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INTRODUÇÃO 
 

A geografia escolar do século XXI se faz num contexto de redefinições: da crise à 

renovação do pensamento geográfico e da disciplina Geografia. Estamos num quadro de busca 

do “novo”– novos modelos explicativos, novos paradigmas de conhecimento e da ciência, novas 

matrizes teórico-metodológicas e novos significados – em relação ao objeto de estudo e método 

geográfico.  

 

A reflexão sobre o ensino de Geografia é um desafio, pois, significa (re)pensar a ciência, 

produzindo conhecimento geográfico teórico-conceitual e metodológico com vistas ao nosso 

aprendizado, sobretudo, sujeitos envolvidos com o ensino básico e superior através da formação 

de professores. 

 

Nesta pesquisa apresentaremos reflexões com o intuito de contribuir no debate sobre a 

geografia escolar desenvolvida para o ensino básico e, repensar alguns fundamentos teóricos e 

metodológicos num contexto mundial de transformações (da sociedade, da escola, dos sujeitos, 

das tecnologias, etc.) que impõe a nós, professores, novas posturas pedagógicas.  

 

Os estudos sobre a cidade se apresentam extremamente relevantes diante de uma 

sociedade que se organiza cada vez mais em função do espaço urbano (CAVALCANTI, 2008). 

Com a generalização do fenômeno da urbanização da sociedade e do território (SANTOS, 2005), 

o Brasil passa por profundas transformações urbanas e, paralelo ao processo de metropolização, 

crescem também as cidades médias e pequenas.  

                                                 
1 Este estudo encontra-se em estágio inicial e será aprofundado durante o curso de doutorado em Geografia, 
iniciado em 2013, sob a linha de pesquisa “Educação Geográfica”, da Universidade Federal da Paraíba – UFPB/ 
Brasil. 
2 Doutoranda da UFPB e professora substituta do Departamento de Geografia da Universidade Estadual da Paraíba 
– UEPB em Campina Grande – Paraíba/ Brasil. Contato:  racheltorrez@yahoo.com.br. 
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Pesquisas recentes3 revelam um conjunto de mudanças econômicas, sobretudo, que 

vem alterando a organização das redes urbanas, redefinindo e transformando, substancialmente, 

os papéis das cidades médias e pequenas no Brasil. As relações entre o local e o global têm 

sido o foco destas análises, que tomam como referência as relações entre a cidade e a região e 

as relações entre a cidade e o campo, para compreender como cidades pequenas e médias se 

reposicionam ou podem vir a se reposicionar num mundo em globalização (SPÓSITO, 2006). 

 

Neste contexto, os antigos esquemas de compreensão da rede urbana brasileira passam 

a ser questionados, por não darem mais conta do ritmo de reestruturações instalado. Na busca 

de uma revisão que dê conta da complexidade da realidade atual, diferentes pesquisadores se 

voltam ao estudo dos espaços urbanos não metropolitanos, como as cidades médias, tornando-

se, inclusive, assunto de preocupação dos estudiosos da área de ensino de geografia. 

 

Podemos assinalar que a escola assume cada vez mais o tema da cidade e do urbano 

como conteúdo educativo. E tal importância para a geografia escolar se destaca “pois não se 

trata apenas de um conteúdo específico a ser veiculado na escola, em diferentes níveis, mas é 

também parte das tarefas de formação da cidadania, em sentido mais abrangente, a serem 

cumpridas por ela” (CAVALCANTI, 2008, p.8). 

 

Portanto, a presente pesquisa busca responder em sua problemática central: como a 

cidade média é debatida no ensino do urbano pela geografia escolar? Temos como principal 

objetivo avaliar a importância do estudo sobre os espaços não-metropolitanos, especialmente, as 

cidades médias no ensino de geografia e suas contribuições teórico-metodológicas para uma 

melhor compreensão do fenômeno urbano contemporâneo, especialmente, o brasileiro.   

 

                                                 
3 Nossa pesquisa se baseia, especialmente, em publicações da Rede de Pesquisadores sobre Cidades Médias 
(ReCiMe). A ReCiMe, sob a coordenação da professora doutora Maria Encarnação Sposito (UNESP) congrega 
pesquisadores de várias instituições de ensino superior no Brasil para estudar cidades médias que recebem, com 
maior ou menor peso, as influências da presença de novos agentes econômicos, na maior parte dos casos 
empresas de grande porte econômico e/ou respondem a interesses de inovação tecnológica. Esse grupo de 
pesquisa realiza uma pesquisa coletiva desde 2007 (SPOSITO, 2006b). No primeiro momento, a pesquisa teve 
como objeto de estudo um conjunto de onze cidades médias, sendo oito representativas da realidade brasileira, 
duas do Chile e uma da Argentina, respectivamente Mossoró (RN), Campina Grande (PB), Uberlândia (MG), São 
José do Rio Preto (SP), Marília (SP), Londrina (PR), Passo Fundo (RS), Itajaí (SC); Chillan e Los Angeles, as 
cidades chilenas, e Tandil, na Argentina. Posteriormente, noutro momento da pesquisa, foram se integrando à rede 
novos pesquisadores, possibilitando a ampliação do número de cidades analisadas, uma vez que passaram a ser 
estudadas as cidades de Marabá (PA), Tefé (AM), Teófilo Otoni (MG), Resende (RJ), Dourados (MT) e, mais 
recentemente, Chapecó (SC). 
 



Nossa questão motivadora está diretamente relacionada à problematização do 

embasamento teórico-conceitual e metodológico que permeia o “olhar” da geografia escolar 

sobre o processo de urbanização nos dias atuais. Entendemos o quão possível e oportuno seria 

no ensino de geografia podermos refletir sobre o fenômeno urbano presente nos espaços não-

metropolitanos, especialmente, o papel da cidade média brasileira com suas lógicas 

determinantes e suas dinâmicas universais e particulares, contribuindo assim, para um 

aprendizado mais significativo e coerente com a realidade socioespacial vivida por muitos 

estudantes. 

 

 Neste sentido, delineamos alguns eixos analíticos que poderão nos auxiliar no 

aprofundamento da problemática apresentada: num primeiro momento, buscaremos 

compreender as características diferenciadas das cidades médias, percebidas, inicialmente, nas 

suas mudanças de papéis na rede urbana, no crescimento da sua dinâmica, nas relações rural-

urbano, nas diferentes vivências do tempo e na importância do recorte analítico que valoriza as 

diferentes escalas geográficas. Seguindo esta abordagem pretendemos investigar de forma mais 

aprofundada a cidade de Campina Grande – PB/Brasil e os tipos de interações espaciais que 

este município mantém com cidades pequenas e médias de forma a ampliar a compreensão 

sobre o seu perfil atual. 

 

 Um segundo eixo de abordagem importante objetiva-se, especificamente, a 

problematizar o ensino do urbano na Geografia enquanto disciplina escolar, refletindo sobre o 

embasamento teórico-conceitual e metodológico que permeia o “olhar” da disciplina sobre o 

processo de urbanização nos dias atuais. Neste sentido, iremos repensar teórica-

metodologicamente a cidade a partir dos espaços não-metropolitanos, construindo pontes 

didáticas que auxiliem o professor de geografia a trazer para a sala de aula as reflexões sobre o 

fenômeno urbano para além da ênfase nas grandes cidades.  

Percebemos como um desafio pensar a cidade a partir dos espaços não-metropolitanos, 

ou seja, trazer para a sala de aula as reflexões sobre o fenômeno urbano para além da ênfase 

nas grandes cidades. Segundo Spósito (2006, p. 147), as cidades médias estavam, 

 

...em etapas pretéritas do desenvolvimento do capitalismo, inseridas em redes 
urbanas hierarquicamente organizadas. Assim, as articulações espaciais que 
definiam seus papéis eram pensadas em relação às cidades grandes e à metrópole 
principal, num movimento a montante, e em relação às cidades pequenas, num 
movimento a jusante.  



  

Cremos que tanto a base acadêmica formadora do professor de geografia quanto os 

principais materiais didáticos oferecidos como recurso na escola levam à uma primazia da 

incorporação das cidades médias e pequenas à discussão de rede urbana, enumerando as 

determinações que as instituem a partir, sobretudo, da análise econômica, da hierarquia de 

fluxos entre cidades, das esferas da circulação-produção-consumo, etc., no âmbito da uma rede 

urbana hierarquicamente organizada.  

 

No entanto, concordamos que “atualmente, o reconhecimento da inserção de uma 

cidade média no âmbito de uma rede urbana tornou-se extremamente mais complexo” 

(SPÓSITO, 2006, p. 147). Logo, apontamos algumas questões a serem respondidas pela 

pesquisa, a saber: a visão metropolitana responde o que acontece na cidade média? A cidade 

média precisa dos fluxos da metrópole?  Como a cidade média é debatida no ensino do urbano 

pela geografia escolar? É através do estudo do lugar, enquanto “espaço vivido”? Ou através das 

articulações espaciais dentro da hierarquia urbana, com destaque para os fluxos global-local? 

Porque a cidade média não possui destaque nos livros didáticos brasileiros? Pode-se pensar na 

influência do mercado editorial na definição de conteúdos curriculares (quantidade de alunos do 

centro-sul que o adquirem)?  

 

A intenção deste trabalho vem ao encontro das dificuldades que os educadores do nível 

básico têm ao acessar os avanços disponibilizados pelas pesquisas, estudos, reflexões e 

(re)elaborações teórico-metodológicas a respeito da temática urbana e sua transposição didática 

ao ensino de geografia. Podemos afirmar que os conteúdos da componente curricular geografia 

sobre “rede/hierarquia urbana” e a dinâmica singular da “não metrópole” no Brasil ainda são 

trabalhados de forma bastante tradicional, superficial e enfadonha pela maioria dos professores. 

 

Portanto, é importante ter claro qual a contribuição da Geografia e sua operacionalização 

em sala de aula, tendo clareza da interpretação e análise geográfica, compreendendo melhor o 

seu método. 

 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Porque seria importante uma maior ênfase ao recorte analítico da cidade média no 

ensino do urbano pela geografia escolar? Traremos a seguir um breve referencial teórico que 



nos ajuda a esclarecermos algumas razões que motivam a presente reflexão, assim como, a 

relevância do estudo proposto.  

 

Nossa reflexão sobre o movimento das transformações porque passam as cidades 

brasileiras, gerando espacialidades diferenciadas, calca-se na noção de “aceleração 

contemporânea” de Milton Santos (1996). Segundo Spósito (2006, p.191), “vivemos, assim, um 

período da urbanização em que assistimos à redefinição da estruturação urbana (a escala da 

rede urbana) e da cidade (a escala dos espaços internos da cidade)”. 

 

A formação crescente do mercado global alimentado por bens e serviços que se 

produzem e se distribuem em escalas geográficas progressivamente mais amplas, altera as 

relações entre cidades, do mesmo modo que influi nas estruturas que incidem na organização 

das redes e dos diferentes sistemas urbanos. No bojo do processo de internacionalização, sob 

diferentes ritmos e naturezas das transformações, há a redefinição das bases técnicas 

(SANTOS, 1996) que compõem o quadro onde se estabelecem as interações espaciais entre 

cidades de diferentes tamanhos e níveis de hierarquia.  

 

Nas últimas décadas a rede urbana brasileira tem passado por significativas 

transformações, na qual relações hierárquicas antes instituídas apenas pelo comando de 

cidades maiores sobre menores tornaram-se mais fluidas e, no mínimo, são postas em questão. 

As novas divisões regionais e internacionais do trabalho tiveram conseqüências distintas em 

cada lugar, exigindo respostas diferenciadas, inclusive do ponto de vista das rearticulações que 

se processaram na escala interurbana (SANTOS, 2005). Isto implica em alterações das funções, 

estruturas e formas das cidades, sobretudo naquelas que exercem importantes papéis de 

intermediação na rede urbana regional, nacional ou internacional.  

 

Spósito (2006, p.148) aponta algumas determinações que constituem e redefinem as 

cidades médias no contexto atual da mundialização da economia e do desenvolvimento das 

telecomunicações.  

A reestruturação produtiva que vem promovendo a substituição desse sistema 
(fordista) pelo sistema de produção flexível exige a redefinição dos papéis das 
cidades médias, promovendo oportunidades econômicas para essas cidades de 
desempenharem papéis industriais ou comerciais e de serviços que estiveram, 
durante grande parte dos séculos XIX e XX, restritos às metrópoles e cidades 
grandes, e, simultaneamente, têm trazido para essas cidades, tanto como para 
outras, maior instabilidade no que se refere à definição de seus papéis na divisão 



econômica do trabalho, que pressupõe uma divisão territorial do trabalho. (SPÓSITO, 
2006, p.148) 

 

 

Segundo a autora, o “reconhecimento da inserção de uma cidade média no âmbito de 

uma rede urbana tornou-se extremamente mais complexo” devido a esse novo contexto 

econômico (que também se torna político e cultural). Devido a isso, além dos fluxos 

historicamente estabelecidos na hierarquia urbana, deve-se considerar as possibilidades de 

ampliação dos “fluxos que uma cidade pode estabelecer com espaços distantes, e esses fluxos 

não se desenham, apenas, com cidades maiores ou menores”, ao contrário, podem se 

estabelecer entre cidades de igual nível na mesma rede urbana ou não, de forma competitiva ou 

complementar. 

 

Quando observamos o conjunto de pesquisas que trabalham com as relações entre a 

urbanização e a globalização, podemos notar o predomínio de estudos que situam o foco sobre 

as metrópoles. Segundo Ribeiro (2006, p.19), a ênfase exclusiva nas metrópoles 

 

... e na (des)metropolização, sobretudo, quando descolada da reflexão dos sentidos 
societários do fenômeno urbano, afeta a compreensão dos processos que atualizam 
as relações sociedade-espaço, a estruturação das relações de classe e os pactos de 
poder. (...) a ênfase quase exclusiva nas grandes cidades, que pode ser lida como 
uma sobrevivência dos anos 70, restringe os investimentos no efetivo trabalho 
interdisciplinar, já que, de forma complexa, corresponde ao predomínio da economia 
sobre as demais ciências sociais. 

 

 

No entanto, o crescimento recente de pesquisas geográficas4 comprovam a 

representatividade das cidades médias no fenômeno urbano, principalmente, latino americano, 

em termos de incremento populacional absoluto e dinâmica econômica. Existe, atualmente, uma 

gama de estudos que analisam o processo de redefinição dos papéis das cidades médias no 

Brasil, investigando suas lógicas, transformações espaciais e sujeitos sociais envolvidos. 

Segundo Spósito (2006, p. 146),  

 

A análise dos papéis que essas cidades desempenham na divisão econômica e 
social do trabalho altera-se, com maior rapidez, a partir de impulsos ou decisões que 
são tomadas em outras escalas mais abrangentes. Além disso, conforme as 
formações socioespaciais em que se inserem essas cidades médias, no decorrer de 
suas histórias podem ter se alterado seus papéis, ou seja, desde suas gêneses elas 

                                                 
4
 Para compreender o conceito de cidade média, apoiamo-nos em Spósito (2001, 2006) e Spósito et al. 

(2007). 



podem ter pertencido a contextos regionais diversos, conforme as mudanças 
relativas aos papéis econômicos desempenhados por determinados territórios, em 
uma economia dependente no âmbito do capitalismo internacional, como é o caso da 
brasileira. 

 

 

Embora existam estudos que tratem desse objeto, é válido ressaltar que a temática 

sobre as cidades médias encontra-se em processo de construção teórico-conceitual. Atualmente, 

o desenvolvimento das pesquisas propõe uma contribuição na construção desse conceito, com 

análises que se pautam na compreensão e debate das características dessas cidades no âmbito 

das redes urbanas nacionais, regionais ou mesmo internacionais. 

 

De acordo com Spósito (2006), nem todas as cidades de porte médio podem ser 

consideradas como cidades médias, sendo necessário analisar os papéis que desempenham na 

rede urbana. Inicialmente, serão consideradas as cidades médias, para a futura pesquisa, 

aquelas que exercem papéis regionais ou de intermediação na rede urbana, sem desconsiderar 

as relações nacionais e internacionais que influenciam o sistema urbano. 

 

Como já apontado anteriormente, percebe-se nos discursos da geografia escolar e nos 

livros didáticos em geral a tradição do estudo da cidade a partir da metrópole, ou seja, há um 

reforço teórico-conceitual (e necessariamente ideológico-político) que associa desenvolvimento e 

metropolização, crescimento urbano e econômico. Como exemplo, podemos observar a 

apresentação do tema “Rede Urbana Brasileira” num livro didático voltado ao ensino médio: 

 

Da década de 1980 aos dias atuais, observa-se que o maior crescimento tende a 
ocorrer nas metrópoles regionais e cidade médias (...) [a] mudança na direção dos 
fluxos migratórios e na estrutura da rede urbana é resultado de uma contínua e 
crescente reestruturação e integração dos espaços urbano e rural, que por sua vez 
resulta da dispersão espacial das atividades econômicas, intensificada a partir dos 
anos 1980, e da formação de novos centros regionais, que alteraram o padrão 
hegemônico das metrópoles na rede urbana do país. As metrópoles não perderam a 
sua primazia, mas os centros urbanos regionais não metropolitanos assumiram 
papéis até então desempenhados apenas por elas (MOREIRA, 2008, p.493). 

 

Deste modo, preliminarmente, podemos questionar se há uma visão economicista e 

evolucionista do desenvolvimento das cidades nos livros didáticos? E se esta forma de ensinar a 

geografia corrobora com uma visão linear e negativa de reconhecimento da dinâmica da cidade 

média a partir da metrópole. Nos ambientes de ensino, seja na modalidade básico ou superior, 

percebe-se nos seus discursos uma sub-valorização do ambiente das cidades pequenas e 

médias nos conteúdos programáticos, nos livros didáticos e nas discussões em sala de aula. Há 



uma valorização dos símbolos da metrópole como referências à modernidade (novas 

tecnologias, serviços etc.), como podemos observar a seguir: 

 

Portanto, o que define a integração ou não das pessoas à moderna sociedade 
capitalista é a maior ou a menor disponibilidade de renda – e, consequentemente, a 
possibilidade de acesso às novas tecnologias, aos novos conhecimentos, aos novos 
bens e serviços – e, não mais as distâncias que as separam dos lugares (MOREIRA, 
2008, p.481). 

 

Como professora da rede básica de ensino de Campina Grande – Paraíba/ Brasil pude 

deparar-me com a percepção de alguns alunos sobre o que lhes era considerado “interior”.  

Campina Grande é uma cidade geograficamente interiorana no estado da Paraíba, e apesar de 

sua localização, alguns alunos consideram cidades interioranas aquelas inseridas nas áreas a 

oeste da região geográfica da Borborema e na região Sertão (regiões mais ao interior do 

estado). Percebe-se a construção de imagens do interior como “os lugares do atraso”, da “não-

modernidade”.  

 

Entre outras pré-noções podemos perceber a perda da dimensão de totalidade e 

complexidade do fenômeno urbano e a abordagem pouco crítica em relação às conseqüências 

socioespaciais desencadeadas pelas novas divisões do trabalho, particularmente nas cidades 

médias. 

 

Numa compreensão mais crítica, Spósito et al. (2007) reconhecem alguns processos, 

agentes e dinâmicas comuns que redefinem os papéis destas cidades. Dentre alguns processos 

estão: 1) a concentração e centralização econômicas que, associadas ao avanço do capitalismo 

e aos novos meios técnicos e informacionais, propiciam a (des)concentração espacial e/ou 

centralização espacial dos capitais; b) a produção de formas contemporâneas de organização 

espacial das atividades econômicas ligadas ao comércio de bens e serviços, relacionadas ao 

processo de concentração econômica e desconcentração espacial. 

 

Enquanto a penetração do capital em novas esferas de atividade estimulou a 

modernização tecnológica e a integração setorial, a expansão geográfica do capitalismo para 

outras regiões agregou cada vez mais lugares à divisão internacional do trabalho, contribuindo 

direta e indiretamente para o processo de urbanização. Esta expansão, associada à criação de 

novos desejos e novas necessidades, teve relação estreita com a ampliação do consumo e as 

mudanças nos hábitos dos consumidores. 



 

Os novos produtos do consumo – os imobiliários – e entre eles, os loteamentos 

fechados, condomínios verticais e shoppings centers, podem ser compreendidos, em parte, sob 

estes fatores de reestruturação.  Segundo Sobarzo (2006, p.202), estes produtos “expressam 

novas formas e práticas para antigas ações – consumo, lazer e moradia – contribuindo na sua 

materialização para o processo de acumulação de capital. Estes “novos produtos” que emergem 

recentemente nas cidades médias brasileiras, refletem nas suas espacialidades e 

temporalidades lógicas universais e particulares, e se constroem através de pares conflitantes – 

o novo X velho; o público X privado, o individual X coletivo; o centro X periférico. 

 

Portanto, apontamos nesta pesquisa o interesse pela dinâmica urbana das cidades 

médias brasileiras com suas transformações recentes e características diferenciadas das 

grandes cidades, e entre si, visto que as cidades médias não são iguais. Torna-se relevante 

investigar estes novos elementos dinamizadores da urbanização contemporânea, valorizando as 

diferentes escalas em que a mesma se realiza, e refletir sobre os desafios e possibilidades para 

a geografia escolar. 

 

Neste sentido, reconhecemos a importância deste objeto de estudo, visto que a 

problemática abordada pode contribuir teórica e metodologicamente para o avanço do 

conhecimento geográfico, assim como, no debate das questões urbano-regionais do século XXI. 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Em resumo, a metodologia desta pesquisa inclui levantamento bibliográfico sobre 

educação geográfica e estudos urbanos, assim como, as recentes pesquisas sobre a cidades 

média no Brasil. Os questionamentos gerais que permeiam esta investigação seguem em parte 

uma abordagem estatística, quantitativo-descritiva, levando em consideração a análise sobre o 

conjunto formado por “cidades não metrópoles” no Brasil e apresentado nos dados secundários 

(censitários) e nos mapeamentos de usos do solo. A abordagem qualitativa parte da análise 

teórica e empírica da dinâmica urbana contemporânea e da problematização dos fundamentos 

teórico-metodológicos que permeiam o tema da cidade e do urbano no ensino da geografia 

escolar. 

 



O caráter relativamente recente dos estudos acerca das cidades médias brasileiras nos 

leva a algumas escolhas como a utilização de uma abordagem teórico-metodológica que permita 

o reconhecimento da natureza das cidades médias no âmbito da rede urbana. Para isso, nossa 

investigação seguirá em parte uma abordagem estatística, quantitativo-descritiva na qual 

realizaremos um estudo comparativo de algumas cidades brasileiras, a fim de compreender o 

processo de redefinição da estruturação urbana (a escala da rede urbana) e da cidade (a escala 

dos espaços internos da cidade).  

 

Soma-se a este procedimento analítico a pesquisa empírica através de trabalhos de 

campo no município de Campina Grande - PB e adjacências, de forma a possibilitar o trabalho 

com dados e informações sobre cidades com as quais o município mantém relações. 

Concordamos com Spósito (2006, p.155) a respeito da “valorização do empírico, no sentido do 

contato direto com espaços urbanos e atores de diferentes tipos”. 

 
ao pesquisador sobre cidades médias (...), impõe-se, como necessário, o contato 
direto com agentes que não comandam o movimento geral de reestruturação 
econômica (que é também e sempre uma reestruturação política e cultural), mas que 
fazem parte desse movimento. As entrevistas parecem-nos, aqui, um instrumento 
metodológico valioso, pois compreender um movimento acelerado e complexo de 
redefinições de papéis urbanos, requer dar voz e interpretar os discursos, que 
elaboram sobre si e sobre as dinâmicas em curso, os atores que, em diferentes 
cidades médias, vêem-se obrigados a dialogar e interagir com as influências 
crescentes advindas de escalas espaciais mais abrangentes.  

 

A metodologia baseada numa abordagem qualitativa se apoiará numa discussão 

transdisciplinar sobre o fenômeno urbano visando à compreensão da sua complexidade. A partir 

de um levantamento bibliográfico em diferentes campos disciplinares buscaremos constituir um 

referencial teórico coerente que torne possível a execução da pesquisa. Para tanto, 

selecionamos alguns conceitos e categorias que mais nos aproximam do objeto e da dinâmica 

que almejamos estudar. Portanto, nosso referencial teórico baseia-se nestes principais temas 

norteadores: urbanização; reestruturação urbana; rede urbana e cidades médias; escala; 

educação geográfica; livro didático; cidade e escola. 

 

Para Milton Santos, a periodização aparece como elemento essencial em um trabalho 

geográfico para entendermos, principalmente, a diferençiação entre os lugares. A dimensão 

temporal deve, imprescindivelmente, ser considerada na busca da compreensão da realidade, 

pois, segundo esse autor “a noção de espaço é, assim, inseparável da idéia de tempo” (1985, p. 

22). Desta forma, nosso recorte temporal recorrerá a diferentes escalas de tempo, de maneira a 



repensar as articulações temporais e espaciais que constituem e redefinem a cidade média 

brasileira no contexto atual. 
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