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1 - INTRODUÇÃO 

As transformações econômicas, sociais e polí t icas promovidas pela 

global ização vêm produzindo alterações nas esferas técnicas e sócio-

espaciais, que tem no espaço urbano, sua maior representação. 

Para CASTELLS (1983:28), neste momento, o processo de 

urbanização tornou-se planetário e crescente, e sendo assim, sugere que, ao 

invés de se falar urbanização, fale-se de produção social  das formas 

espaciais,  na perspect iva de apreender as relações entre o espaço 

construído e as transformações estruturais de uma sociedade. 

O  processo de urbanização, tanto nos países desenvolvidos como 

naqueles em desenvolvimento está vinculado ao processo de industr ial ização 

e a formação de uma sociedade de consumo pautada, no setor de serviços. 

Segundo SCHIMIDT e FARRET (1986:16), no Brasi l ,  a urbanização 

iniciou-se com funções de exportação l igadas à exploração de recursos 

naturais, surgindo, poster iormente, a indústr ia, que levou a um intenso 

processo de industr ial ização no Centro Sul,  destacando, nesse contexto, o 

importante papel desempenhado pelo Estado. 

O Estado agia como intermediár io f inanceiro e comercial  

para a economia agroexportadora frente aos interesses 

internacionais, sustentando a economia do café, no caso 

de retração da demanda externa ou promovendo a 

estrutura requerida pelos subsistemas regionais, via 

polí t icas de incent ivos f iscais. 

Segundo CAMPOS FILHO (1989), a urbanização no Brasi l ,  é possível 

ser pensada no processo geral de transformação das sociedades lat ino-

americanas, envolvendo aproximadamente cinco séculos de existência. O 

primeiro momento, com duração de mais ou menos três séculos t inha por 
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base uma economia de subsistência, ao lado de setores extrat ivos 

produtores, poster iormente, passa por um processo de independência 

polí t ica inserindo-se em uma economia baseada no capital  comercial  interno. 

Mais recentemente, ocorre a af irmação de um capital ismo cada vez mais 

regulado pelo capital  f inanceiro fundamentado no modelo dos países 

desenvolvidos. 

No Brasi l ,  a part i r  da década de 1960, as pr incipais conseqüências 

desse processo são a concentração populacional em áreas mais 

industr ial izadas e, conseqüentemente, as mais urbanizadas; o aumento da 

população agrícola em relação à população rural ;a tendência a 

metropol ização; e a baixa taxa da natal idade, entre outros. Conforme nos 

aponta SANTOS (1993), esse processo acelera-se, sobretudo, no Centro Sul,  

onde houve uma grande concentração industr ial  e os invest imentos 

governamentais foram maiores, pr incipalmente nos centros mais populosos e 

importantes do país tais como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. 

A industr ial ização, nesses grandes centros provocou um crescimento 

do f luxo migracional de pessoas provenientes, especialmente de pequenas 

cidades do inter ior brasi leiro e do campo. Estas pessoas chegaram aos 

grandes centros, muitas vezes sem nenhuma qual i f icação, i lusoriamente 

atraídas por um bom emprego que lhes garant ir ia uma vida melhor, com 

melhores salár ios pagos pelas indústr ias. Esta si tuação, interpretada por 

SANTOS (1989) como um verdadeiro êxodo da miséria e da esperança ,  

provocou o inchaço  dos grandes centros e a conseqüente deter ioração da 

qual idade de vida de seus moradores. (SANTOS, 1989) e (LENCIONI, 1999). 

Observa-se, atualmente, que este f luxo migratór io começa a inverter,  

o inter ior passa a receber em grande escala, migrantes à procura de 

emprego e uma melhor qual idade de vida, ou seja, melhores atendimentos à 

saúde, educação, segurança e qual idade ambiental,  entre outros. 

Indústr ias vindas de grandes cidades, instalam-se em cidades 

pequenas chamadas por SANTOS (1989:29) de cidades locais, onde 

encontram mão-de-obra barata, não-sindical izada e também incentivadas 

pelas administrações municipais que lhes oferecem muitas vantagens, dentre 

elas destacamos: doação de terrenos, construção de galpões, isenção de 

impostos, implantação de infra-estrutura urbana, além da existência de força 

de trabalho barata, não sindical izada, entre outros benefícios para a 

empresa. 
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A cidade local,  chamada de “pequena cidade”, recebe da 

cidade maior funcionários de todos os níveis e operários (se 

acaso uma indústr ia for instalada). Quanto mais próxima das 

regiões dinâmicas, estas lhe transmitem o dinamismo da 

cidade grande.(SANTOS, 1989:29) 

A presença dessas indústr ias, muitas vezes, descaracter izam as 

cidades, causando consideráveis transformações no cot idiano da população. 

SOARES (1995) diz que essa nova aparência das cidades é fruto da 

sociedade moderna, em que tudo é efêmero e mutável,  em constante 

processo de construção e reconstrução. 

Instaladas as indústr ias, estas trazem consigo técnicos 

especial izados para assegurar sua implantação e funcionamento, visto que, 

nessas cidades, na maioria das vezes, não existem pessoas qual i f icadas 

para tais serviços. 

A industr ial ização das cidades locais é também um fator de 

integração destas com o mundo, em função do grau de tecnologia que as 

indústr ias dispõem, inserindo-as numa inter-relação planetária. Esta 

revolução tecnológica porque passa o mundo moderno está mudando o 

sistema de relações da sociedade global através das tecnologias da 

informação, descentral ização das indústr ias, dos serviços e o aumento do 

f luxo populacional migracional.  

Percebemos que cidades locais, em que ainda existe uma forte base 

econômica agrícola, vêm expandindo suas áreas industr iais e habitacionais, 

ocupando espaços dantes ut i l izados por at iv idades agrícolas tradicionais, 

próximas ao perímetro urbano. 

De acordo com estudos de CARLOS (1982) e SANTOS (1985), a cidade 

não deve ser anal isada somente pelo seu exter ior (quadro topográf ico),mas, 

especialmente à part i r  das relações existentes entre seus vários elementos. 

Nesse sent ido, devemos considerar o espaço estudado como uma total idade 

considerando-se a possibi l idade de dividí- lo em partes, ou seja, anal isando a 

fragmentação no todo e trabalhar o espaço como um sistema, submetido à 

evolução de suas próprias estruturas. 

A cidade hoje ainda é vista como local possível de acúmulo de 

r iquezas e melhoria da qual idade de vida para seus usuários. SOARES 

(1995:19) diz que “essa diferenciação de usos da cidade nada mais é do que 
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a concret ização espacial  da divisão técnica e social  do trabalho em um 

determinado momento do desenvolvimento das forças produtivas”. 

SANTOS (1989) def ine as cidades locais como centros que dispõem 

de uma at iv idade polar izante, exercidas em primeiro nível,  e fala de cidades 

de subsistência .  Essa real idade tem mudado em algumas cidades locais do 

Brasi l ,  a part i r  do momento em que se percebe a chegada da indústr ia, que 

produz tanto para o mercado interno, como para o externo. 

Neste sent ido, just i f icamos nosso trabalho pela necessidade e 

importância de estudar as cidades locais do Sul de Minas Gerais, que são 

centros de produção agrícola e industr ial ,  integradas ao mercado interno e 

externo, com alto nível tecnológico. 

Nesse contexto, Machado/MG foi  escolhida como objeto de estudo 

por estar inserida no atual cenário da urbanização da cidades locais em 

função do processo de industr ial ização, além de incrementos econômicos de 

modernização agrícola nos setores cafeeiro e lei teiro. 

Machado está local izado no Centro - Sul brasi leiro, no chamado Sul de 

Minas, na microrregião geográf ica de Alfenas. O município f ica relat ivamente 

próximo dos maiores centros urbanos do país, ou seja, a 380 Km de Belo 

Horizonte, 475 Km do Rio de Janeiro e 279 Km de São Paulo e possui vias 

de acesso, tais como a rodovia Vital  Brasi l  (BR-267), MG-27 e MG-179, além 

de fazer parte do eixo da BR-381 – rodovia Fernão Dias 3 ,  o que faci l i ta o 

escoamento da produção. (TABELA 1) 

TABELA 1 – Distâncias entre Machado, principais centros nacionais e 
pólos regionais (em Km) 

Centros nacionais Km Pólos regionais Km 

Belo Horizonte 380 Alfenas 33 

Brasíl ia 1 081 Lavras 159 

Rio de Janeiro 475 Poços de Caldas 84 

São Paulo 279 Pouso Alegre 77 

Vitória 860 Varginha 69 

Fonte: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas 

Gerais. 
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O município está local izado a 21º40’40” em relação ao Equador e 

45º55’38” a oeste de Greenwich; possui uma área de 585,3 Km2, sendo de 

topograf ia predominantemente montanhosa, sua alt i tude máxima at inge 

1.310 metros e a mínima 835 metros. Situado na bacia do r io Grande faz 

parte das terras alagadas pela Represa de Furnas, que tem grande complexo 

hídr ico, formado pelos r ios Machado, Dourado, São Tomé e Sapucaí.  

De acordo com os dados do Censo 2000 (IBGE), Machado possui uma 

população de 34.877 habitantes 4 ,  sendo deste total ,  77,24% de população 

urbana e o restante de população rural (vide tabela 2).  

Apesar do crescente número de indústr ias instaladas em seu distr i to 

industr ial ,  Machado ainda possui,  como uma das pr incipais at iv idades 

econômicas, a agricultura e a pecuária lei teira, que se modernizaram 

tecnologicamente. Embora, as indústr ias existentes tenham faturamentos 

maiores, não conseguem absorver a mão-de-obra local.  

Machado vive a real idade comum a muitas cidades locais no Brasi l ,  

pois observa-se que entre 1960 e 1970 foi  lento seu crescimento 

demográf ico e a expansão da área urbana. A part i r  da década de 1990 com a 

chegada das indústr ias paul istas, viu crescer sua população e área urbana, 

seguindo uma tendência de Minas Gerais como pode ser observado no 

Tabela 2 abaixo. 

TABELA 02  – Crescimento Populacional e Urbano- Minas Gerais/Machado 

1960-2000 

Minas Gerais Machado 
Anos 

Pop. Total % Pop. Urbana Pop. Total % Pop. Urbana 

1960 9.968.118 - 21.170 - 

1970 11.497.574 52,73 21.595 53,02 

1980 13.390.805 67,11 26.767 61,93 

1991 15.731.961 74,85 30.624 65,27 

1996 16.673.197 72,47 32.123 68,67 

2000 17.835.488 81,99 34.877 77,24 

                                                 
4 para 2004, de acordo com o IBGE a população est imada é de 37.015  
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Fonte: IBGE – Censo Demográf ico 1960,1970, 1980, 1991. Contagem 

Populacional,  1996.Dados Censo 2000. 

Diante da real idade apresentada, este trabalho tem por objet ivo 

compreender o papel das cidades locais no período técnico-cientí f ico e da 

Global ização, tendo como objeto de estudo o município de Machado/MG. 

Este trabalho é resultado de parte de nossa dissertação de Mestrado, 

em que, para se chegar aos resultados f inais f izemos um levantamento 

bibl iográf ico sobre o referencial  teórico e os temas em questão, em que 

percebemos a carência de trabalhos publ icados sobre a microrregião Sul de 

Minas e Machado. Este levantamento bibl iográf ico foi  real izado na bibl ioteca 

da Universidade Federal de Uberlândia, ut i l izando o sistema de Comut, na 

Bibl ioteca Públ ica de Machado e na Casa da Cultura de Machado, em que 

encontramos algumas publ icações relat ivas à parte histór ica do município e 

da região. 

Buscamos informações nas Secretar ias Municipais, no IBGE, 

EMATER, Associação Comercial  e Industr ial  de Machado, empresas locais e 

outras inst i tuições coletando dados e informações de Machado atuais que 

pudessem contr ibuir  na pesquisa. 

Fizemos uma visi ta ao Arquivo do semanário Folha Machadense à 

procura de informações, nas publ icações existentes publ icadas a part i r  da 

década de 80 sobre as questões urbanas de Machado. 

Real izamos várias entrevistas com moradores e representantes de 

diversos segmentos na comunidade para nos ajudar a formular idéias que 

expl icassem o papel de Machado, como uma cidade local no período da 

global ização. 

Neste trabalho apresentamos o resultado de nossos estudos acerca 

dos temas: o papel da cidade local e cidade pequena, no período técnico-

cientí f ico e com o processo de global ização. 

2 – CIDADES PEQUENAS E LOCAIS: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Pensar a cidade local a part i r  de seu cont ingente populacional,  como 

pensam vários estudiosos e a Organização das Nações Unidas corre-se o 

r isco de cair  em uma general ização perigosa, porque a cidade local não pode 

ser vista apenas pelo ponto de vista demográf ico, mas também como um 

fenômeno qual i tat ivo, nos adverte SANTOS (1979). 
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Part indo de um conceito geográf ico de espaço, que segundo SANTOS 

(1997:50, 51) :  é um conjunto de f ixos e f luxos, ( . . . )  formado por um conjunto 

indissociável,  sol idário e também contraditór io, de sistemas de objetos e 

sistemas de ações, propomos aqui uma anál ise dos conceitos de cidade local 

e cidades pequenas. 

A cidade local,  termo ut i l izado por SANTOS desde a década de 1970, 

e a cidade pequena vêm sendo rediscut idas em sua estrutura, processo, 

forma e função por outros autores tais como CORRÊA (1999), SPÓSITO 

(1982), NUNES (1981) e SANTOS (1989). 

A existência da cidade local é entendida por SANTOS (1979) como um 

fenômeno nos países em desenvolvimento, tendo em vista estar l igada às 

transformações do modelo de consumo no mundo. O mesmo autor cr iou uma 

hierarquia para o estudo das cidades, como sendo: cidade local,  c idade 

regional,  metrópole incompleta, metrópole completa, ut i l izando como cr i tér io 

a classif icação hierárquica das cidades e sua capacidade de organização no 

espaço, conjugada com seu nível funcional.  

Há que se ressaltar que esta hierarquia, hoje, é repensada tendo em 

vista a inf luência do período tecnológico e da global ização. 

Para SANTOS (1979), as cidades que ainda não part ic ipavam desse 

processo podiam ser denominadas pseudocidades .  De acordo com o autor,  

“Haveria pseudocidades inteiramente dependentes das 

at iv idades de produção dependentes das at iv idades de 

produção primária, como as cidades mineiras industr iais ou 

cidades rel igiosas, universi tár ias, balneárias, de montanhas, 

etc. Por outro lado, existem pseudocidades engastadas em 

zonas de inf luência imediata de grandes cidades e que 

fazem parte de sua aglomeração, como parques industr iais 

ou cidades-dormitór ios. Não se trata, então de cidades 

locais. Com efei to, as cidades locais dispõem de uma 

at iv idade polar izante e, dadas as funções que elas exercem 

em primeiro nível,  poderíamos quase falar de cidades de 

subsistência. (SANTOS, 1979: 70). 

O IPEA – Inst i tuto de Pesquisas Econômicas Apl icadas, ut i l iza uma 

expressão general izada – pequenos centros –  que se subdividem em três 

grupos por tamanho populacional,  sendo o pr imeiro grupo const i tuído de 
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cidades com até 10.000 habitantes, o segundo grupo cidades de 10.000 a 

20.000 habitantes e o terceiro grupo, cidades com 20.000 a 50.000 

habitantes. De acordo com os cr i tér ios do IPEA, Machado estar ia então 

incluída no terceiro grupo, pois de acordo com os dados prel iminares do 

Censo 2000 do IBGE Machado possui hoje uma população de 34.877 

habitantes. 

A cidade local di fere da cidade pequena pelo seu nível de inf luência, 

pois as cidades pequenas tem inf luência estr i tamente local e a cidade local,  

em um nível superior,  atende, também, ao seu entorno nas sol ic i tações da 

produção, circulação, distr ibuição e consumo, no período técnico-cientí f ico e 

da global ização. 

3-O PERÍODO TÉCNICO-CIENTÍFICO, A GLOBALIZAÇÃO E AS CIDADES 
LOCAIS 

O período técnico-cientí f ico inicia-se a part i r  da Segunda Guerra 

Mundial  e, nos países em desenvolvimento, expande-se a part i r  da década 

de 1980 com os novos modelos de industr ial ização e, conseqüentemente, de 

modernização. 

Esse período caracter iza-se pelo avanço da ciência, da técnica, pela 

general ização da informação e do consumo. Esse processo é marcado pela 

modernização tecnológica da produção quando o homem percebe a 

possibi l idade de apl icar a ciência ao processo produtivo (SANTOS, 1985), 

reorganiza o espaço para atender às novas formas produtivas, SANTOS 

(1997) vem chamar de período técnico-cientí f ico (o tempo histór ico) e meio 

técnico-cientí f ico (o tempo histór ico) e meio técnico-cientí f ico (o espaço onde 

ocorrem estas transformações). 

“A fase atual da histór ia da humanidade, marcada pelo que 

se denomina de revolução cientí f ico-técnica, é 

freqüentemente chamada de período técnico-cientí f ico. Em 

fases anter iores, as at iv idades humanas dependeram da 

técnica e da ciência. Recentemente porém, trata-se de 

interdependência da ciência e da técnica em todos os 

aspectos da vida social ,  s i tuação que se veri f ica em todas as 

partes do mundo em todos os países. O próprio espaço 

geográf ico pode ser chamado de meio técnico-cientí f ico.” 

SANTOS (1997:71) 
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No entanto, o avanço da técnica vem gerando um grave problema 

social  que preocupa a humanidade: o desemprego. Sobre esse 

desenvolvimento tecnológico e seus impactos sobre a humanidade MARTIN e 

SCHUMANN (1996:10), em sua obra A armadi lha da global ização ,  por meio 

de um neologismo, diz que somos a sociedade 20 por 80 ,  ou seja, vinte por 

cento da população em condições de trabalhar no século XXI, bastar iam para 

manter o r i tmo da economia mundial.  

SANTOS (1999), com base nos estudos de SORRE (1948) e 

SIEGFRIED (1955), conclui  que o meio técnico cientí f ico tem, muitas vezes, 

se sobreposto ao meio natural na tentat iva de subst i tuí- lo; mas, hoje, com as 

diversas manifestações de progresso na escala técnica, estamos diante da 

produção de algo novo, que o autor chama de meio técnico-cientí f ico 

informacional.  Os f luxos de informação são realmente verdadeiros 

estruturadores do espaço, pois a natureza já não é mais determinante na 

produção do espaço e sim uma condicionante, pois ela dá condições ao 

capital  para que se expanda, mas a determinação é do próprio capital .  

A tecnologia tem el iminado barreiras, como foi  di to anteriormente, e, 

sendo assim, as cidades não mais estabelecem laços de relação comercial  

apenas com cidades de mesmo nível hierárquico, mas sim, de forma global,  

ou seja, em nível mundial  através dos f luxos de informação, produção e 

consumo, que, segundo anál ises de alguns estudiosos, de forma ef ic iente e 

ef icaz, se inter l igam no mercado mundial .  Tudo isso pode ser traduzido pela 

imposição do capital  f inanceiro e a tecnologia que hoje controla e or ientam 

todos os setores da sociedade. 

Tratando de relações em nível global estamos falando de um tema 

muito discut ido nos dias de hoje, a global ização. Mas o que é a 

global ização? Vários são os trabalhos que conceituam e anal isam o processo 

da global ização e os impactos na sociedade. Estudos de CORRÊA (1999), 

MARTIN&SCHUMANN (1996), VIEIRA (1999), SITE (1997), BAUMAN (1999), 

BENKO (1999), HIRST e THOMPSON (1998) entre outros, trabalhando com 

diversas variáveis nas categorias de anál ise demonstram que o conceito de 

global ização está realmente l igado à uma dimensão de total idade, de 

integração, de conjunto. VIEIRA (1999), anal isando as dimensões deste 

processo, destaca cinco delas: econômica, polí t ica, social ,  ambiental  e 
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cultural 6 ;  e apresenta um conceito de global ização de MUÇOUÇAH (1995) 

apud VIEIRA (1999:73) 

A global ização é normalmente associada a processos 

econômicos, como a circulação de capitais,  a ampliação 

dos mercados ou a integração produtiva em escala 

mundial.  Mas descreve também fenômenos de esfera 

social ,  como a cr iação e expansão de inst i tuições 

supranacionais, a universal ização de padrões culturais e 

o equacionamento de questões concernentes à 

total idade do planeta (meio ambiente, desarmamento 

nuclear,  crescimento populacional,  direi tos humanos 

etc).  Assim, o termo tem designado a crescente 

transnacional ização das relações econômicas, sociais,  

polí t icas e culturais que ocorrem no mundo, sobretudo 

nos úl t imos 20 anos. 

A global ização, hoje, é fato concreto e seus impactos no espaço 

urbano manifestam-se com a cr iação de novos centros, dentre eles, as 

cidades locais, provocando uma alteração na funcional idade desses espaços. 

CORRÊA (1999:45), nos diz que a global ização no Brasi l  concret izou-

se por meio: 

a) da industr ial ização; 

b) da urbanização; 

c) de uma maior estrat i f icação social ;  

d) de uma melhoria geral e progressiva na circulação 

de mercadorias, pessoas e informações; 

e) da industr ial ização do campo; 

f)  da incorporação de novas áreas e refuncional ização 

de outras; 

g) de mudanças na organização empresarial ;  

                                                 
6 O autor destaca que com estas cinco, não se pretende esgotar as dimensões da globalização, visto 
que outros autores já apresentaram outras e mais dimensões, como Eduardo Viola que em sua obra 
de 1996 apresentou seis e mais a frente na mesma obra apresenta 13. 
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h) de mudanças no setor de distr ibuição atacadista e 

varej ista.  

As cidades locais são também afetadas por esse processo, mas 

percebemos que o que ocorre é uma grande mobi l idade, de produtos, não de 

pessoas, por que a cidade local é vista como um centro de produção e de 

consumo, mas numa escala infer ior aos das médias e grandes ou centros 

metropol i tanos.  

VIEIRA (1999:75) nos expõe que alguns autores tratam a global ização 

como um fenômeno negativo, atr ibuindo a este os pr incipais males que 

afetam a humanidade hoje, como a cr ise social ,  o desemprego, a ruptura das 

sol idariedades, a prol i feração da cr iminal idade, o aniqui lamento de culturas, 

os valores tradicionais e a destruição do Estado-Nação. O autor destaca 

também que a formulação mais coerente desta visão é possivelmente, a tese 

de desconexão  de Samir Amin, para quem a global ização não deixa opção 

aos povos dos países peri fér icos além da ruptura (desconexão) com o 

mercado mundial.  

Em nossos estudos em Machado, percebemos que, com a presença 

da tecnologia na produção local,  este espaço tornou-se também um espaço 

de consumo, dessa forma inserindo a cidade local no contexto global, tanto 

na produção como no consumo rural ou urbano, modif icando suas estruturas, 

funções e conteúdo, gerando a necessidade de uma especial ização 

constante. De acordo com SANTOS (1997:148) 

“Antes eram as cidades dos notáveis; hoje se 

transformam em cidades econômicas. As cidades dos 

notáveis onde as personal idades notáveis eram o padre, o 

tabel ião, a professora pr imária, o juiz ( . . . )  cede lugar à 

cidade econômica, onde são imprescindíveis o agrônomo 

(que antes vivia nas capitais),  o veter inário, o bancário, o 

pi loto agrícola, o especial ista em adubos, o responsável 

pelos comércios especial izados.” 

A expansão da técnica ocorre tanto no espaço urbano como no rural,  

estando estes, inter -relacionados, mas, no campo, ocorre de forma mais 

rápida que na cidade, pois no pr imeiro, a subst i tuição de uma composição 

orgânica e técnica é mais fáci l  que na cidade em função do seu custo 

operacional.  SANTOS (1982/123) exempli f ica que é mais caro arrasar um 

quarteirão, fazer uma nova avenida, um túnel,  um viaduto, do que subst i tuir ,  
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com incent ivos f inanceiros e f iscais, máquinas, sementes e produtos 

químicos. 

“No período atual, globalizado, a pequena cidade passa a ter um novo 

papel para si na rede urbana; através de uma relação do local com o global, 

ou seja, mediatizada pelo desenvolvimento tecnológico. Passa a receber os 

diversos “produtos” materiais e imateriais (serviços, consumo, informação) 

da cidade “moderna”; inserindo , características do circuito superior em seu 

conteúdo e forma.” OLIVEIRA e SOARES ( 2000:10) 

Aqui OLIVEIRA e SOARES (2000:10) discutem o signif icado das 

cidades locais na rede urbana, conf irmando que essas cidades assumem 

novos papéis no período tecnológico e da global ização. 

“No período atual,  global izado, a pequena cidade passa a ter 

um novo papel para si  na rede urbana: através de uma relação 

do local com o global,  ou seja, mediat izada pelo 

desenvolvimento tecnológico esta passa a receber os diversos 

produtos materiais e imateriais (serviços, consumo, 

informação) da cidade moderna :  inserindo característ icas do 

circuito superior em seu conteúdo e forma.” 

A part i r  de estudos em trabalhos de CORRÊA (1999) e SANTOS 

(1979) percebemos que, é grande o número de cidades pequenas espalhadas 

por várias regiões, destacando-se o Sul de Minas Gerais. 

 A cidade local sempre vai estar na peri fer ia do sistema urbano, 

mesmo desempenhando um importante papel como fornecedora de bens 

pr imários para as metrópoles e hoje, pode ser considerada, para certos 

casos, como centro receptor da indústr ia desconcentrada. LENCIONI (1999) 

e SANTOS (1979) vêem a necessidade de se preservar o papel das cidades 

locais, mas, sem consagrar e nem conservar as disparidades e 

desigualdades. 

SANTOS (1979), def ine a cidade local como a aglomeração capaz de 

responder às necessidades vi tais mínimas, reais ou cr iadas, de toda uma 

população, função esta que impl ica em uma vida de relações; ou ainda trata 

as cidades locais como um fenômeno, já ci tado anter iormente, l igado às 

transformações do modelo de consumo do mundo. 

A cidade hoje é vista como local passível de acúmulo de r iquezas e 

melhoria da qual idade de vida para seus usuários. SOARES (1995:19) diz 
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que “essa diferenciação de usos da cidade nada mais é do que a 

concret ização espacial  da divisão técnica e social  do trabalho em um 

determinado momento do desenvolvimento das forças produtivas”. 

Assim, percebemos que as cidades locais, a cada instante, têm 

f i rmado sua autonomia e demonstrado sua part ic ipação no período técnico-

cientí f ico pelas at iv idades industr iais e agropecuárias desenvolvidas com 

nível tecnológico avançado, concorrendo em qual idade de seus produtos com 

os produzidos em áreas mais desenvolvidas no mundo. 

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sob o impacto da modernização tecnológica, da mesma forma que as 

grandes e médias aglomerações, as cidades locais são o resultado dos novos 

modelos de produção. Modelo este que integra as cidades entre si  e com o 

mundo, independente de sua posição na hierarquia urbana. 

O espaço da cidade é, hoje, o mais importante espaço das relações, 

sejam elas sociais,  polí t icas, econômicas ou culturais.  

 A  “c idade local”,  ou a  “c idade pequena”, é vista e respeitada como o 

espaço da produção e da reprodução, tem sua importância em nível social ,  

econômico, polí t ico ou cultural .  

A desconcentração humana ou empresarial  das grandes para as 

pequenas cidades tem modif icado o cenário e as formas urbanas ou rurais 

desses espaços. 

O processo de global ização força as pequenas cidades a se inserirem 

no mercado global por meio do consumo ou produção de bens 

industr ial izados redef inindo conceitos e relações de poder. 
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