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 A temática cidades médias ganham cada vez mais campo de discussão e 
compreensão no âmbito da geografia e não somente na geografia urbana. A proposta 
para o debate posto aqui, é compreender como que cidades se constituem ou se 
caracterizam como sendo médias? A uma grande discussão a cerca da própria 
nomenclatura da temática: cidades médias, que não abrange de forma completa todas as 
funcionalidades e papéis desempenhados por essas cidades, mas, a partir dessas 
inquietações, quais seriam os elementos que a tornam cidades médias? E a questão da 
quantidade populacional, qual é a importância? Tem um padrão rígido definido de 
classificação demográfica, para as cidades médias? Muitos questionamentos ainda se 
levantam acerca da temática e, é a partir desses questionamentos, que inicía-se aqui o 
nosso debate. 

 No Brasil a temática, inicía-se nos anos de 1970, com a fase de expansão do 
meio técnico-científico-informacional, que impôs um novo patamar ao movimento de 
urbanização. Neste momento, houve um crescimento populacional, contudo, havia 
pouca articulação entre os núcleos urbanos e as interações espaciais eram basicamente 
regionais. 

O interesse pelas cidades médias foi iniciado nesta década, quando essas foram 
alvos das políticas de planejamento urbano e regional implementadas pelo governo 
federal. Tais políticas visavam como explicam AMORIM FILHO e SERRA (2001:9), 
criar maior equilíbrio interurbano e urbano-regional, reduzir o fluxo migratório na 
direção das grandes cidades e metrópoles, promover maior eficiência para alguns ramos 
produtivos, assim como multiplicar postos avançados de expansão do sistema 
socioeconômico nacional, ou seja, tais políticas visavam, sobretudo, promover as 
cidades de porte médio a centros estratégicos da rede urbana nacional. 

 Todavia, avaliar se a importância atual das cidades médias teve como elemento 
desencadeador tais propostas de política urbano-regional é tarefa difícil. Alguns autores, 
especialmente aqueles vinculados ao planejamento, dão uma resposta afirmativa, outros, 
no entanto, dizem que as cidades médias aconteceram a despeito dessas propostas, 
apontando que as mudanças verificadas não são totalmente dependentes dessas políticas 
e, sim, estão associadas à dinâmica da acumulação de capital e dos interesses dos 
agentes sociais locais, visto que tais cidades possuem movimento próprio. 
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Neste contexto, Dourados também foi alvo dessas políticas urbanas, mas é 
necessário ressaltar que essas políticas não foram necessariamente determinantes para 
compor a importância dessa cidade, outras dinâmicas estão inseridas neste processo. 

O estudo sobre as cidades médias é complexo e exige leituras e abordagens 
geográficas multiescalares, de forma que possa contribuir para o estudo das cidades 
médias, Sposito Beltrão (2007) chama a atenção para que se trabalhe com a análise das 
relações entre o espaço intra-urbano e o espaço interurbano. Diante das diversas 
possibilidades e complexidade de estudar as cidades médias, tomamos como referência 
a proposta metodológica desenvolvida pelo grupo de pesquisadores ReCiMe4. 

Inúmeras, são as possibilidades de pesquisa no âmbito das cidades médias 
brasileiras, dado as disparidades e diversidades das formações socioespaciais brasileiras, 
estruturadas por diferentes ciclos econômicos, relações políticas e sociais. 

 

REVISITANDO A NOÇÃO DE CIDADE MÉDIA 

 
 Um debate se coloca quando a questão envolve as cidades médias, ou seriam 
cidades intermediárias (Santos, 2001). Muitos são os questionamentos e dúvidas com 
relação à nomenclatura, noções ou conceitos (ainda que não seja possível ou se algum 
dia for possível) dessas cidades, algumas dessas inquietações tornam-se o motor para 
muitas pesquisas. 

 Estimulada por essas e muitas outras inquietações é que proponho uma breve 
análise ou uma breve conversa com este tema denominado: cidades médias, em especial 
as brasileiras e a possibilidade de pensar a cidade de Dourados – MS, neste contexto de 
análise. 

 Destacamos inicialmente que inúmeras são as dificuldades teórico-
metodológicas no estudo das cidades médias. São utilizadas variáveis como, tamanho 
demográfico, funções, dinâmica intra-urbana, intensidade das relações interurbanas e 
com o campo, indicadores de qualidade de vida, infra-estrutura, dentre outros. 

Na difícil definição de cidades médias, deve-se levar em consideração não 
apenas o contingente populacional, mas todas as funções desempenhadas por essas 
cidades na rede urbana regional, nacional e internacional, Amorim e Serra (2001) 
partem do princípio de que as cidades médias desempenham funções específicas no 
sistema urbano e que espelham diferentes modos de produção em suas diferentes etapas 
em cada fase do sistema.  

E acrescenta três novas funções desempenhadas por essas cidades: a de 
articuladoras privilegiadas nos “eixos ou corredores de desenvolvimento” (AMORIM e 
SERRA, 2001) a atuação que podem exercer nos sistemas de redes regionais ou 
nacionais; e como fator de sucessão na localização de tecnopólos (a definição de 
tecnopólos é ainda discutida, em geral são centros de inovação tecnológica). 
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será realizada no Brasil, enquanto os pesquisadores dos outros países do Cone Sul buscam lá constituir 
equipes e obter financiamento de modo a avaliarem as possibilidades de realização de investigações 
científicas, com esta mesma metodologia. (SPOSITO BELTRÃO, 2007) 



 Outra característica, dessas cidades segundo Sposito Beltrão (2001) é a 
importância do sítio e situação ou posição geográfica, das relações espaciais da cidade, 
especialmente as que dizem respeito ao consumo, do seu papel na divisão do trabalho, 
das funções que desempenham e da questão da distância de centros de maior nível 
hierárquico. 

 Pensando as cidades médias pelo enfoque funcional, pode-se entender que ela 
sempre esteve ligada aos papéis regionais e ao potencial de comunicação e articulação 
proporcionado por situações geográficas, com relação ao consumo, teve e ainda tem um 
papel importante na estruturação de fluxos que definem seus papéis intermediários 
(SPOSITO BELTRÃO, 2007, p.?). As relações de cada cidade média podem ser 
pensadas dois níveis definidos, pelo mercado regional e pela teia de relações com 
espaços urbanos de maior importância, potencializada pela posição geográfica. 

 Diante da reestruturação dos centros urbanos, e consequentemente das redes, a 
cidade média não é mais apenas um intermédio entre os centros menores e maiores do 
que ela, mas um centro de atração de mão-de-obra qualificada, reduto de uma classe 
média, altos índices de qualidade de vida, espaço de lazer, “lócus” de novos 
investimentos industriais e de serviços; revela-se como um reflexo da produção e das 
atividades desenvolvidas regionalmente, visível na rede em que estiver inserida. 

Sobre cidade média, Santos (1993), contribui, considerando que, no ápice da 
hierarquia urbana brasileira, se tem a grande cidade de porte metropolitano, na base, a 
cidade local ou pequena, aquela de influência estritamente local e, em uma posição 
intermediária, a cidade média. Afirma que o que chamávamos de cidade média em 
1940/50, naturalmente, não é a cidade média dos anos 1970/80, no primeiro momento, 
uma cidade com mais de 20.000 habitantes poderia ser classificada como média, mas, 
hoje, para ser uma cidade média uma aglomeração deve ter população em torno dos 
100.000 habitantes.  

Atualmente, as cidades intermediárias apresentam, assim, dimensões bem 
maiores, nas quais 100 mil habitantes são o novo limiar das cidades médias e 500 mil 
habitantes, seria o limite superior de uma grande cidade média (SANTOS, 1993). Na 
Tabela 1 pode-se verificar a diversidade de classificações para as cidades médias 
existente no mundo. 

TABELA 1 – Classificações Demográficas das Cidades Médias 

Países / Instituições Tamanho Demográfico das Cidades 
Médias (mil habitantes) 

Alemanha 150.000 - 600.000 
Argentina 50.000 - 1.000.000 

Banco Mundial até 1.000.000 
Brasil 100.000 - 500.000 

Dinamarca < 100.000 
Espanha 30.000 - 130.000 

EUA 200.000 - 500.000 
França 20.000 - 100.000 
Grécia 50.000 - 100.000 e 10.000 - 50.000 
Itália 50.000 - 200.000 e 100.000 - 300.000 



ONU 100.000 - 3.000.000 
Paquistão 20.000 - 100.000 

Portugal 20.000 - 100.000 
Irlanda 50.000 - 100.000 

Reino Unido 150.000 - 600.000 

Suécia 50.000 - 200.000 
União Européia 20.000 - 500.000 

Fonte: MARQUES DA COSTA, 2002. BELLET; LLOP, 2003 

 

 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. De acordo com a análise feita por Amorim Filho (1976) 
e Santos (1993), percebe-se que, o que vai condicionar as cidades médias, é as relações 
que elas desempenham com o seu entorno, por meio da funcionalidade, ligando as 
cidades pequenas e as áreas rurais, ao consumo de bens e serviços.  

Convém salientar que as cidades médias brasileiras vêm ganhando população 
com o passar dos anos, exercendo um importante papel na redistribuição da população 
nacional, destacando ainda o processo de desconcentração da população diminuindo o 
fluxo migratório proporcionando um maior equilíbrio interurbano a partir da redução do 
fluxo migratório em direção às metrópoles em direção as metrópoles. 

È necessário, portanto, para fins de análise da cidade média, compreender além 
do tamanho demográfico, perceber as articulações dessas cidades com o seu entorno, 
gerando assim uma interação regional e a construção de sua rede urbana.  

Assim, para caracterizar as cidades médias faz-se necessário observar o 
crescimento numérico e a posição territorial; a evolução dos dados demográficos, 
especialmente de população urbana; o desenvolvimento e o grau de especialização e 
diversificação econômica; a organização espacial intra-urbana e os indicadores de 
qualidade de vida, particularmente os relacionados à existência de educação, saúde, 
centros de consumo e lazer, informação, qualidade ambiental, dentre outros; o papel de 
comando regional e a qualidade das interações mantidas com outras cidades e com o 
campo; assim como o papel que exerce e a posição que ocupa na rede urbana regional e 
no sistema urbano brasileiro, sendo importantes nós na rede urbana brasileira. 

 

BREVE NOTA SOBRE AS CIDADES MÉDIAS BRASILEIRAS 

 

 As cidades médias ganham na atualidade cada vez mais campo nas ciências 
geográficas, os estudos no Brasil, iniciaram com o geógrafo francês Yves Leloup, do 
departamento de geografia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) nos anos 
de 1960, com o estudo das características regionais das cidades mineiras, já nos anos de 
1970, a contribuição fica a cargo das pesquisas de Amorim Filho, por meio de sua tese 
de doutorado, intitulada “Contribution à I’étude des villes moyennes au Minas Gerais – 
Formiga et el lê Sud-Ouest du Minas Gerais”. Na atualidade existe hoje no Brasil uma 
rede de pesquisadores ReCiMe que esta envolvida na busca da compreensão e análise 
das cidades médias brasileiras. 



 A princípio, quando se trata das cidades médias brasileiras um dos pontos 
importantes para o início do debate é a compreensão dos processos de urbanização no 
decorrer da história do país. A urbanização brasileira é tanto quanto complexa e 
diferenciada em cada parte do território e em cada momento histórico, mas, o que se 
pode dizer, é que este processo se amplia e se intensifica em todo país, a partir, da 
constituição e caracterização do período meio técnico-científico que Santos5 (1989) 
caracterizou, 

el momento durante el cual se constituye, sobre territorios cada vez 
más vastos, o que se llamará medio técnico-científico, es decir, el 
momento histórico en el curso del cual la construcción o la 
reconstrucción del espacio se va a hacer con un contenido creciente 
de ciencia y técnica. (SANTOS, 1989, p. 48) 

 

 Neste momento, tem-se a multiplicación de flujos sobre el territorio (SANTOS, 
1989, p. 49) e consequentemente ampliação do consumo,  

la gama de artículos de consumo aumenta enormemente. El 
desarrollo de consumo en salud, en educación, en ocio que va a la 
par con el de aparatos electrodomésticos y de otros bienes, con el 
consumo de viajes, de ideas, de información, de la esperanza misma, 
supone una demanda que exige una despostas concentrada que 
conduzca a una ampliación del fenómeno de urbanización. (SANTOS, 
1989, p. 52) 
 

 O consumo foi ampliado não somente nas cidades, mas também no campo, que 
se impregna de cientificidade, por meio, da aquisição de maquinário e biotecnologia, 
sendo que, com la modernización agrícola el consumo productivo se desarrolló y llegó 
a ser una parte importante de los cambios entre os lugares de producción agrícola y 
aglomeraciones urbanas (SANTOS, 1989, p. 52), possibilitando o desenvolvimento e 
consolidação de diversas cidades, além da presença da agro-indústria nos campos 
brasileiros.  

 De acordo com Corrêa (2007) somente na segunda metade do século XIX, com a 
fase industrial do capitalismo e consequentemente com a constituição de um mercado 
consumidor, é possível conceber as cidades médias. Pois  

A fase industrial modificou os papéis das cidades médias, mas não 
quer dizer que todas as cidades da rede urbana, mas na constituição 
de um mercado consumidor nacional, que fortaleceu as relações entre 
as cidades. (SPOSITO BELTRÃO, 2008) 

 

 De fato o que irá fortalecer e constituir as cidades médias brasileiras é o 
consumo dos produtos industrializados do sudeste, sendo que o perfil funcional se 
constituirá, a partir, dos interesses de distribuição da produção industrial, sendo o 
consumo o papel importante e característico dessas cidades. As cidades intermediárias 
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são os lugares onde há respostas para níveis de demanda de consumo mais elevados. 
(SANTOS, 1988, p. 89-90). 

Neste processo de urbanização e modernização, as cidades médias se colocam 
em debate, pois, as cidades ditas médias dos anos de 1950/60 não se encaixam, como 
tal, na realidade posta. Sobretudo é a partir dos anos de 1970, em que realmente as 
cidades médias brasileiras começam a surgir e se estabelecerem na realidade urbana do 
país, aliado ao processo de expansão e intensificação do meio técnico-científico-
informacional, que permitiu uma ampliação das interações espaciais6entre as redes de 
cidades. 

A inserção no período técnico-científico-informacinal e as transformações no 
terrritório criaram meios para que as cidades do interior pudessem equipar-se com infra-
estrutura, serviços bancários, informações, telecomunicações, meios de armazenagem, 
sistema de circulação e transportes, comércio especializado.  

Com a expansão do meio técnico-científico-informacinal (SANTOS, 1996) 
amplia-se o processo de urbanização no âmbito dessa rede, as mudanças propiciadas 
pelos meios de circulação, geram novas possibilidades e diversificação de fluxos que 
definem os papéis e a importância de cada cidade média. e se antes havia cidades de 
diversos tamanhos e pouco articuladas entre si, agora a rede urbana é mais articulada e 
com centros funcionalmente diferenciados entre si. 

Essas reestruturações causaram alterações significativas não só no padrão de 
acumulação como também na organização espacial, influenciando o processo de 
urbanização no âmbito dessa rede e conseqüentemente no arranjo da hierarquia urbana, 
pois neste momento, há possibilidade de cidades de diversos tamanhos e 
funcionalidades diferenciadas relacionarem-se entre si.  

Desse modo, os núcleos urbanos necessariamente não mais estabelecem fluxos 
que possam caracterizar um padrão rígido de hierarquia, pois o padrão que comumente 
era utilizado para a compreensão de diversos setores e atores econômicos, sociais, 
culturais e espaciais, cede lugar, a uma rede de articulação muita mais intensa e 
complexa. 

Hubo un tiempo en el que se podía considerar una red urbana como 
una entidad donde las ciudades tenían relaciones según una jerarquía 
de tamaño y de funciones. Este tiempo ya no existe. Hoy en día cada 
ciudad es diferente de las otras, cualquiera que sea su tamanõ.  

(SANTOS, 1989, p. 55) 

 

Neste momento, estabelece a formação da moderna rede urbana, apresentando 
uma rede mais articulada e diferenciada entre si.  As redes urbanas redefiniram a inter-
relação entre as cidades, inserindo-as dentro de uma escala de importância, sendo que 
cada cidade constitui numa “função” (Santos, 1996) dentro da rede, funções estas 
diferenciadas, já que as redes apresentam desigualdade nos seus usos, devido não serem 
uniformes.  

Portanto cabe reconhecer, os novos papéis e valores desempenhados pelas 
cidades e suas respectivas regiões, assim como cabe identificar as novas funções 
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urbanas e as novas interações espaciais que delas derivam, particularmente relações 
cidade-região e relações interurbanas. 

 

APONTAMENTOS PARA A ANÁLISE DE DOURADOS – MS NO CONTEXTO 
DA REDE URBANA REGIONAL  

 
 A cidade de Dourados localiza-se na porção sul do Estado de Mato Grosso do 
Sul. Segundo o Censo de 2007, Dourados possui uma população de 181.869 habitantes, 
distribuídos por uma área de 4.086 km², distando 214 km da capital do Estado – Campo 
Grande. A cidade de Dourados possui um distrito industrial com 400 hectares, destinado 
à implantação de indústrias, seu dinamismo econômico está centrado principalmente no 
agronegócio e no setor terciário. 

 O presente estudo tem por objetivo, compreender o papel de Dourados no 
contexto regional, pois é no contexto espacial regional, que o estudo das cidades médias 
ganham significado e amplitude, conectando o próximo com o distante, tornando as 
relações mais complexas, manifestando o conflito entre o interno e o externo, o novo e o 
velho. 

 Na década de 1970, embora a realidade brasileira fosse marcada pelo 
crescimento populacional, havia pouca articulação entre os centros, fazendo com que as 
interações espaciais fossem basicamente regionais. Neste contexto, o governo federal, 
por meio de políticas públicas de ordenamento territorial, implanta o II Plano Nacional 
de Desenvolvimento (II PND – 1975/1979), que visava conter o movimento migratório 
para as metrópoles e criar pólos7 de desenvolvimento em regiões consideradas 
periféricas. Neste contexto o governo estadual, através Programa do Nacional para as 
Cidades de Porte Médio (PNCMP/ II PND), elegeu no então sul do estado de Mato 
Grosso – hoje Mato Grosso do Sul – as cidades de Campo Grande, Dourados, Três 
Lagoas para serem contempladas com o referido Programa. Neste contexto, Dourados 
contou com o chamado PRODEGRAN8. 

 Por conseguinte, outra política marcou a formação econômica do estado de Mato 
Grosso do Sul, em especial a cidade de Dourados – a política de ‘‘integração 
nacional’’do governo federal via projetos de colonização chamados de Colônias 
Agrícolas Nacionais9, defendida pelo então Presidente da República Getúlio Dornelles 
Vargas, que discursava afirmando: 

                                                 
7 Para Perroux o pólo é o centro econômico dinâmico de uma região, país ou continente e que o seu 
crescimento se faz sentir sobre a região que o cerca, de vez que ele cria fluxos da região para o centro e 
refluxos do centro para a região. O desenvolvimento regional estará, assim, sempre relacionado ao do 
pólo. Para um aprofundamento acerca dessa temática, consultar: Andrade (1977). 
8 Criado pela Superintendência de Desenvolvimento da Região Centro-Oeste – SUDECO 
(Superintendência de Desenvolvimento da Região Centro-Oeste, criada pela lei nº5.365, de 01 de 
Dezembro de 1967) –, via exposição de motivos CDE nº 007/76, de 07 de Abril de 1976, o Programa 
Especial da Região da Grande Dourados, visava ao aproveitamento da potencialidade agrícola de que 
dispõe a região sul do Estado de Mato Grosso2, envolvendo, em 1976, 22 municípios3 – uma área de 
84.661 km² – a ser polarizada por Dourados. Os limites do Programa abrangiam cerca de seis milhões de 
hectares considerados amplamente satisfatórios para atividades agrícolas e fácil comunicação com os 
mercados do Centro-Sul. (Abreu, 2001) 
9 Colônias Agrícolas Nacionais: Pautava na fixação do homem no campo, estabelecia a fundação de uma 
sede; prévia a instalação de indústrias de beneficiamento dos produtos agrícolas, florestais e animais; e 
visava à organização de cooperativas destinadas a compra e venda de produtos produzidos e consumidos 



 
Para esclarecer a idéia, devo dizer-vos que o Brasil, politicamente, é 
uma unidade. Todos falam a mesma língua, todos tem a mesma 
tradição histórica e todos seriam capazes de se sacrificar pela defesa 
do seu território. [...] Mas se politicamente o Brasil é uma unidade, 
não o é economicamente. Sob este aspecto assemellha-se a um 
arquipélago formado por ilhas, entremeadas de espaços vazios.10 
(OLIVEIRA, 1999, p.122-123). 

 

Dentro dessa política de colonização, o governo criou em 1943 ao projeto 
CAND11 (Colônia Agrícola Nacional de Dourados.) responsável pelo surgimento de 
muitas cidades e o fortalecimento de outras no atual estado de Mato Grosso do Sul. Essa 
política de colonização atraiu um grande número de pessoas que formaram um 
importante mercado consumidor que motivou e acelerou (silva, 1992) a dinâmica 
econômica e o processo de urbanização.  

 
È nesse período que Dourados se diferencia de Ponta Pra, iniciando o 
processo de centralização das funções econômicas desse espaço e que 
se esboça o embrião da rede urbana presente atualmente nesta porção 
do Mato Grosso do Sul meridional. [...] A repercussão da CAND na 
rede de cidades não se resumiu, no entanto à dinamização e ao 
patamar assumido por Dourados. Vários outros centros urbanos: 
Deodápolis, Glória de Dourados (antiga Vila Glória) e Fátima do Sul 
(antiga Vila Brasil) nasceram e se expandiram a partir dos estímulos 
oferecidos pela colônia. (SILVA, 1992, p. 62-63) 

 

Porém quem irá contribuir de maneira concreta para a urbanização de Dourados 
são os granjeiros gaúchos capitalizados, ao contrário dos colonos estes optaram em fixar 
moradia na cidade de Dourado por oferecer estrutura mínima de bens e serviços 
urbanos. 

Outro fator, importante para a caracterização do estado de Mato Grosso do Sul, 
irá decorrer do acréscimo da região Centro-Oeste na participação da renda agrícola e 
participação na indústria, devido caráter de extensão do Sudeste, que estimulou a 
especialização no fornecimento de matérias-primas e produtos alimentícios, 
beneficiados na própria região. A inserção de novos investimentos no estado 
proporcionou uma fixação na região, criando uma nova lógica espacial, pois os lugares 
mais competitivos são os que oferecem melhores condições para a reprodução do 
capital.  

Atualmente, Dourados possui além da agroindústria, o principal centro de 
serviços (nas áreas de saúde e educação). Destaca-se também como um importante pólo 
concentrador de comércio e serviços para a porção meridional de Mato Grosso do Sul, 
por meio de suas atividades econômicas relacionadas à agricultura, indústria e 
comércio. 
                                                                                                                                               
pelos agricultores. E os títulos definitivos seriam expedidos pela Divisão de Terras e Colonização, com 
dados de individualização e a assinados pelo Presidente da Republica.(OLIVEIRA, 1999, p.122-123). 
10 VARGAS, Getúlio. A nova Política do Brasil. Atualidade e futuro de Goiás, v. 8, p. 25. 
11 A CAND ocupava as áreas rurais dos atuais municípios de Deodápolis, Fátima do Sul, Angélica, Jateí, 
Glória de Dourados, Douradina e Dourados, numa área de aproximadamente 300.000 há. 



Vale ressaltar que Dourados se dinamiza, mas também, de certa forma, 
capitaliza recursos dos centros vizinhos, polarizando atividades, sobretudo ligadas ao 
consumo de bens e serviços. Castello Branco (2007) destaca que, Dourados no censo 
2000, apresentava 26 centros em sua área de influência imediata reunindo 450.922 
habitantes, e polariza fluxo de consumidores provenientes de 32 municípios do Mato 
Grosso do Sul. 

 A importância de uma cidade média tem relação direta com a área de influência, 
ou seja, a área a partir da qual alguém está disposto a se deslocar até uma cidade média 
para nela ter acesso ao consumo de bens e serviços (BELTRÃO SPOSITO 2007). 

 Nesta perspectiva, no contexto regional de Mato Grosso do Sul, a cidade de 
Dourados assumi novos papéis e funções dentro da rede urbana, articulando com os 
municípios do seu entorno, gerando assim uma interação regional e a construção de sua 
rede urbana. 

 

COSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

No inicio desse debate, muitas inquietações, dúvidas, foram levantadas a 
respeito da temática, cidades médias, ao longo do texto, algumas foram debatidas o que 
possibilitou uma gama de novas perguntas. A proposta inicial é realmente, por meio, 
das dúvidas encontrar respostas, ou pelos menos tentar encontrar.  

 Este trabalho não pretende aprofundar a questão teórica a cerca das cidades 
médias, mas, identificar alguns elementos que possibilitem compreender essas cidades, 
em especial da minha pesquisa, o papel de Dourados – MS, enquanto cidade média no 
contexto regional. 

 Os estudos a cerca das cidades médias, ganham cada vez mais espaço de 
discussão na atualidade e dentro da geografia, a partir dos estudos iniciados, na década 
de 1970 e ampliado/intensificado ao longo dos anos.  

Alguns aspectos que já são possíveis de identificar e compreende a cerca das 
cidades médias, é a questão da quantidade populacional, que faz parte dos elementos de 
identificação e compreensão das cidades, mas que devem ser lidos cuidadosamente, 
pois, é apenas mais um dos vários elementos e característicos dessas cidades, e não o 
mais importante. 

Pois, deve-se levar em consideração para a caracterização de uma cidade média 
não apenas o contingente populacional, mas todas as funções desempenhadas por essas 
cidades na rede urbana regional, nacional e até mesmo internacional. Dentro deste 
contexto, a presente pesquisa visa contribuir de maneira ainda que sucinta, na discussão 
das cidades médias, sendo elas importantes nós na rede urbana (CORRÊA, 2007), 
concentrando bens e serviços, além de exercer influência em seu entorno. 

O desenvolvimento da pesquisa se dará orientado por uma metodologia que 
atenda a complexidade das cidades médias brasileiras, e que possamos compreender o 
papel e as funcionalidades desempenhadas por Dourados na rede urbana regional a 
partir da variável dos serviços de saúde e educação, assim como identificar as novas 
funções urbanas e as novas interações espaciais que derivam, desse processo. 



No decorrer da construção da dissertação, aprofundaremos de maneira mais 
intensa a respeito de vários conceitos citados no decorrer deste texto, para que se possa 
contribuir de maneira mais intensa nos estudos sobre a temática. 
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