
das cidades pequenas é Yuhong Zhu (2006), que foi orientado por Jean-Paul 
Laborie, na França, com Urbanisation et Urbanisme des Petites Villes en Chine. 
Nessa tese, ele trata da temática das cidades pequenas no contexto chinês, dis-
cutindo o processo de urbanização, os qualificativos necessários para a carac-
terização desses centros urbanos e os limites estatísticos para a classificação 
dos burgos e das cidades pequenas.

Quando se passa para o âmbito da Geografia Brasileira, Aroldo de Aze-
vedo (1957) em “Vilas e cidades do Brasil Colonial – ensaios de Geografia 
Urbana retrospectiva” faz um dos primeiros8 trabalhos sobre o que hoje pode 
ser considerado o assunto relacionado às cidades pequenas, alertando para 
a discussão do patamar demográfico para a existência de cidades no Brasil. 
Davidovich e Geiger (1961) foram outros autores que ofereceram qualifi-
cativos para o debate inicial das cidades de menor porte na rede urbana ao 
apontarem os problemas decorrentes da definição legal de cidade no Brasil.

Marcos Alegre (1970), embasando-se em técnicas cartográficas para a 
análise do fato urbano no Brasil, traz contribuição para o assunto das cida-
des pequenas mesmo não sendo a preocupação central do trabalho. Juanico 
(1977), por sua vez, destacou a relevância de se ter cidades pequenas eco-
nomicamente viáveis, no contexto do terceiro mundo. Silva (1978) também 
examinou a temática ao se preocupar com os aspectos técnicos de pesquisa 
visando subsidiar a leitura das cidades pequenas com a elaboração de planos 
de desenvolvimento.

Esse primeiro momento foi caracterizado pelo esforço dos pesquisadores 
em debater um assunto novo (mesmo que realizado de maneira pontual e 
sem continuidade sistemática) na Geografia Brasileira, diante das próprias 
condicionantes de institucionalização de organismos voltados para a pesquisa 

 8 Informação baseada no levantamento bibliográfico realizado nas principais bases conhecidas 
sobre o assunto, tratando-se, no caso específico, das bibliotecas das universidades brasileiras.
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(reduzido número de institutos superiores, universidades e de centros de 
pesquisa dedicados à produção da Geografia). Embora já se tivesse obser-
vado, a partir da década de 1930, sob a égide de Getúlio Vargas, a criação 
dos cursos de Geografia da USP (Universidade de São Paulo), da UFRJ 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro) e também do que se relacionou à 
existência do Conselho Nacional de Geografia (CNG) e, posteriormente, 
com a criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da 
Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB), além de outras universidades.

Entretanto, só foi verificada uma ampliação das pesquisas desse assunto, 
no caso brasileiro, a partir da década de 1980. Tal movimento foi animado pela 
renovação da Geografia por meio da adoção do enfoque crítico-analítico de 
orientação marxista, sendo acompanhado, em contrapartida, pela diminuição 
das pesquisas de cunho estatístico-demográfico.

Esse período pode ser qualificado como um segundo momento na cons-
trução dos estudos sobre as cidades pequenas na Geografia brasileira. Isso 
porque se passa a observar uma maior ampliação sobre as análises referentes 
às cidades pequenas, realizadas de forma mais sistemática e continuada. Tal 
afirmação ganha sentido ao confrontar o levantamento bibliográfico sobre o 
assunto com a interpretação mais detalhada das obras.

Nessa época, nasceram alguns dos primeiros trabalhos, embora com 
tendências doutrinárias diferenciadas, desenvolvidos na pós-graduação da 
Geografia brasileira sobre o assunto, tais como os trabalhos de Eliseu Savé-
rio Sposito (dissertação de mestrado, datada de 1982, na Universidade de São 
Paulo), Maria Silvia Carreiro Jorge Santos (dissertação de mestrado, Univer-
sidade Estadual Paulista – Rio Claro, 1988), Wilson dos Santos (tese de dou-
torado, Universidade de São Paulo, 1989) e Tânia Maria Fresca (dissertação 
de mestrado, Universidade Federal de Santa Catarina, 1990). Esses trabalhos 
podem ser considerados, juntamente com a discussão inicial de Milton Santos 
(1982), como algumas das principais referências da Geografia urbana brasi-
leira sobre a temática, sendo empregados até hoje na construção das pesquisas.

Eliseu Savério Sposito (1982) trabalhou com as cidades pequenas de Pira-
pozinho e Álvares Machado (localizadas na Alta Sorocabana, denominação 
passada do Oeste do estado de São Paulo) no contexto das migrações, per-
cepção do espaço e a formação do horizonte geográfico. Maria Silvia Car-
reiro Jorge Santos (1988) explorou o que é básico e não básico nas cidades 
pequenas, destacando que as cidades pequenas encontram-se na posição 
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inferior da rede urbana. Wilson dos Santos (1989) retratou as cidades locais 
na dinâmica regional de Campinas e a urbanização. Tânia Maria Fresca 
(1990) estudou as cidades pequenas de Inúbia Paulista e Osvaldo Cruz por 
meio da análise da rede urbana do Oeste Paulista.

Paulatinamente, os estudos de realidades não metropolitanas vão sendo 
colocados em curso e isso pode ser explicado, entre outros fatores hipotéticos, 
pelo crescimento de cursos de pós-graduação em Geografia em cidades dis-
tantes das metrópoles com características diferenciadas daquelas encontradas 
em grandes centros. A dispersão dos cursos de pós-graduação em Geografia 
fez que alguns alunos, que viveram nas cidades pequenas, também quisessem 
contribuir para o estudo desses centros, alargando, por conseguinte, o circuito 
de reflexão sobre o fato urbano.

Como ilustraram Medeiros et al. (2008) acerca do quadro das pesquisas 
desenvolvidas sobre cidades de pequeno porte no âmbito da pós-graduação 
em Geografia brasileira, evidenciou-se uma maior expressividade numé-
rica sobre esse universo somente no início do século XXI. As investigações, 
nesse período, diversificaram-se e, ainda segundo o quadro apresentado 
pelos autores, destacam-se entre as principais instituições acadêmicas em 
termos de pesquisas desenvolvidas na produção sobre cidades de pequeno 
porte: a Universidade Estadual Paulista (Presidente Prudente), a Universi-
dade Estadual de Londrina, Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
e a Universidade Federal de Uberlândia. Poderia, também, acrescer a esse 
recorte espacial, os trabalhos desenvolvidos por alguns pesquisadores na 
Universidade Estadual de Maringá,9 Universidade Estadual Paulista (Rio 
Claro), além da Universidade Federal do Amazonas, Universidade Federal 
de Santa Maria e Universidade Federal de Goiás, entre outras.

Paulatinamente, os estudos são incrementados com novas abordagens, 
incorporando temas como planejamento ambiental (Nascimento, 2004); 
reprodução social e produção de moradias (Bernardelli, 2004); globalização 
(Damiani, 2006); papéis e significados urbanos (Endlich, 2006); espaços de 
medo e castigo (Soriano, 2007); segregação socioespacial (Roma, 2008); perfil 
de desenvolvimento e qualidade de vida (Figueiredo, 2008); especificidades 

 9 Dessa universidade decorre a realização, em 2008, do Primeiro Simpósio sobre Pequenas 
Cidades e Desenvolvimento Local que culminou com a publicação do livro Pequenas cidades 
e desenvolvimento local, organizado por Ângela Maria Endlich e Márcio Mendes Rocha, com 
textos provenientes de algumas das contribuições científicas do evento. 
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sociopolíticas (Bacelar, 2008); o papel do plano diretor (Soares, 2008); o 
debate conceitual das cidades pequenas (Jurado da Silva; Sposito, 2009b); e a 
contextualização histórico-geográfica (Jurado da Silva, 2009).

A temática das cidades pequenas é, logo, um grande desafio, pois inspira 
várias dificuldades. Isso ocorre porque há um horizonte largo para ser explo-
rado na construção conceitual dessa expressão real do fato urbano. Os cami-
nhos para sua investigação e interpretação são os mais variados possíveis, mas 
as proposições metodológicas para o estudo desses núcleos urbanos já come-
çam a surgir, como evidenciado no trabalho de Melo (2008).

Portanto, é preciso explorar qualitativamente, cada vez mais, os estudos 
dessa temática e contribuir para o exame dessa realidade, embora os objetivos 
analíticos possam ser diferenciados no empenho de avaliar uma dimensão espa-
cial complexa, diversa e ampla. No Brasil, essa dificuldade se apresenta com 
intensidade, dadas às dimensões continentais do país, ao quadro natural, às dis-
paridades sociais e econômicas; sobretudo, na complexidade do quadro urbano 
e entre as regiões que guardam diferenciações expressivas entre si e, por isso:

Historicamente, a urbanização brasileira, entendida como processo socioeco-
nômico e político, ocorreu de forma desigual e concentrada, em relação à distribui-
ção espacial das pessoas e dos equipamentos urbanos. (Freitas et al., 2006, p.45)

Há, nesse universo, cidades pequenas muito distintas entre si e que apre-
sentam particularidades e singularidades que devem ser estudadas com pru-
dência porque não se pode fazer generalizações e simplificações, propondo-se 
uma regra universal e categórica para a definição desses centros.

Como escreveu Santos (1996, p.53), “Hoje cada cidade é diferente uma 
da outra, não importa o seu tamanho, pois entre as metrópoles também há 
diferenças”. Esse autor afirmou ainda que, no momento em que ele publicou 
sua obra, a configuração territorial do país se desenvolvia de maneira intensa, 
abrangendo o conjunto de sistemas de engenharia de energia, transporte e 
telecomunicações. A esses fatores materiais se somavam, também, a produção 
dita não material, nas escalas “da saúde, da educação, do lugar, da informa-
ção e até mesmo das esperanças. São formas de consumo não material que se 
disseminam pelo território” (Santos, 1996, p.38).

Desse modo, os correios, telefones, telex e as novas formas de transmissão 
da informação como a internet, telefonia celular, TVs com tecnologias digital/
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laser/high definition/3D/holográfica, comunicação wi-fi e Bluetooth etc. dão 
sustentação a uma moderna arquitetura de telecomunicações que, por sua vez, 
transportam não somente dados, mas também algo que representa conteúdos 
diversos, entre os quais se destaca a importância do dinheiro e das ordens e, 
por fim, mensagens da tirania, das normas e do controle do capital que se 
direcionam às cidades em suas distintas magnitudes.

Esse processo de ampliação e incorporação tecnológica também imprime 
transformações no território nacional e essas condições se somam ao quadro 
de produção das cidades na formação socioespacial que as engendra e na cons-
tatação de singularidades/particularidades.

Enquanto conceito, as cidades pequenas são, então, núcleos urbanos que 
representam uma extensão menor se comparada a centros de outro porte e aten-
dem ao pressuposto da realização da vida, da produção do espaço e da repro-
dução capitalista, na divisão territorial do trabalho em escala internacional.

Sua compreensão vincula-se ao quadro da urbanização da sociedade, sendo 
pontos de comunicação econômica com outros centros. Como expressões do 
cotidiano, apresentam uma intensa relação com o campo, sobretudo, em seu 
limiar inferior (embora isso difira em termos de intensidade, de acordo com 
o contexto a ser estudado). O espaço urbano tende a ser mais bem conhecido 
por seus habitantes, menos complexo e menos segmentado/fragmentado. 
Entretanto, em alguns casos, já é perceptível a instalação de condomínios 
e/ou loteamentos fechados como ocorre em Panorama, Presidente Epitácio 
(entre outras cidades pequenas) no Oeste Paulista.

Portanto, quando se indaga sobre as cidades pequenas deve-se ter em 
mente a resposta à questão, inicialmente: onde e quando? Isso porque “onde” 
se refere à inserção geográfica da análise da cidade e “quando” a uma expres-
são temporal, da realização da urbanização e de seu entendimento em com-
preensão histórica.

Com isso, é preciso partir para uma reflexão cuidadosa que vise expor o 
sentido de processo na conjuntura da formação socioespacial e processo de 
urbanização. A cidade pequena é, portanto, marca de uma escala da dimen-
são de cidade na divisão territorial do trabalho e da transformação do espaço 
em relação dialética e contínua com a luta de classes, inserindo-se no processo 
reticular da desigualdade geográfica do espaço.

Assim, a extensão das cidades pequenas está relacionada à compreensão 
do sítio e da situação, à análise da rede urbana, ao papel e ao significado do 
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núcleo urbano diante das contradições do capitalismo e à divisão territorial 
do trabalho (em ampla relação/contato com núcleos de outros portes como 
cidades médias e grandes, em planos de intersecção socioespacial do fato 
urbano). Isso leva em conta o atendimento das demandas rotineiras à realiza-
ção da vida, à reflexão do espaço urbano e de seu conteúdo. Nessa dimensão, 
admitimos que devam ser observadas as relações cidade/campo e urbano/
rural na escala do município, mas, por outro lado, a articulação de escalas 
local, nacional, internacional, pensadas à luz dos pressupostos conceituais e 
analíticos da Geografia.

Observamos que a cidade pequena oferece uma gama mais restrita de ser-
viços aos seus moradores e isso difere no gradiente de consumo e no acesso 
aos bens mais necessários e imprescindíveis à realização da vida, se compa-
rado aos centros de porte superior. Se bem que, hoje, a internet pode facilitar 
a vida daquele consumidor das cidades pequenas, visto que pode comprar 
produtos sofisticados de variadas partes do mundo sem sair de sua casa, bas-
tando que se tenham recursos financeiros a serem disponibilizados numa 
transação virtual que envolva, por exemplo, cartão de crédito e se pague em 
alguns casos pelo frete.

Assim, essa proposição deve ser acompanhada por superações e crises no 
desenvolvimento desigual e combinado da sociedade capitalista e que per-
passa como uma diretriz ao longo do tempo, redimensionando a lógica da 
valorização/desvalorização espacial e o quadro de apropriação da mais-valia 
em escala mundial, produzindo e reproduzindo o espaço, movimentando 
contradições e construindo transitoriedades, permanências e transformações 
socioespaciais.

Logo, a cidade pequena emerge como território da manifestação do urbano 
e como lócus econômico na realização da mais-valia. Nela, produz-se espaço 
pelo trabalho e a política se sustenta como magnitude do poder, em escala 
demarcada. Consequentemente, há um atrito constante, pois as pessoas mais 
providas financeiramente podem se utilizar delas como plataforma de absor-
ção de capital e de vantagens políticas, realizando em outras dimensões espa-
ciais as suas vontades mais urgentes.

Cidades pequenas podem se tornar espaços com expressiva presença de 
mão de obra barata, assim como locais mais centrais na lógica da produção 
capitalista. Podem se tornar centros da produção industrial especializada. Há, 
portanto, diversas combinações e arranjos na trama espacial da vida.
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O tempo mecânico da indústria tende a orientar as relações mais gerais 
de cunho econômico nesses centros, mas é colocado um sentido também de 
natureza, de tempo mais lento em confronto/coexistência nesses espaços. 
Em estudos sobre o tempo da economia e das cidades, Veltz (2009, p.155) 
já tinha colocado essa discussão em outro patamar argumentativo quando 
considerou que:

Os tempos da cidade são inúmeros. Se a vida citadina se inscreve em primeiro 
lugar nas temporalidades curtas – os ritmos cotidianos ou semanais que caden-
ciam as práticas ordinárias –, a cidade é também o lugar onde essas temporali-
dades curtas se ligam a outras mais amplas: tempo da memória histórica e/ou 
mítica, tempo dos objetos e dos sistemas materiais cuja duração ultrapassa a dos 
atores, tempo longo de demarcação social dos espaços.

Desse modo, tanto o tempo lento quanto o mais rápido tendem a se com-
binar/atritar em arranjos particulares da vida cotidiana e econômica, na pro-
dução do espaço e na vida de relações estabelecidas a partir do movimento 
da sociedade. Todavia, há de se destacar que há descontinuidades, rupturas 
e contradições nesse processo, onde há ausência/reduzida de energia para 
dinamizar o cotidiano e as atividades econômicas se conectam marginalmente 
no mercado nacional.

Na Amazônia, por exemplo, há lugares onde a energia é liberada via gerador 
por apenas algumas horas e depois desligada e a vida noturna (como conhecida 
nos grandes centros) praticamente inexiste (a vida passa a ser iluminada pela luz 
de velas...). Sem falar que a rede urbana (em geral) acompanha a margem dos 
rios e o território possui densa vegetação, sendo cidades da selva movidas por 
feiras de abastecimento, produção artesanal, pesca, coletas de frutos e semen-
tes. Tem-se, portanto, um tempo da natureza a orientar a dinâmica econômica: 
há o momento das cheias dos rios e da fartura e, por outro lado, o momento da 
seca, de andar pela floresta em vez de utilizar a canoa e lutar pela sobrevivência.

Já no Nordeste a dependência econômica é uma característica de determi-
nados centros que sobrevivem somente em razão do Fundo de Participação 
dos Municípios, repassados pelo governo federal. Com isso, ampliam-se os 
laços clientelísticos e a prefeitura é vista como “mãe” social do povo, alimen-
tando todo tipo de assistencialismo em troca da manutenção do poder e dos 
laços hierárquicos eleitorais.
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Em outros casos, as cidades pequenas funcionam como lócus residen-
cial dos trabalhadores do campo. No estado de São Paulo, especialmente, 
na região administrativa de Presidente Prudente essa situação é facilmente 
encontrada. Algumas pessoas trabalham durante o dia no espaço rural e 
retornam no início da noite para suas residências. Tal realidade também tem 
sido incrementada por vínculos migratórios provenientes do Nordeste que 
ampliam o exército de mão de obra reserva em determinados municípios, com 
o trabalho na lavoura de cana de açúcar.

Por isso, a análise do empírico e da realidade concreta é que deve melhor 
orientar as reflexões, buscando expor as singularidades, particularidades e os 
nexos mais gerais e contraditórios do processo de urbanização da sociedade. 
A ruralidade pode ser entendida, então, como condição de vida no caso de 
algumas das cidades pequenas, exploradas na ordem de exemplificação da 
argumentação textual, e em outros sentidos expressarem a especulação imo-
biliária e representar os interesses dos produtores do espaço urbano.

O importante é destacar que a ruralidade não é somente encontrada em 
cidades pequenas, mas também em outros centros para que não se venha a 
cometer um reducionismo epistemológico e se perca de vista a dimensão de 
totalidade. Com isso, evidencia-se que a presença de ruralidades em cida-
des pequenas não é uma regra e que pode estar ainda presente nos grandes 
centros como expressão da condição de vida e/ou mesmo de especulação 
imobiliária.

Por outro lado, há cidades pequenas que se fortalecem na dimensão 
urbano-econômica em função da instalação de grandes estabelecimentos 
industriais e que possuem outras particularidades animadas pela ampla divi-
são territorial do trabalho, a exemplo da cidade de Pirapozinho (localizada na 
região administrativa de Presidente Prudente) que apresenta em seu espaço 
urbano estabelecimentos do setor secundário de capital internacional e nacio-
nal importantes, como é o caso da produção industrial da Bracol/Bertin e da 
Danisco (empresa com sede na Dinamarca), que operam no segmento quí-
mico, trazendo maior arrecadação para o município e sendo responsável pela 
criação de diversos vínculos empregatícios.

Como se interpreta, as distinções socioespaciais entre as cidades pequenas 
são acentuadas. Entretanto, isso não inviabiliza o avanço de estudos sobre essa 
realidade urbano-concreta, possibilitando colocar em “xeque” (em alguns 
casos) o próprio conceito de cidade que determinados centros levam por força 
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político-administrativa e não pelo caráter histórico-geográfico que deveria 
orientar tal conceituação.

Em cada região, as cidades pequenas tendem a assumir feições particulares 
no arranjo da rede urbana. Há, destarte, centros turísticos, religiosos, locais 
centrais na produção industrial, cidades do campo, cidades de serra, cidades 
de portos marítimos etc.

Tais centros não estão desarticulados no processo de produção capita-
lista e possuem, em alguns exemplos, funções estratégicas na produção de 
determinados bens e matérias-primas industriais. Por isso, torna-se neces-
sário avançar analiticamente nas discussões e o sentido da urbanização pode 
ser entendido como o caminho para o debate das recentes transformações 
socioespaciais por que vem passando tais centros.

Nessa perspectiva, no próximo tópico encaminhamos a discussão sobre 
as cidades pequenas no contexto paulista especialmente. Para tanto, serão 
demonstradas as recentes transformações em curso nos pequenos centros, no 
âmbito das relações capitalistas e da dinâmica territorial; assim como teremos 
alguns exemplos de inserção das cidades pequenas na divisão territorial do tra-
balho, entre outros pontos que estão relacionados a essas dinâmicas espaciais.

As cidades pequenas no estado de São Paulo

Dado o caráter diverso das cidades pequenas e a sua expressividade no 
fenômeno urbano mundial, fica complicado estabelecer parâmetros. Logo, 
quando se tipifica, acaba-se implicando em escolhas e isso interfere no uni-
verso conceitual da avaliação, mas esse esforço também é válido para que se 
tenha ao menos noção de algumas das dimensões que pode assumir essa rea-
lidade urbana.

Assim, para que se tenha maior compreensão das diferenciações entre 
cidades de mesmo porte e para que se ilustre a dinâmica espacial das cidades 
pequenas, elegemos como recorte territorial o estado de São Paulo. Antes de 
tudo, cabe pontuar que esse feito não está baseado meramente em universo 
estatístico, mas apresenta como parte do recorte a dimensão demográfica 
(para efeito de discussão e não como ponto final) de amostra dos mesmos, pois 
o enfoque desse trabalho é o crítico/qualitativo/analítico. A respeito dessa 
questão, Melo (2008) concedeu o devido suporte ao expor que:
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O tamanho demográfico, por mais problemático que seja, deve ser conside-
rado. Entretanto, não deve ser empregado como o único elemento que identifica 
uma pequena cidade. Também não pode ser tomado como uma medida rígida 
e válida para os diferentes contextos espaciais e temporais. (Melo, 2008, p.483)

Com essa intenção, neste texto não há objetivo de reduzir a análise da 
cidade a uma expressão numérica e de fim meramente demográfico, mas 
somente debater a questão da população, da localização e dos papéis que as 
cidades vêm assumindo no território paulista nos últimos anos. Há, portanto, 
que se estabelecer critérios de partida e balizadores para esses estudos.

O primeiro ponto desse critério, pautado em determinados referenciais 
como os de Corrêa (1999) e Fresca (2001), é o número máximo de 50 mil 
habitantes no município, para que faça parte da amostra dessa pesquisa. De 
acordo com essa explanação, Fresca (2001) afirmou que:

Não deixa de ser interessante encontrarmos cidades cujas populações urbanas 
oscilam em torno de 2 mil habitantes e aquelas onde tal número chega próximo dos 
50 mil habitantes e ambas sejam consideradas pequenas [...]. (Fresca, 2001, p.28)

Mediante tal cenário, pode-se, inicialmente, apontar para um quadro da 
discussão que se pretende desencadear com esse desafio, visto que:

no mundo da economia que inclui a cidade francamente, ela se eleva a sujeito. Cida-
des populares, especialmente as pequenas, de inserção mais residual, passam a se 
tornar: econômicas – verdadeiros complexos produtivos [...]. (Damiani, 2006, p.144)

Com isso, as cidades pequenas ganham cada vez mais um papel econômico 
importante no território, abrigando indústrias variadas e empreendimentos 
de grande porte, dinamizando as relações sociais e econômicas que produzem 
o território e a dominação espacial. Para ilustrar esse fato, basta atentar para 
a ação de grandes cooperativas instaladas em Inúbia Paulista e Adamantina, 
respectivamente com a Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista (Cocipa) 
e da Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina (Camda), na região de Pre-
sidente Prudente.

Em 2008, conforme os dados obtidos junto à Fundação Seade, o estado de 
São Paulo contabilizava 645 municípios. Desse montante, aproximadamente 
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522 apresentavam menos de cinquenta mil habitantes, ou seja, 80,9% do total, 
sendo que o restante compunha 123 municípios, aproximadamente 19,1% do 
total. Não se pretende afirmar que todos esses municípios comportem cidades 
pequenas em seu espaço urbano, mas uma boa parte deles deve guardar tal 
especificidade, em razão da dinâmica da rede urbana paulista.

Analisando espacialmente esse dados, por meio do mapa 1, pôde-se evi-
denciar a importância relativa dos municípios que apresentam esse quociente 
populacional no conjunto da fração espacial do Estado. A presença deles é 
acentuada em quase todas as regiões, sobretudo, nas porções Oeste e Sul. 
Entretanto, quando se passa para a análise da região metropolitana e de Cam-
pinas, observa-se a relevância de centros de maior porte e outro panorama 
demográfico-estatístico.

A abrangência espacial dos municípios com menos de cinquenta mil 
habitantes é muito expressiva (conforme evidenciado na tonalidade de cinza 
mais escuro no mapa 1), totalizando a maior parte do território paulista em 
detrimento dos núcleos com número maior de cinquenta mil habitantes. Não 
significa dizer que todos eles sejam constituídos por cidades pequenas, mas 
apontar que a realidade urbana na escala micro (ou seja, dos centros peque-
nos) deve ser valorizada. O critério demográfico não deve ser um fim, mas 
deve comparecer na discussão.

Visando ilustrar ainda mais essas considerações, é demonstrada a tabela 1, 
onde se verifica uma decomposição do patamar demográfico desses centros 
em cinco grandes classes. A faixa de municípios com menos de dez mil habi-
tantes é a mais expressiva, com 44%, e onde está o município com menor 
número populacional do Estado, ou seja, Borá. Tal centro está localizado na 
região de Marília e contava em 2008 com 840 habitantes, sendo que sua eco-
nomia assenta-se, sobretudo, nas atividades primárias, com destaque para a 
produção da cana de açúcar.

O município que apresenta maior contingente populacional, nesse cená-
rio, é Campos do Jordão com 49.356 habitantes, sendo esse um importante 
centro turístico do Estado, localizado na região da Serra da Mantiqueira, e 
uma das sedes municipais em altitude mais acentuada do Brasil, favorecendo 
as baixas temperaturas.

Diante desses dados e de outros mais que se somaram ao longo da argu-
mentação do trabalho, fica impossível negar a importância das cidades 
pequenas nos estudos de Geografia Urbana. Isso porque, ao considerar 
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Tabela 1 – Distribuição dos municípios com população total inferior a cinquenta 
mil habitantes no estado de São Paulo, 2008

Patamar 
demográfico

Número de 
municípios

Percentual no 
conjunto de 
municípios

Extremos do patamar demográfico

Inferior Superior

Até 10.000 284 44 Borá Taguaí

10.001 a 20.000 114 17,7 Palmeira d’Oeste Monte Aprazível

20.001 a 30.000 60 9,3 Pariquera-Açu Osvaldo Cruz

30.001 a 40.000 34 5,3 Ibaté São Manuel

40.001 a 50.000 30 4,6 Vargem Grande 
do Sul Campos do Jordão

Total 522 80,9    

Fonte: Seade (2009).
Organização: Jurado da Silva (2009).

esses municípios com menos de cinquenta mil habitantes, estamos partindo 
da hipótese de que nesse contingente há expressiva quantidade de cidades 
pequenas. Assim, mesmo excluindo aquelas que não apresentam os qualifi-
cativos necessários para serem consideradas como cidades, ainda assim esse 
valor será representativo.

Nesse processo, há um limiar inferior e superior dessa tipologia de cidades. 
No limiar inferior, a presença de ruralidades no espaço urbano é uma constante 
a ser evidenciada. O perfil econômico é bastante frágil e dependente, tanto no 
que diz respeito ao envio de recursos externos quanto da geração de renda no 
campo por parte de uma produção agrícola, seja ela moderna ou arcaica.

Por outro lado, há de se considerar que um conjunto de núcleos urbanos 
expressa relativa influência econômica e centralidade na rede urbana. Esses 
núcleos se situam no limiar superior, com alcance espacial mais forte, se com-
parado a centros da mesma categoria, como é o caso de mencionar a cidade de 
Dracena, localizada na região Oeste do estado de São Paulo.

Destarte, é mister salientar que este estudo deve-se fazer alicerçado pela 
análise da rede urbana. Observar-se-á que tais cidades ocuparão o patamar 
inferior na base das relações entre os centros que apresentam outros portes. 
Ressaltamos que há diferentes dimensões para a compreensão deste universo. 
Uma cidade pequena pode ser, então, um subcentro regional ou centro zonal 
(dependendo de sua posição na hierarquia urbana), sem com isso perder de 
vista o horizonte geográfico de sua conceituação e o seu papel na economia e 
na produção urbana.
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Caso tal limite seja ultrapassado pelo patamar intermediário hierárquico da 
rede urbana, sua significação vincular-se-á à denominação de cidade de porte 
médio, podendo ser também conhecida como capital regional, estabelecendo-se 
outro recorte dimensional. Estabelecerá, logo, um nó na rede, o que colocaria tal 
centro em outro patamar. Pode-se afirmar que esta realidade urbana encontra-se 
em constante transformação e, por isso, a necessidade de avaliar a cidade pela 
relação sítio/situação e por meio da análise da formação socioespacial.

Mapa 1 – Abrangência espacial dos municípios com menos de cinquenta mil 
habitantes no estado de São Paulo, 2008

Com isso, algumas cidades pequenas podem se especializar funcional-
mente em termos econômicos e acabam por se destacar no conjunto do mapa 
da indústria do estado de São Paulo. Cidades pequenas essas que estão na faixa 
de cinquenta a sessenta mil habitantes como Porto Ferreira e a indústria da 
cerâmica, Mirassol com a indústria de móveis etc.

Além disso, no universo dos municípios com menos de cinquenta mil 
habitantes, poderiam ser citados diversos centros que abrigam importante 
papel industrial no conjunto do estado de São Paulo como é demonstrado 
no quadro 1, organizado a partir de informações disponibilizadas no Censo 
Demográfico (2010) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
e pela Relação Anual de Informações (RAIS) do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE).
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Quadro 1 – Municípios com menos de cinquenta mil habitantes com destaque na 
produção industrial do estado de São Paulo, segundo subsetores do IBGE, 2011

Subsetor Municípios
Minerais não metálicos Panorama, Pedreira, Socorro

Indústria mecânica Espírito Santo do Pinhal
Indústria metalúrgica Pompeia, Boituva, Monte Alto

Elétrica e comunicação Pederneiras, Garça 
Madeira e mobiliário Dois Córregos, Olímpia

Papel e gráfica Cachoeira Paulista
Borracha, fumo e couro Campina do Monte Alegre, Bocaina, Guararema

Têxtil
Joanópolis, Auriflama, Borborema, Tabatinga, Conchas, Águas 

de Lindoia, Serra Negra, José Bonifácio, Socorro, Cerquilho, 
Itápolis, Campos do Jordão 

Calçados Barra Bonita, Santa Cruz do Rio Pardo
Alimentos e bebidas Espírito Santo do Pinhal

Fonte: Interpretação elaborada com base nos dados do Censo Demográfico (2010) e na RAIS 
(2011). Organização: Jurado da Silva.

Assim, menciona-se a importância de municípios como Panorama no 
Oeste do estado de São Paulo com destaque na produção de telhas e tijolos 
no subsetor de minerais não metálicos; Cachoeira Paulista com relevância na 
indústria de papel e gráfica; Garça na indústria elétrica e de comunicação, 
entre outros exemplos.

Nesse cenário, também é válido ilustrar o quadro da indústria nas cida-
des pequenas do estado de São Paulo por meio dos mapas 2 e 3 que revelam a 
distribuição dos estabelecimentos e vínculos ativos (empregos) da indústria 
de transformação dos municípios com menos de cinquenta mil habitantes no 
estado de São Paulo. Observa-se que, embora haja uma enorme difusão de 
estabelecimentos industriais nesses municípios, os vínculos ativos em termos 
de empregos na indústria estão mais concentrados.

Nesse sentido, não há necessariamente uma correlação proporcional direta 
entre números de estabelecimentos e vínculos empregatícios, como ocorre 
com o anel industrial das cidades pequenas, em termos de estabelecimento 
industrial, junto à metrópole que perde sua intensidade quando visto na 
perspectiva do emprego. Isto porque a modernização industrial pressupõe 
em muitos casos corte nos empregos, pois estes, por sua vez, passam a ser 
substituídos por máquinas, no modelo flexível da produção industrial e eco-
nômica que passa o país, entre outros fatores e variáveis que conferem ao fato 
industrial grande complexidade para seu estudo e desvendamento geográfico.
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Mapa 2 – Distribuição dos vínculos ativos (empregos) no setor da indústria de 
transformação no estado de São Paulo nos municípios com menos de cinquenta 
mil habitantes, 2011

Mapa 3 – Distribuição dos estabelecimentos no setor da indústria de trans-
formação no estado de São Paulo nos municípios com menos de cinquenta mil 
habitantes, 2011

Em outras palavras, número elevado de estabelecimentos em um deter-
minado centro não significa necessariamente número crescente de vínculos 
empregatícios. Isso porque determinados segmentos da indústria são mais 
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receptivos ao uso do trabalho humano intensivo e outros, por sua vez, neces-
sitam somente de capital intensivo, reduzindo a necessidade de contratação 
profissional em diferentes escalas.

Agora, quando se passa para o exame da concentração espacial de esta-
belecimentos industriais no estado de São Paulo, observa-se que a maior 
concentração se dá a partir da capital em direção à região do Vale do Paraíba 
(região localizada em proximidade ao litoral paulista e servida pela Rodovia 
Presidente Dutra que liga São Paulo ao Rio de Janeiro) e, em outro sentido, 
abarcando a região de Campinas, São Carlos, Araraquara e Ribeirão Preto. 
As demais parcelas do Estado são acompanhadas por menor presença indus-
trial. Todavia, há de se destacar ainda determinados centros importantes na 
gestão do território e do capital industrial, como é o caso de municípios como 
São José do Rio Preto e Marília.

A região sul de São Paulo (conhecida como Vale do Ribeira), ainda perma-
nece frágil economicamente; possuindo o menor produto interno bruto, baixa 
presença de estabelecimentos no setor secundário, além de reduzida geração 
de empregos. Dessa maneira, as regiões mais próximas à capital têm se bene-
ficiado, com a instalação de novas empresas e com dotação de infraestrutura 
necessária para a ampliação dos fluxos econômicos entre diversas cidades 
importantes e diferenciando esta parcela do território em relação às porções 
oeste, centro oeste e noroeste do Estado.

Com isso, gera-se a chamada “guerra” entre os lugares na luta por atra-
ção de maiores investimentos e instalação industrial. Em outras palavras, as 
cidades do interior paulista e de outros estados passam a implantar políticas 
públicas relacionadas a incentivos fiscais, capacitação de mão de obra, amplia-
ção da infraestrutura na busca do crescimento econômico.

Desse modo, se pode falar de uma capital que se redefine – a todo o 
momento – como gestora do território nacional e de um interior paulista (com 
suas particularidades e complexidades) que ultimamente tornou-se área para 
a absorção industrial.

Além disso, é importante frisar nesse cenário que o interior também 
apresenta um relevo econômico particular, alimentado por diferentes lógicas 
da produção industrial e da instalação industrial. Cada região, por conse-
guinte, comporta determinadas características que acabam por influenciar 
na espacialidade da economia e no grau de inserção das mesmas diante dos 
novos desafios que são impostos diariamente no processo de mundialização. 
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Portanto, tendo essa constatação como ponto de partida é que será analisado 
no tópico seguinte o estudo de caso da região de Presidente Prudente, pro-
curando-se propor para tal leitura a ideia de difusão espacial da produção em 
caráter pontual, seletivo e não adensado, como tese para a compreensão do 
fato industrial nessa região.

A difusão espacial da produção industrial nas 
cidades pequenas: estudo de caso da Décima Região 
Administrativa de Presidente Prudente no estado de 
São Paulo

Os estabelecimentos industriais da Décima Região Administrativa de 
Presidente Prudente (consulte mapa 4) surgem com o advento da economia 
cafeeira e com os processos desdobrados desta iniciativa, a partir da constru-
ção da ferrovia, fundação de núcleos urbanos, construção de casas, derrubada 
da mata, produção agrícola etc., que ocorreram depois do impulso dado pelo 
processo de industrialização paulista.

Tais iniciativas industriais, em grande parte, de segmentos tradicionais 
davam sustentação à economia agrícola e às necessidades mais básicas viven-
ciadas pela população nas cidades pequenas e em Presidente Prudente, no 
início e em meados do século XX.

Eram atividades ligadas às serralherias, às máquinas de beneficiamento e à 
confecção; fundadas, em geral, a partir de iniciativa do capital local, acumula-
das tanto no campo quanto nos setores urbanos como o comércio (armazéns, 
oficinas, padarias etc.).

O caráter periférico desse tipo de indústria já era sentido desde o início de 
sua atividade diante do parque industrial que se constituía na capital paulista 
e em outras áreas do país, mas ao mesmo tempo complementar pelo fato de se 
ligar à industrialização do interior paulista, em articulação com a capital. Por 
não ser central, não gozava de melhor remuneração, grande mercado, aporte 
tecnológico elevado, maior oferta de crédito e capital, apoio governamen-
tal como ocorria com São Paulo que já havia desatado os nós do processo de 
industrialização, com maior força, já no final do século XIX, diferentemente 
da região de Presidente Prudente que tentava se inserir, nesse cenário, depois 
de meio século da capital paulista.
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Tal processo teve consequências no universo de intensidade do processo 
de instalação industrial, visto em pequena escala e com suas fragilidades, 
distintamente da magnitude da industrialização paulista que suplantaria, 
paulatinamente, em ordem de grandeza todas as demais do Brasil. Poderia, 
desse modo, não se remeter genericamente a um processo industrialização 
grande (tomado em sentido amplo como processo de transformações espa-
ciais e de mudança na sociedade, com a expansão da urbanização, crescimento 
econômico etc.), mas de uma difusão espacial da produção industrial; ou seja, 
entendida enquanto dinâmica de disseminação/instalação de estabelecimentos 
industriais no espaço de modo a produzir novas paisagens, todavia em menor 
intensidade do que ao processo veloz que aconteceu na capital paulista e fun-
cionou como motor do processo de urbanização, do crescimento populacional 
e econômico e, por fim, de um denso processo de industrialização.

Assim, compreende-se que a industrialização gera transformações 
socioespaciais profundas, especialmente no que diz respeito às economias de 
urbanização, com o aumento do número e tamanho das cidades, ampliação 
da população, bem como trazendo à tona alterações profundas no mercado de 
trabalho, o que implica em mudanças nas formas de consumo da sociedade com 
a compra de produtos padronizados, especializações funcionais e a expansão 
da produção desigual do espaço.

Mapa 4 – Décima Região Administrativa de Presidente Prudente, 2013
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Já como parte do aperfeiçoamento do processo de industrialização tem-
-se a ideia de industrialismo. Esta, por sua vez, significa um nível bastante 
avançado do uso da técnica e da ciência (especialmente a aplicada) em uma 
produção industrial efetuada em larga escala de maneira acelerada, com a 
utilização de diversas fontes de energia (principalmente a mecânica), em um 
mercado consumidor abrangente, com densa divisão territorial do trabalho e 
mão de obra altamente especializada.

O industrialismo, por sua vez, acelera a maior mecanização da indústria 
(sustentada pelo pilar técnica/ciência) movendo seu eixo de articulação não 
somente à cidade, mas também ao campo de forma combinada ao processo 
de industrialização, implantando um novo meio técnico e, no outro extremo, 
dando as condições para o maior desenvolvimento de tecnologias nas áreas de 
comunicação e transporte.

Atualmente, muitos cientistas sociais (dentre eles, Soja, 1993) substituí-
ram a expressão do industrialismo e de sociedade industrial por pós-indus-
trialismo e sociedade pós-industrial, na qual são as atividades de serviços que 
ocupam a posição central na vida de relações sociais, alicerçada na informação 
e no processo de evolução das telecomunicações. Entretanto, a indústria como 
produtora de bens de consumo não perde o seu valor na sociedade, apesar de 
ter sofrido modificações substanciais, sobretudo, a partir da década de 70 do 
século XX, com a ascensão do regime flexível de produção e sob a égide da 
Terceira Revolução Industrial.

Portanto, a ideia geográfica de difusão espacial da produção industrial se 
associa ao processo de industrialização, mas representa um processo especí-
fico de instalação industrial em caráter não adensado, o que não significa con-
ter sociologicamente a expressão que acompanha a industrialização, ou seja, 
o industrialismo. Não se pode, desse modo, reconhecer a difusão espacial da 
produção industrial em momento pré-técnico, mas essa deve ser contextua-
lizada historicamente sob o domínio da técnica, da ciência e mais presente-
mente da informação.

Assim, compreende-se que a economia informacional possibilita a cisão 
territorial entre produção e gestão, ao mesmo compasso que as conecta vir-
tualmente, embora isso fisicamente não ocorra. Determinados estabeleci-
mentos industriais podem se fazer presentes em certos espaços, impondo 
suas normas e diretrizes, mesmo que a sede administrativa da empresa esteja 
muito distante da unidade produtiva.
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Por outro lado, na difusão espacial da produção industrial (em caráter 
marginal) não há geograficamente o fortalecimento de um ambiente densa-
mente industrial, sendo os segmentos mais tradicionais da indústria, como 
o alimentício e o de confecção/vestuário os mais expressivos na composição 
subsetorial. Ainda que possa haver exemplos de empresas que mesmo estando 
situadas nesses segmentos consigam por meio da inovação, qualidade e gestão 
competitiva ganhar novos mercados, principalmente, internacionais por meio 
de exportações e/ou mesmo com a instalação de unidades fabris e escritórios 
de representação em outros países, participando da economia mundializada 
e agregando novos papéis e significados aos pequenos centros, com o rompi-
mento de hierarquias e a formação de uma rede urbana complexa de múltiplos 
circuitos, por meio de novas interações e estratégias espaciais.

Com isso, na região de Presidente Prudente observa-se, grosso modo, 
um divórcio entre os diferentes segmentos da indústria que muitas vezes não 
estão articulados entre si. A industrialização acompanhada do industrialismo 
(não detectado conceitualmente em escala geral nessa região) não foi capaz de 
engendrar economias de urbanização e maiores transformações na dimensão 
espacial das cidades pequenas, embora se possa reconhecer, em alguns casos, a 
produção de um espaço industrial como ocorre em Pirapozinho com a Bracol 
e Danisco, e em Presidente Epitácio com a JBS/Friboi e a Rousselot Gelati-
nas. Portanto, o que se instaura nesse quadro particular é a maior complexi-
dade no estudo do fato industrial e dos aspectos geográficos concernentes à 
reprodução do capital.

Portanto, essa difusão espacial da produção industrial não deve ser confun-
dida com o processo de industrialização difusa (discutida especialmente na 
Europa para descrever as transformações no campo, oriunda a partir do pro-
cesso de industrialização, do crescimento econômico etc.), tal como fizeram 
diversos autores portugueses, dentre eles, Artur da Rosa Pires (1986); e muito 
menos com o sentido de difusão empregado genericamente para explicar o 
processo de disseminação industrial.

Neste caso, há de se ressaltar que essa adoção terminológica é uma contri-
buição original da presente pesquisa e se associa à ideia defendida de padrão 
marginal de implantação industrial na região de Presidente Prudente, enten-
dida como uma disseminação em sentido restrito do fato industrial. Ou seja, 
de uma difusão espacial de caráter não adensado da indústria, isto é, rarefeita, 
numa região que não é o nó econômico no conjunto nacional de fluxos/fixos 

O_novo_mapa_da_industria__[MIOLO_16x23]__Graf_v1.indd   289 07/03/2016   10:28:06



290  ELISEU SAVÉRIO SPOSITO (ORG.)

econômicos. Contudo, isso não significa afirmar que não haja estabelecimen-
tos relevantes em âmbito regional que conseguiram articular acordos comer-
ciais em âmbito internacional e demonstram forte inserção no processo de 
competição e inovação.

A adoção dessa expressão advém, então, da necessidade de melhor caracte-
rizar tal fenômeno no quadro industrial regional e colaborar para a compreen-
são dos espaços com menor densidade econômica e que também necessitam 
ser estudados do ponto de vista geográfico, haja vista a quantidade de pes-
quisas que se direcionam ao entendimento de realidades metropolitanas e de 
espaços com maior concentração econômica, industrial e produção de valor 
adicionado fiscal.

Nesse contexto, cabe ressaltar que Sforzi (1999, p.13-14 apud Endlich, 
2006, p.328) em estudo sobre a indústria também focou sua atenção para áreas 
onde a concentração industrial não era tão evidente. Conforme esse autor, não 
há somente um modo de industrialização, sendo que outras dimensões do fato 
industrial podem conviver com o modelo de industrialização dominante e isso 
leva em conta diferentes formas de desenvolvimento. Essa postura não con-
sidera somente a lógica dos distritos marshallianos, mas também o entorno e 
a dinamicidade espacial daí decorrente. Já no caso brasileiro, Sérgio Buarque 
de Holanda (1963) explica como determinadas partes do país se industriali-
zaram de maneira particular no sentido regional em um momento anterior ao 
processo de industrialização concentrada.

No que tange à metrópole paulista e regiões vizinhas, já existem mui-
tos trabalhos que procuram teorizar sobre as transformações socioespaciais 
desencadeadas a partir do fenômeno da industrialização. Não se pretende 
afirmar que tais estudos não são necessários, pois com toda certeza contri-
buem para a discussão econômica e para a Geografia Industrial. O que se quer 
defender é a premência para uma visão do conjunto. Tanto é fato que esta obra 
não despreza a articulação de escalas e reconhece na capital São Paulo o seu 
papel na gestão econômica.

Em linhas gerais, o que é proposto é o entendimento do fato industrial 
numa escala diferenciada de análise a partir das cidades pequenas da região 
de Presidente Prudente, localizada no interior paulista, e que apresenta suas 
especificidades. Tornou-se necessário, para tanto, que fosse construída uma 
abordagem original para o entendimento do quadro industrial, em uma região 
relativamente distante do grande centro nacional. O leitor até pode não 

O_novo_mapa_da_industria__[MIOLO_16x23]__Graf_v1.indd   290 07/03/2016   10:28:06



O NOVO MAPA DA INDÚSTRIA NO INÍCIO DO SÉCULO XXI  291

concordar com essa proposição, mas é a contribuição da investigação e que 
poderá ser também incorporada ao longo do tempo em futuros debates.

Basta citar que enquanto a região de Presidente Prudente encontrava-se 
em constituição, São Paulo já se fortalecia como polo econômico e urbano, 
ampliando sua dinâmica central e seu papel como núcleo gestor do território 
nacional, conectando-se aos demais centros de gestão do capital (em escala 
internacional), como observado nas décadas de 1950 e 1960.

Com isso, em São Paulo, os ramos mais antigos e tradicionais instalados 
com o advento da indústria automobilística e com forte ação do Estado na 
década de 1950 se transformam. Paulatinamente, nova tecnologia vai sendo 
implantada, tornando-se mais complexos os efeitos sociais e econômicos e 
conforme escreveu Selingardi-Sampaio (2009, p.162):

Assim, a uma atividade industrial de característica tradicional, instalada em 
etapas diversas de industrialização e dominada por setores e ramos de bens de 
consumo não duráveis veio se justapor (e com ela coexistir) um compartimento 
industrial mais moderno, formado por ramos e setores mais dinâmicos, o qual 
desencadeou uma nova fase no desenvolvimento de tais lugares, geradora de 
todo um cortejo de efeitos sociais, econômicos, urbanos e espaciais, positivos 
e negativos (urbanização acelerada, expansão desordenada dos espaços urba-
nos, migração cidade-campo e inter-regional, favelização, marginalização 
social etc.) [...].

Enquanto a região metropolitana de São Paulo se firmava na produção de 
automóveis e máquinas, a região de Presidente Prudente encontrava-se ainda 
em processo de expansão urbana e os estabelecimentos industriais instalados 
apresentavam uma feição tradicional e eram ligados, sobretudo, às ativida-
des de sustentação do campo, como máquinas de beneficiamento, fábrica de 
carroças e implementos agrícolas etc.

Algumas das primeiras indústrias estavam ligadas ao beneficiamento ini-
cial da matéria-prima, como o café, o algodão e o amendoim, bem como 
as cidades pequenas que nasciam nesse contexto. Tais núcleos tinham a 
função de atender as demandas inadiáveis da população e do campo. Os 
processos desencadeados nessas máquinas de beneficiamento não eram tão 
complexos e possuíam a função preliminar de trabalhar com a matéria-prima 
sem transformá-la e/ou dá-la um valor diferencial agregado.
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Na década de 1950, o IBGE (no censo demográfico e industrial) deno-
minava São Paulo e sua região como Zona Industrial, dada a magnitude do 
processo de industrialização e as transformações na paisagem. São Paulo con-
tava, segundo censo industrial de 1950, com 7.374 estabelecimentos e com 
pessoal ocupado de 299.213. Nesse momento, Presidente Prudente tinha 74 
estabelecimentos e 710 pessoas ocupadas na indústria.

No conjunto dos municípios selecionados para a pesquisa, no que tange ao 
número de estabelecimentos10 em termos de ordem de importância, seguiam: 
Adamantina com 80; Rancharia, 43; Lucélia, 40; Osvaldo Cruz, 37; Dra-
cena, 21; Pirapozinho, 21; Presidente Epitácio, 13; e Álvares Machado, 11.

No que diz respeito ao pessoal ocupado, Rancharia era líder na questão com 
543 pessoas ocupadas na indústria, seguida por Adamantina, 385; Lucélia, 
239; Osvaldo Cruz, 199; Pirapozinho, 158; Presidente Epitácio, 191; Dracena, 
89; e Álvares Machado, 62. Já era visível que Rancharia, mesmo não tendo 
maior número de estabelecimentos, tinha maior capacidade de absorver vín-
culos empregatícios, consolidando-se como centro do beneficiamento agrícola, 
especialmente com estabelecimentos ligados ao descaroçamento de algodão.

Na realidade, as indústrias que nasciam na região de Presidente Prudente 
possuíam relação íntima com o capital local. Não eram unidades indus-
triais, nesse momento, com padrão tecnológico acentuado, mas tocadas com 
base no esforço familiar e no pouco capital acumulado, em geral, a partir do 
desenvolvimento de outras atividades econômicas. Entretanto, havia ainda esta-
belecimentos industriais de capital externo à região, especialmente, aqueles rela-
cionados ao beneficiamento dos produtos agrícolas, esses sendo de maior porte.

Na maioria dos casos, os empreendimentos com capital externo à região 
eram ligados ao descaroçamento e moagem de oleaginosas. Surgiram no 
período entre guerras já que tais produtos escasseavam-se no mercado inter-
nacional e o Brasil detinha o potencial agrícola para o apoio à instalação dessas 
agroindústrias como destacou Dundes (1992, p.30), pois:

 10 O autor optou por não demonstrar uma série histórica desses dados em tabela, já que a metodo-
logia dos censos se alterou ao longo do tempo e na década de 1980 os dados para a indústria em 
termos de estabelecimentos e vínculos empregatícios são demonstrados pela RAIS do MTE. 
Caso elaborada uma tabela síntese, isso poderia levar o leitor a conclusões que apontassem para 
distorções conceituais. A terminologia pessoal ocupado, por exemplo, difere da expressão vín-
culo empregatício, posto que determinado estabelecimento possa ter menos pessoal ocupado 
do que vínculos empregatícios, não inviabilizando a descrição dos dados para efeito ilustrativo.
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As primeiras indústrias estrangeiras surgiram, em Presidente Prudente, nas 
seguintes datas: em 1935, instalou-se a Continental Gin Co; em 1937 a Matarazzo 
e a Anderson Clayton e em 1939 a Mac Fadder. A instalação dessas indústrias 
se acentuou no período de 1939 a 1945, coincidindo, portanto, com o período da 
Segunda Guerra Mundial.

Mas, isso não é exemplo exclusivo de Presidente Prudente, sendo também 
presente, em diferentes contextos e momentos, em cidades pequenas como 
Rancharia, com a instalação de estabelecimentos como a Matarazzo, voltada 
ao descaroçamento e processamento de oleaginosas.

Freitas (2005) em estudo sobre o setor secundário em Presidente Prudente 
auxiliou, nesse entendimento, ao pontuar que a articulação entre cidade e 
campo foi responsável pelo nascimento de alguns estabelecimentos indus-
triais no Oeste Paulista e, assim:

Os tipos de atividade industrial desenvolvidas na cidade foram um comple-
mento à economia agrícola, predominante até hoje. Surgem então, as máquinas 
beneficiadoras da produção agrícola regional (café, algodão e amendoim). Obser-
vamos que, além do café ter sido um importante produto agrícola, sua presença 
favoreceu a instalação das primeiras máquinas beneficiadoras da região, sendo 
as pequenas de iniciativa local e as maiores vindas de fora. (Freitas, 2005, p.59)

Portanto, essa primeira fase da instalação industrial na região ainda guar-
dava ampla relação com a terra e com os anseios do ideal dos senhores de terra 
que inundavam o campo ideológico da colonização; e alguns desses estabele-
cimentos estavam profundamente ligados à extração da madeira e de outras 
matérias-primas encontradas (grosso modo) na natureza.

Nesse circuito foram engendradas as primeiras fábricas de carroças, os 
matadouros, as serralherias, as fábricas de gelo e as oficinas de costura que se 
relacionavam diretamente com as necessidades mínimas da população. Se as 
cidades pequenas também nasciam como centros de apoio para a população 
do campo e em detrimento da especulação, as indústrias da região surgiam 
para atender as demandas mais inadiáveis e básicas da urbanização, o que 
necessariamente não significou sua ampliação.

No censo industrial de 1960, São Paulo já contava com 14.576 estabele-
cimentos (com destaque para a indústria da transformação nos segmentos 
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metalúrgico, mobiliário e mecânico) e com pessoal ocupado de 463.867, 
alcançando a cifra de Valor de Transformação Industrial (VTI) superior a 
todos os municípios do Estado, isto é, com Cr$ 163.925.265.

Adamantina contava com 70 estabelecimentos e 527 pessoas ocupadas, 
possuindo um VTI de Cr$ 181.952. Já Osvaldo Cruz possuía 66 estabeleci-
mentos e 317 pessoas ocupadas, produzindo o VTI de Cr$ 163.767. Segundo 
Fresca (1990, p.222), foi em 1962 que se instalou a Indústria de Móveis 
Linoforte em Osvaldo Cruz, sendo hoje uma das grandes empresas brasi-
leiras de móveis nacionalmente. Sua produção, nessa fase inicial, era comer-
cializada na Alta Paulista e Alta Sorocabana, além de possuir interações 
espaciais em termos de aquisição de matérias-primas com os municípios de 
Bauru (compra de algodão), São Paulo (napa) e Campo Mourão (madeira).

Presidente Epitácio computava positivamente 34 estabelecimentos e 388 
pessoas ocupadas na indústria, VTI de Cr$ 120.100. Álvares Machado con-
tava com 41 estabelecimentos, 193 pessoas ocupadas e VTI de Cr$ 99.514. 
Dracena apresentava, no momento, 117 estabelecimentos, 433 pessoas ocu-
padas e o VTI de Cr$ 280.993.

Determinadas empresas também puderam se consolidar nessa atmosfera 
de crescimento econômico, como foi o caso da COIMMA (segmento agroin-
dustrial) na cidade de Dracena, sendo marca da iniciativa do capital local e do 
esforço de família tradicional da cidade para que viesse a firmar, atualmente, 
sua atuação em escala nacional e até mesmo internacional.

Hoje, a COIMMA é a maior empresa de seu segmento na América do 
Sul, comercializando sua produção em diversos continentes e concorrendo 
em escala internacional, por meio do desenvolvimento de novos produtos 
com padrão técnico de inovação e qualidade.

Nesse momento, Pirapozinho contava com 28 estabelecimentos e 188 pes-
soas ocupadas e com um dos valores de transformação industrial mais baixos 
da região: Cr$ 71.717.

Lucélia havia sofrido perdas em termos de estabelecimentos e pessoal 
ocupado, passando a contar com 39 e 188 respectivamente, bem como VTI 
de Cr$ 126.219, mas o segmento de produtos alimentícios prosperava, espe-
cialmente com a contribuição da J. Rapacci (mais conhecida como Vinagre 
Saboroso) para o município. Tal empresa:

O_novo_mapa_da_industria__[MIOLO_16x23]__Graf_v1.indd   294 07/03/2016   10:28:06



O NOVO MAPA DA INDÚSTRIA NO INÍCIO DO SÉCULO XXI  295

tem o começo de sua história há mais de 50 anos, quando o Sr. Eduardo Rapacci 
mudou-se para Lucélia, uma pequena cidade do estado de São Paulo e iniciou 
sua empresa de bebidas que fazia refrigerantes, bebidas quentes e vinagre. O 
tempo passou e seus filhos também entraram para o negócio. A empresa deixou 
de fabricar refrigerantes, depois bebidas quentes, especializando-se em vinagres 
de álcool e vinho por volta de 1965.11

Mais tarde essa empresa foi uma das pioneiras a produzir vinagres em 
embalagem plástica no Brasil, sendo marca forte no contexto regional e 
comercializando com outras partes do território nacional. Rancharia, por 
sua vez, possuía 34 estabelecimentos, 410 pessoas ocupadas e VTI de Cr$ 
188.192. Mesmo assim, ainda apresentava um VTI expressivo entre os muni-
cípios do recorte de pesquisa.

Esse momento faz parte, portanto, do movimento de formação da indús-
tria na região de Presidente Prudente e se configurou como ponto para a lei-
tura da interpretação econômica da região, já que essa se tornava cada vez 
mais urbana, embora ainda estivesse bastante ligada à economia do campo 
em termos de pessoal ocupado.

A década seguinte guardará maiores transformações. Nesse momento, é 
criada de fato a região administrativa de Presidente Prudente, a pecuária passa 
a ocupar um papel de destaque e surgem as primeiras atividades no segmento 
da cana, voltada tanto à produção do açúcar quanto do álcool, estimuladas 
pelos programas governamentais.

Esse entendimento se faz interessante porque a presença intensa da cana 
é observada atualmente, pois tanto esse produto agrícola quanto a pecuária 
continuaram a ter um papel de destaque no cenário regional.

Considerações finais

As considerações finais não expressarão uma síntese empobrecida do 
texto, nem tão pouco se renderá à ideia de afirmar que o assunto das cidades 
pequenas e da indústria está esgotado. Torna-se preciso ressaltar, então, que 

 11 Disponível em: <http://www.saboroso.com.br/empresa.php>. Acesso em: 23 abr. 2010.
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há questões que foram respondidas neste texto e que outras necessitam ser 
retomadas, melhor avaliadas por investigações futuras.

Nesse sentido, o documento possibilita a leitura geográfica e econômica 
das cidades pequenas no estado de São Paulo e mais precisamente da região de 
Presidente Prudente, oferecendo subsídios para a interpretação do papel que 
a mesma assume no cenário da divisão territorial do trabalho, no âmbito de uma 
difusão espacial da produção industrial em caráter não adensado, de dissemi-
nação pontual e seletiva, em uma configuração espacial particular, distante 
do industrialismo.

Não há dúvida que há relevância no estudo das cidades pequenas na aná-
lise espacial contemporânea. Além de expressarem importante fatia do fato 
urbano, demonstram significados cada vez mais econômicos e ligados ao 
capital internacional, numa síntese de contatos e interações espaciais múlti-
plas e complexas que merecem cada vez mais o olhar atento do pesquisador, 
na tentativa de capturar analiticamente as recentes transformações socioes-
paciais a que estão submetidos tais centros.

Com isso, a noção da indústria foi trabalhada, consequentemente, pelo 
sentido da desconstrução conceitual da industrialização e da elaboração de 
uma nova caracterização para o fato industrial na região, ou seja, a interpre-
tação da difusão espacial da produção industrial em caráter não adensado, 
de disseminação pontual e seletiva, em uma configuração espacial particular 
distante do industrialismo.

Não há dúvida que há relevância no estudo das cidades pequenas na aná-
lise espacial contemporânea. Além de expressarem importante fatia do fato 
urbano, demonstram significados cada vez mais econômicos e ligados ao 
capital internacional, numa síntese de contatos e interações espaciais múlti-
plas e complexas que merecem cada vez mais o olhar atento do pesquisador, 
na tentativa de capturar analiticamente as recentes transformações socioes-
paciais a que estão submetidos tais centros.

A associação das cidades pequenas ao lugar de descanso, pacato e da 
produção econômica periférica não é tomada sequer como hipótese nesta 
empreitada. Velhos modelos explicativos da hierarquia urbana são afastados 
e aqui se adota o enfoque das interações espaciais diversas, uma vez que os 
centros pequenos, ao produzirem sua trama de relações no universo da mun-
dialização, dão novo contorno ao processo de compreensão da espacialidade 
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econômica, sob a égide da Terceira Revolução Industrial e do papel das tele-
comunicações e das tecnologias da informação.

Para tanto, destaca-se que este trabalho não foi só realizado no sentido 
concreto da argumentação, mas também em alguns momentos se recorreu à 
promoção de abstrações teóricas mais amplas, na tentativa de melhor carac-
terizar a realidade espacial de estudo e formular noções para o estudo de for-
mas/conteúdos particulares que não mereciam ser analisadas por meio da 
importação teórica de determinados autores com outros pontos de vista e 
recortes, quase que invariavelmente restritos ou senão exclusivos à análise 
dos grandes centros.

A hipótese de se afirmar que as cidades pequenas representam não 
somente locais da produção da vida, mas também do fato industrial é nitida-
mente confirmada e desenvolvida durante toda argumentação textual. Com 
essa preocupação, tomou-se como fonte orientadora a perspectiva histórico-
-geográfica, pois escrever sobre cidades pequenas é um exercício que requer 
articulação de escalas temporais e espaciais, já que a cidade está localizada em 
um dado espaço e inserida em determinada perspectiva de tempo econômico.

Assim, enquanto se desenhava este texto, certamente outros mais sobre 
cidades pequenas estavam e estão surgindo. A realidade conceitual se torna, 
portanto, cada vez mais complexa e de difícil apreensão. Esta é, logo, uma lei-
tura do momento empírico vigente, em que se procuram resgatar a expressão 
de um contexto geográfico, na interpretação do problema de pesquisa.

Nesse caso, é no desenvolvimento desigual do espaço que as cidades 
pequenas da região de Presidente Prudente participam de uma rede de múl-
tiplos circuitos, sobretudo, pelas interações detectadas entre as empresas, 
assumindo um papel/significado que não se refere somente à expressão de 
centros locais, mas participando da divisão territorial do trabalho em escala 
internacional.
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