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RESUMO 

Este artigo faz parte das reflexões sobre as cidades médias, especificamente sobre a 

cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul. Inicialmente aborda-se as políticas 

urbanas no Brasil a respeito das cidades médias, a partir de um governo centralizado. O 

texto discute o conceito de cidade média considerando seu aspecto como pólo de atração 

pelas cidades contíguas a ela. Busca-se o seu significado e o seu entendimento de acordo 

com o tamanho, os bens e serviços oferecidos, bem como o seu poder de gestão pelas 

estratégias que visem ao atendimento das necessidades de intermediação e de demanda de 

relações entre o global e o local. Para Santa Maria essa constatação ocorreu pelo 

desempenho de suas funções regionais pautadas especialmente no setor terciário pelo 

comércio e serviços. Santa Maria como uma cidade do sul do país tem formação 

socioespacial com base nas médias e grandes propriedades rurais dado pela drenagem 

fundiária do capital, mas que reforça sua polaridade com base nos recursos públicos 

estatais – a universidade federal e o exército. Portanto, o setor educacional é um dos mais 

importantes setores que contribuem para a economia da cidade e sua região. Outro aspecto 

que vem transformando o espaço urbano da cidade se refere ao crescimento vertical pelos 

edifícios altos, que ainda estão sendo construídos no centro da cidade servindo 

especialmente a moradia para as classes médias e altas da população. Outro incremento 

das formas e funções de Santa Maria, ocorrem pela chegada dos condomínios fechados e 

dos shopping centers. Portanto a cidade passa a ser pensada na sua região a partir de 

ações estratégias para o seu desenvolvimento. 

Palavras-chave: cidades médias – planejamento urbano – pólo regional – crescimento 

vertical – espaço urbano – políticas urbanas. 

O texto trata do tema sobre as cidades médias no Brasil como resultado de parte do 

capítulo de tese sobre a urbanização e o planejamento de Santa Maria no Estado do Rio 

Grande do Sul. A abordagem reflete especialmente os estudos sobre as cidades médias, 

sendo que na investigação sobre a cidade de Santa Maria, busca-se explicar suas relações 

no contexto contemporâneo. 

                                                 
1 Professora Adjunto, Geografia, Departamento de Geociências/CCNE/UFSM – Santa Maria/RS – 
sanbolfe@smail.ufsm.br - Fone: (55) 220:8143 (Parte da tese de doutorado, 2003, 
Geografia/FFLCH/USP). 
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As políticas urbanas no Brasil foram e continuam sendo centralizadoras, setoriais e 

funcionais. No pós-1964, as práticas passam a centralizar-se nas mãos do governo federal. 

Cria-se o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo - SERFHAU e o Banco Nacional de 

Habitação - BNH (Lei n° 4.380, de 21 de agosto de 1964). Sobre essa nova política seria um 

engano pensar na sua neutralidade e interesse da participação popular. 

Somente para relembrar, o repasse dos recursos do BNH nos anos de 1960 não foi 

satisfatório e os setores populares de mais baixa renda não obtiveram as mesmas 

condições de financiamento. Somente 35% das unidades financiadas foram destinadas às 

famílias com rendimentos mensais abaixo de cinco salários mínimos. (Azevedo e Andrade, 

1982) 

Os municípios tiveram sua autonomia esvaziada, enfrentando as 'possibilidades' 

financeiras do governo central. O SERFHAU ficou apenas na edição de normas de controle 

urbanístico da fase anterior. Assim, esse órgão nunca chegou a coordenar os investimentos 

federais dos municípios. Somente teve papel na elaboração de planos de desenvolvimento 

integrados às Prefeituras. 

A Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - PNDU - faz vigorar o Plano 

Nacional de Desenvolvimento - I PND (1974-1974), introduzido pelo Governo Federal no 

contexto de um centralismo autoritário. Financiou casas a longo prazo e juros baixos, mas a 

favela continuou a crescer. Seus planos, desvinculados da realidade local, não 

contemplavam a proximidade física Governo – população, em questões cotidianas do 

cidadão, no dia-a-dia da administração. Dessa forma, os governos locais não seguiram os 

planos no ajustamento de suas diretrizes às iniciativas de Governo. (Serra,1991) 

Assim, conseqüentemente, houve o abandono dos planos e o desprestígio do 

SERFHAU e sua extinção em 1974. Mas, de certa forma, como coloca SERRA (1991), esse 

planejamento serviu para que se obtivessem alguns dados e informações sobre 

determinadas cidades, como uma espécie de mapeamento, o primeiro para a maioria das 

cidades. Sem dúvida, para algumas cidades, o plano foi, em alguns aspectos, eficiente. 

Então a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - II PNDU - passou a conduzir 

as ações do governo federal, de 1974 até os anos de 1980. Essa política desenvolveu 

diretrizes, conforme as categorias espaciais, com programas para os centros urbanos na 

ordem de sua atuação e dimensão, como os metropolitanos, os de porte médio, os de 

pequeno porte e os núcleos de apoio. A política urbana, no entanto, junto à PNDU, dirigida 

às capitais e cidades de porte médio, permaneceu ao dispor das economias privadas ao 

preferir essas localidades para que se constituíssem em pólos de atração aos migrantes. O 

migrante, por questões agrárias, como a concentração fundiária ou da falta de produtividade 

agrícola, é expropriado dos meios de produção, buscando, na cidade, melhorar de vida. 
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Diante desses breves exemplos, a respeito das políticas de planejamento urbano no 

Brasil, as quais precedem a SERFHAU, ao I PND e ao II PNDU, como também, ao Plano 

Nacional de Saneamento – PLANASA - e do BNH as cidades grandes e médias foram 

fortemente afetadas na sua organização espacial, especialmente nos anos 1970 e 1980. 

Segundo Villaça2, os planos federais não organizavam o espaço intra-urbano e nem 

tratavam da cidade individualmente. Diante dessa constatação, o autor discorda do conceito 

de planejamento urbano no Brasil que a ela se atribui. Ele coloca, que a ação mais próxima 

desse conceito é a Lei Federal 6766/79, que regula os loteamentos. Mesmo essa Lei, que 

tem como objetivo a organização do espaço, acaba se referindo apenas a loteamentos 

individualmente e, não ao conjunto da cidade. Para Villaça (1999), a respeito de 

planejamento urbano: 

O conceito de planejamento urbano entre nós tem como 

especificidade a organização do espaço urbano (embora possa não 

se limitar a isso), por exemplo, que o Serfhau pretendeu (sem 

conseguir) estimular o planejamento urbano no Brasil, pois quis 

estimular os planos individuais de cada cidade. (Idem, p. 172) 

Assim será preciso verificar se as prefeituras possuem leis e diretrizes que regulam 

as condições necessárias para realizar um plano diretor que vise à organização do espaço 

urbano e com relação ao fato de os loteamentos serem construídos no conjunto da cidade. 

Existe a necessidade, portanto, o planejamento e de o Plano Diretor serem adequados ao 

desenvolvimento da cidade e do urbano. 

A discussão sobre “cidades médias” neste texto passa pelo debate entre diversos 

autores ligados com a cidade e o urbano. Trata-se da busca do seu conceito, da sua 

denominação e da sua classificação, inseridas no processo de urbanização recente e de 

uma nova hierarquia urbana brasileira. Esse tema também exige novas reflexões do ponto 

de vista do global e do local. 

Remetendo-se à PNDU, para o caso das cidades médias, foi criado o Plano Nacional 

de Capitais e Cidades de Porte Médio - PNCCPM, o qual destacou seu programa, 

principalmente, às cidades das regiões do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do país, 

como centros de função de dinamização que pretendiam orientar o processo de 

"interiorização do desenvolvimento." (Serra, 1991) 

                                                 
2 VILLAÇA, Flávio. Uma contribuição para a história do planejamento urbano no Brasil, In: O processo 
de urbanização no Brasil, Csaba Deák & Sueli Schiffer (orgs), 1999. Cap. 6, pp.169 a 243. 
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Souza3, pesquisadora que trabalhou nessa política dos PNCCPM do governo 

federal, propondo o “... Programa de Cidades Médias, como grande instrumento de 

descentralização dos investimentos e do emprego pelo país afora. O seu desenvolvimento e 

a sua manipulação política abortaram, no entanto, essa minha concepção original” (Idem, p. 

118). Assim, a política urbana aplicada a essas cidades foi setorial e com o rótulo de 

programas estratégicos. 

As cidades de porte médio foram escolhidas, obedecendo a critérios espaciais e 

intra-urbanos. Menos de 5% das cidades brasileiras foram beneficiadas, provavelmente, 

utilizando-se o critério “tamanho da população”. Assim, entre outras, Santa Maria e Rio 

Grande, no Estado do Rio Grande do Sul, foram contempladas com o projeto Comunidade 

Urbana para Renovação Acelerada - CURA (Serra, 1991:94). 

Esse plano tentava colocar as cidades integradas com outras dimensões dentro de 

uma concepção de plano diretor: a de plano de Governo. Assim, a cidade não era vista 

como uma síntese do processo de desenvolvimento local, mas sim como um somatório de 

partes separadas sobre o qual as propostas de intervenções eram isoladas e, muitas vezes, 

contraditórias à realidade da cidade. Segundo Santos e Baratta (1990:22), : "... o SERFHAU 

funcionou para reproduzir, em nível de Governo Municipal, a ideologia tecnocrática 

consolidada pelos governos militares". 

Para entender essas políticas urbanas voltadas para as cidades de médio porte, 

entre as quais se insere Santa Maria, exige-se a compreensão do seu significado. A 

denominação de “cidades médias” observadas na rede urbana ou nas regiões não-

metropolitanas passam por definições que exigem conteúdo teórico-conceitual, como já foi 

visto por Sposito4. 

Conforme Sposito (2001), a urbanização brasileira vive mudanças recentes, surgindo 

uma nova divisão regional do trabalho, sendo que também o país ingressou numa nova 

divisão internacional do trabalho. Nesse sentido, considera que, diante da multiplicidade de 

dimensões da realidade, ela optou pelo enfoque econômico como partida ao entendimento 

das cidades médias. Por outro lado, a autora utiliza as formas dessas cidades no Estado de 

São Paulo, mostrando as dinâmicas que conduzem as mudanças atuais, o que limita o 

conceito de cidade média, mas abrindo caminhos para os estudos em outras regiões. 

Portanto, coloca que, no caso da Região Sul do Brasil, existem formações socioespaciais 

que se estruturam a partir de pequenas propriedades rurais, de base no trabalho familiar. 

                                                 
3 SOUZA, Maria A. de. O II PND e a política urbana brasileira: uma contribuição evidente, In: O 
processo de urbanização no Brasil, Csaba Deák & Sueli Schiffer (orgs), 1999. Cap. 5, pp. 111 a 168. 
4 Maria E. B. SPOSITO, As cidades médias e os contextos econômicos contemporâneos, In: 
Urbanização e Cidades: perspectivas geográficas, Presidente Prudente: UNESP, 2001, p. 609-643. 
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Não seria esse o caso da região de Santa Maria estruturada por pequenas propriedades 

rurais, mas médias e grandes propriedades. 

Em primeiro lugar, a autora coloca que as cidades médias são consideradas como 

classificação ou conceito. Como classificação, elas evoluem no tempo, com o crescimento 

demográfico e, segundo Amorin, apud Sposito (2001:613), esse critério indica uma 

aproximação do “... tamanho do mercado local, assim como um indicador para o nível de 

infra-estrutura existente e grau de concentração das atividades.” 

Valendo-se desse entendimento, as cidades médias variam em tamanho da 

população nas diversas regiões do mundo, não havendo um acordo de classificação, uma 

vez que o número de habitantes não implica a sua importância. Entre as propostas, as 

cidades médias podem ser classificadas entre 50 mil e até 500 mil habitantes. 5

A preocupação em classificar as cidades no Brasil remonta à década de 1970, 

quando o Estado militar institui o II Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(II PND), como política de desenvolvimento para centros urbanos de médio porte, como 

estudou Pontes (2001). Esse estudo mostra as estratégias do II PND para cada região 

brasileira, sendo que para a Região Sul, onde se localiza a cidade de Santa Maria (RS), os 

objetivos atingiam apenas as cidades com mais de 50 mil habitantes. 

Nessa época, o Prof. Michel Rochefort (1975), assessor da comissão nacional de 

regiões Metropolitanas e Políticas Urbanas, definiu inicialmente, a “cidade média” como “ 

‘um centro urbano em condições de atuar como suporte às atividades econômicas de sua 

hinterlândia.’ ” 6. 

Segundo estudo realizado por Sposito (2001), entre os autores que tratam das 

cidades médias no Brasil, tem-se Santos (1978) que demonstra a existência de uma 

contradição pela definição estatística das cidades, propondo que elas variam conforme o 

período técnico e os modelos de consumo que se impõem. Assim, o autor propõe quatro 

níveis de aglomerações, os quais vale ressaltar, para os países subdesenvolvidos: cidades 

embrionárias, ‘cidades regionais’, metrópoles incompletas e metrópoles completas. 

Ainda com base em Santos (1978), Sposito (2001) considera que a classificação 

demográfica de cidade média se aproxima do que Santos chama de “cidade regional”, na 

qual o parâmetro funcional possui o privilégio, ou seja, já possui uma função de relações 

que a favorece. Mais adiante, em 19887, Santos retoma a discussão associando, a ‘cidade 

                                                 
5 PONTES, Beatriz M. S. As cidades médias brasileiras: os desafios e a complexidade do seu papel na 
organização do espaço regional, In: Urbanização e Cidades: perspectivas geográficas, 2001, p. 569-
608. 
6 Idem, citado por Pontes, 2001, p.572. 
7 SANTOS, Milton. Espaço e Sociedade no Brasil: a urbanização recente. Geosul. 1988, p. 85-100. 
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média’ e a ‘cidade regional’, como ‘cidade intermediária’, dizendo que “ ‘... são o lugar onde 

há respostas para níveis de demanda de consumo mais elevados’ ”. (Idem, 89-90) 

Nesse sentido, Santos afirma que o consumo no Brasil aumenta muito em todos os 

setores, dividindo em consumo consuntivo e consumo produtivo. O primeiro varia pela 

distância entre os núcleos, dizendo que: “Essa distância será tanto maior – e a 

acessibilidade aos bens e serviços tanto menor – quanto a demanda local for a maior, a 

distância entre os núcleos provedores tende a ser menor, e a acessibilidade, portanto, 

igualmente maior”(1993:50). 

Quanto ao segundo, o consumo produtivo, este cria uma demanda heterogênea 

sendo que: “O consumo produtivo rural não se adapta às cidades, mas, ao contrário, as 

adapta”, Santos (1993:51). Assim os dois tipos de consumo ampliam o processo de 

urbanização e a importância dos centros urbanos, desenvolvendo-os em termos de 

população e economia, aumentando a complexidade da divisão do trabalho entre as 

cidades. Contudo, segundo Santos: “É assim que vamos ter no Brasil um número crescente 

de cidades com mais de 100 mil habitantes, o novo limiar da cidade média. Há três ou 

quatro decênios, as cidades médias eram as que tinham cerca de 20.000 habitantes” 

(1993:51). 

A essa classificação, em 1991, chegaram 183 municípios e, a partir de 1970, esse 

número definiu as cidades médias na maior parte do Brasil. No entanto, a expansão do 

consumo, dos transportes modernos, a elevação da renda e a acentuada divisão do trabalho 

ampliam as funções do centro regional que passa a exigir a concentração demográfica e as 

atividades. Santos (1978) 

Sposito (2001) também observou que a preocupação de Santos e Silveira8, 

continuou sendo o consumo, o ponto fundamental para compreender o papel das cidades. 

Mas ele amplia a sua escala de análise, fazendo uma relação entre o global e o local. O 

entendimento passa pelas crescentes necessidades, intermediações e demandas de 

relações, as quais beneficiam as cidades pequenas e médias. 

Retomando o que foi abordado anteriormente por Sposito (2001), a formação de 

cidade média, na Região Sul do Brasil se enquadraria a outras formações socioespaciais 

como as que se estruturam, com base na pequena propriedade rural no trabalho familiar. No 

caso da Região Central do Estado do Rio Grande do Sul, Santa Maria é a cidade regional, 

acrescentando-se a sua formação socioespacial propriedades médias e grandes, Santos 

(1993:52) notava que: a “... urbanização também aumenta porque cresce a quantidade de 

agricultores residentes na cidade.” 

                                                 
8 SANTOS, Milton e SILVEIRA, Maria L. O Brasil: território e sociedade no início do século XXI. 2001. 
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Nesse sentido, o autor se referia às cidades locais, mas Santa Maria, como cidade 

média e regional, também possui um grande número de proprietários absenteístas que 

residem na cidade, pois eles têm na cidade a segunda residência e mantém investimentos 

em diversos setores econômicos da cidade. 

A cidade de Santa Maria, portanto, também possui este perfil pela presença de 

proprietários absenteístas investidores de sua renda na cidade, como já foi constado por 

Rocha (1993). Estes proprietários destinam sua renda fundiária especialmente no comércio, 

nos serviços e na construção civil. O incremento dado à construção civil na cidade, tem sido 

responsável pelo crescimento vertical que vem se acentuando nos últimos anos, bem como, 

na construção de shopping centers e condomínios fechados, conforme foi constado no 

trabalho de pesquisa de tese. 

Muitas cidades tiveram no setor industrial o impulso do seu crescimento. A presença 

da fábrica nessas cidades (re) estruturou seu espaço interno, bem como multiplicou as suas 

funções ligadas ao abastecimento, armazenamento, circulação, ao financiamento, ao 

conhecimento técnico e científico, funções que conduziram à reprodução capitalista da 

cidade. (Sposito, 2001) 

O setor industrial em Santa Maria não evolui plenamente, sendo a base de sua 

economia voltada para o setor terciário de prestação de serviços. A cidade evoca 

claramente o seu desenvolvimento nesse setor e empenha-se cada vez mais para atender a 

função exigida pelo seu papel regional. 

A análise tem sua preocupação em entender as razões do crescimento das cidades 

médias. A metrópole vinculada ao processo de metropolização pode sofrer "involução 

urbana", no sentido de diminuição do crescimento econômico, devido ao grande número de 

pobres urbanos que desenvolvem atividades econômicas de menos peso, conforme Santos 

(1993:55). Esta observação de Santos é um dos fatores que se atribuem ao crescimento das 

“cidades médias”, na medida em que a população estaria sendo atraída por elas. 

SANTOS9 observou que está ocorrendo uma especialização funcional “das áreas e 

lugares”, referindo-se, também às cidades, as quais favorecem o movimento de trocas. 

Assim, não só as grandes cidades, mas também as “cidades médias” e, incluindo Santa 

Maria, estão crescendo, uma vez que se inserem no processo de evolução da ciência e da 

tecnologia e conseguem competir, aumentando o número, a intensidade e a qualidade dos 

fluxos que entram e saem de sua área. 

No entorno do grande centro regional, as cidades menores, cada vez mais, tornam-se 

subordinadas às grandes cidades, perdendo sua importância e até mesmo a sua função. 
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Portanto, elas devem inserir-se no processo ou estarão sujeitas a perdas. O processo de 

urbanização ligado ao espaço dos fluxos, às inovações e às possibilidades de trocas conduz 

à especialização cada vez mais intensa dos lugares, integrando-os10. 

No que diz respeito a cidade de Santa Maria e sua região, verificou-se a influência da 

oferta de bens e serviços, a qual atinge a maior intensidade do fluxo de pessoas numa área 

com distâncias em torno de 150 km, definindo o caráter de sua rede urbana regional. As 

evidências de seu papel regional sustentam a perspectiva do contínuo reforço e infra-

estrutura dados ao setor terciário da economia. 

O certo é que, a cada progresso das novas tecnologias há uma recomposição de 

espaços urbanos e rurais. Nesse sentido, as novas tecnologias de transportes não 

provocam uma dispersão de homens e de atividades, mas, ao contrário, elas favorecem 

novas aglomerações e polarizações, transformando os centros antigos que se recompõem e 

os centros médios que emergem11. 

O desenvolvimento da tecnologia voltada para telecomunicações ocorre em todo o 

mercado e setores, mas geograficamente essa tecnologia é fragmentada e segregacionista, 

diferenciando os lugares. 

Finalmente, diante dessa discussão e das reflexões, tem-se um ponto de partida 

teórico-conceitual a respeito das “cidades médias”. Essas, inicialmente, compreendem 

determinado papel regional, não se relacionando necessariamente ao seu tamanho 

demográfico ou quantidade de suas funções e atividades. Nas “cidades médias”, deve ficar 

visível o poder econômico e de gestão estratégica ao atendimento das necessidades de 

intermediação e de demanda de relações entre o global e o local12. 

Dessa forma, as cidades sofrem mudanças ao passar por inovações tecnológicas. 

Essas transformações ocorrem pela adaptação aos novos serviços, especialmente na área 

de informação, transporte, educação e turismo. No caso de Santa Maria, houve um 

incremento com relação a essas inovações, sobretudo visando ao seu desenvolvimento 

regional. Sublinha-se que Santa Maria está se adaptando ao sistema global, ainda que 

lentamente, pois existe uma forte resistência do empresariado local e da invibialização de 

políticas públicas. 

Acredita-se num futuro otimista para as cidades de médio porte, as quais passam a 

constituir-se como atrativas à moradia, na medida em que: “... oferecem melhores condições 

e qualidade de vida em relação às áreas metropolitanas ” Pontes (2001:605) 

                                                                                                                                                         
9 Santos, Op. cit., 1988, p. 51 
10 ASCHER, F. “Métropolisation et Métapoles, In: Metapolis. Ou L´Avenir des Villes, 1995, p. 14-40. 
11 Ascher, Op. cit. 1995. 
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No entanto, essa atração sobre pessoas de todas as classes implica pensar na 

reestruturação da cidade com vistas ao planejamento urbano, à geração de empregos e aos 

mínimos equipamentos e infra-estrutura urbana necessários para permitir essa tão 

aclamada “qualidade de vida e qualidade ambiental”. 

A demanda de relações entre o local e o global também perpassa por outras escalas 

intermediárias, nas quais o poder econômico e as políticas de gestão devem buscar o 

atendimento das necessidades de gestão dos lugares. Sendo assim, a intermediação das 

ações estratégicas diferencia os lugares. Cabe, sobretudo, às cidades médias um conceito 

complexo, pois a demanda por bens e serviços que contemplam suas funções, também 

necessita, para sua existência, da demanda de um número considerável de consumidores. 

Contudo, o entendimento da região, no caso da Região Central, como parte da 

totalidade do espaço gaúcho, permitiu a visualização da sua integração à Macrorregião da 

Metade Sul, ao Estado e ao País. Nesse sentido, a Região Central, tendo Santa Maria como 

o município polarizador, possui particularidades e um envolvimento político engajado a 

desenvolver estratégias de desenvolvimento que visam, acima de tudo, a diminuir as 

desigualdades, descentralizando atividades e funções. 

Portanto, a região ou as regiões, devem se organizar socialmente e politicamente. 

Sobre o poder político do Município de Santa Maria, rumo à conquista popular por um 

espaço público, o primeiro passo já foi dado, tendo-se no COREDE-Central, o articulador de 

estratégias de desenvolvimento regional. Desse modo, inclui-se o espaço urbano, pois são 

vistos de forma conjunta - o espaço urbano e o espaço regional - como um sendo parte do 

outro, constituindo a totalidade. 

Mediante essa reflexão de dimensão política, há de se observar também a identidade 

cultural das regiões. Essa identidade pode ser observada pelos regionalismos, que possuem 

na história dos lugares semelhanças quanto ao modo de vida da população e formas de 

produção. A Macrorregião da Metade Sul no Estado tem essa identidade bem particular 

concretizada no seu espaço geográfico, por ater-se a uma economia ainda estritamente 

ligada às atividades agropecuárias, e em especial pela pecuária extensiva e tradicional. 

Além do mais, seu perfil fundiário é de concentração de terras e extensos latifúndios 

conservadores. 

Essa identidade macrorregional da Metade Sul do Estado retrata a Região Central, 

área em discussão, na qual se reflete a identidade da macrorregião, e que apresenta 

diversidades quanto à identidade regional em termos de descendência étnica e falta de 

semelhança na estrutura fundiária e do tipo de produção. Desse modo surge a questão: 

                                                                                                                                                         
12 SANTOS e SILVEIRA, Op. Cit.,  2001. 
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Essa ausência de homogeneidade estaria prejudicando ações conjuntas para o 

desenvolvimento da cidade e sua região? A pergunta se faz diante das diferenças entre os 

lugares, os quais favorecem os recortes regionais e têm na homogeneidade um aspecto 

dado ao conceito de região, especialmente às estratégias de gestão, visando a ações 

políticas nas tomadas de decisões. 

De um lado, a definição ou determinação das regiões, pela falta de homogeneidade, 

surge como problemática, incidindo em “entraves” ao desenvolvimento. Mas, por outro lado, 

essa diversidade poderia ser trabalhada de forma a favorecer a região como um todo. 

Buscar-se-iam estratégias de desenvolvimento para os pontos diferenciais dos lugares, 

investindo de modo a visar ao equilíbrio socioeconômico das cidades e sua região. 

Diante dessa reflexão, tendo em vista as disparidades e potencialidades e o papel de 

cada cidade na região, deve-se pensar o desenvolvimento, a partir do local, mas sem 

esquecer o global para que a região possa participar como um todo das relações e da 

produção da sociedade. 

A Região Central deve ser pensada diante das estratégias e diretrizes do Corede – 

Central, como articulador das prioridades planejadas para o desenvolvimento da região. E 

dentre essas prioridades, os programas e as ações devem ser dirigidos a contribuir pela 

diversificação da base produtiva da região. Assim, a partir das condições da produção local, 

é importante ressaltar o setor agroindustrial associado à fruticultura e ao reflorestamento da 

região, e não ater-se apenas à monocultura do arroz, que dá a maior produtividade, exigindo 

altos investimentos e áreas de terras, o que beneficia apenas o grande proprietário rural. 

Outro ponto a ser repensado como política de desenvolvimento para a região é a 

implantação de indústrias diversificadas, que possam ser aproveitadas nas relações com o 

Mercosul, como também trabalhar no sentido da descentralização das indústrias que se 

localizam na região metropolitana, mas levando incentivos, também, nas direções oeste e 

sul do Estado. E ainda, reforçar as oportunidades e potencialidades do setor turístico e de 

prestação de serviços das cidades. 

Dessa forma, buscar condições para que se promovam essas atividades econômicas 

significa criar políticas e programas de financiamento que dêem sustentabilidade ao 

desenvolvimento dos diversos segmentos como: o empresarial; a qualificação profissional; a 

ampliação de tecnologias; as condições de infra-estrutura a circulação de pessoas e de 

mercadorias; apoio à agricultura familiar. 

Portanto, é importante que se concretize um ambiente político para a região, em que 

a sociedade esteja engajada e participe das decisões, buscando parcerias e colaborando 

para a transformação da realidade de um espaço tão desigual. Nesse momento, fala-se 
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dessas políticas apenas como tendências a transformar e a reestruturar o espaço gaúcho 

como um todo, pois são muito recentes. A educação e a consciência política da população 

constituem-se em pontos chaves na condução das mudanças dos lugares. Pensar o espaço 

desigual diante de um sistema - mundo tão competitivo- conduz a refletir a “guerra entre os 

lugares”, pois as ações hegemônicas escolhem os lugares que lhes são mais atrativos, 

privilegiando-os diante dos outros lugares que ficam com uma parcela menor de 

investimentos e de rentabilidade. (Santos, 1999:197) 

Esse tema não se esgota neste momento exigindo ainda reflexões e explicações. A 

continuidade desse estudo está no sentido da abstração de diversas variáveis de análise, 

em que, a partida se dá pelo entendimento do consumo e das relações entre o global e o 

local. Tem-se uma dependência dessas relações, sendo que fatos locais atingem lugares 

em todo o Mundo. 

Considerações Finais 

 Estudar a cidade de Santa Maria e sua região exigiu contextualizá-la ao conceito de 

cidades médias no Brasil, e entender a sua reestruturação a partir de momentos históricos 

que inserem diferentes funções urbanas. A cidade média no Brasil adapta-se e incorpora 

novas funções exigidas pelo seu papel regional, pois deve ter o poder de atender as 

necessidades e a demanda de relações entre o global e o local. 

No Sul do Brasil, as cidades médias têm a formação socioespacial com base na pequena 

propriedade rural, pois ainda são unidades que representam a maioria das propriedades 

rurais no Brasil. Mas, em Santa Maria existe um número representativo de médias e grandes 

propriedades rurais, especialmente em tamanho. Ainda, acrescenta-se a formação a Santa 

Maria, um forte investimento com base em recursos estatais dado pela universidade federal, 

o exército e a base aérea. 

O setor educacional em Santa Maria se incrementa cada vez mais, contando 

recentemente com seis instituições privadas de ensino superior, diversas escolas de ensino 

fundamental e ensino médio – públicas e privadas – e com os cursinhos pré-vestibulares. 

Assim, organiza-se a infra-estrutura urbana para atender as necessidades desse tipo de 

demanda referente ao setor imobiliário, o comercial, o hoteleiro, entre outros. 

Por outro lado, a cidade de Santa Maria carece de postos de trabalho, pois a maioria dos 

estudantes e profissionais acaba buscando trabalho em outras localidades. 

A reflexão feita sobre a cidade de Santa Maria como “cidade média” contribui para o 

entendimento e o significado de cidades médias no Brasil, pois estas ao intermediar 

relações com cidades grandes, como as metrópoles, estão participando e se adaptando 

ativamente ao processo de globalização e de modernização da sociedade. Contudo, cabe 
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notar uma tendência a transformações nessas cidades que as tornam atrativas aos 

empreendimentos habitacionais, educacionais, industriais, comerciais, turísticos, bem como, 

pela melhor qualidade de vida e ambiental que elas possuem. 

A explicação da cidade média de Santa Maria requer ressaltar a sua atração pelo 

atendimento referente às atividades dadas a educação e a formação de profissionais em 

diversas áreas. Portanto, o setor educacional comporta-se como forte vetor da economia de 

Santa Maria. 

Santa Maria, portanto, é pensada pelas políticas públicas de gestão estratégicas, a partir 

do local e também, na sua região dando sentido ao uso do território onde materializam-se as 

transformações do espaço, dos lugares, das regiões. (Santos, 1999) 
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