
Eje Geografía Urbana. 

         

CIÊNCIA E TÉCNICA ALTERANDO A DINÂMICA SOCIOESPACIAL DAS CIDADES MÉDIAS NA 

REDE URBANA: O CASO DE VIÇOSA-MG 

 

André Simplício Carvalho 

Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Geografia-PPGG/UFES, Vitória-ES e bolsista da 

CAPES 

Ana Lucy Oliveira Freire 

Professora do Programa de Pós-Graduação em Geografia-PPGG/UFES, Vitória-ES 

 

RESUMO 

 

Discutir redes urbanas tem sido há tempos, um dos temas mais relevantes da Geografia Urbana. 
Iniciado com o estudo de Aurosseau sobre hierarquia urbana, em 1921, segundo a periodização dada 
por Roberto Lobato Corrêa, ao longo desses noventa anos a organização do espaço urbano mundial 
modificou-se muito, em decorrência do crescimento/inchaço das cidades e suas populações, assim 
como o aumento da diversidade das especializações funcionais, especialmente nesse início de século, 
levando a novos rearranjos em redes. 
As redes urbanas representam a materialização mais completa do que seria uma rede geográfica e 
são articuladas segundo a ação de diversos agentes, em especial das corporações multifuncionais e 
multilocalizadas, que de forma cumulativa geram diferenciações espaciais cada vez mais acentuadas. 
Essa temática, apesar de ser muito trabalhada e difundida está longe de ser esgotada, em especial em 
países como o Brasil que apresenta transformações ainda significativas e recentes em sua rede 
urbana no século XXI. 
Nessas novas conformações do espaço urbano brasileiro as cidades médias ou intermédias tem 
ganhado cada vez mais importância, representando nós importantes abaixo das metrópoles na 
hierarquia urbana. Essas cidades se diferenciam dos pequenos centros não somente pelo seu 
tamanho demográfico, mas também pela representativa inserção da técnica no seu território, tal qual o 
caso de Viçosa. Localizada na mesorregião da Zona da Mata no estado de Minas Gerais – Brasil. 
Viçosa é uma cidade que atualmente se destaca de suas vizinhas não somente por uma população 
significativamente maior, mas também pelo oferecimento de uma grande quantidade e variedade de 
atividades e serviços relacionadas a oferta de ensino superior. Essa cidade, assim como outras da 
região, ainda não foram alvos de pesquisas de maior profundidade, em especial ao levar em conta as 
intensas mudanças em suas dinâmicas que tem ocorrido nas últimas décadas no Brasil. 
Sendo assim objetivamos aqui discutir como essas recentes mudanças no território brasileiro e até 
certo ponto mundial, alcançaram a cidade de Viçosa conformando seu papel na rede urbana. 
Pretende-se alcançar esse objetivo através de uma revisão bibliográfica plural abarcando as principais 
temáticas envolvidas e seus principais autores além da apresentação de dados inicias da pesquisa 



acerca das instituições de ensino superior localizadas no município uma vez que representam os 
agentes mais importantes na geração de fluxos interurbanos. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O território brasileiro tem sofrido significativas mudanças em sua configuração e organização 

nas últimas quatro décadas em decorrência de mudanças políticas, técnicas e econômicas, tanto no 

nível global como no nível nacional. Tais mudanças têm implicado também na reconfiguração da rede 

urbana, ou das redes urbanas, que tem apresentado relações cada vez mais intensas e diversificadas 

e entre esses impactos está a ascensão de diversos centros com papéis intermediários entre as 

metrópoles e as pequenas cidades. A tomada de importância desses centros não escapou aos olhos 

dos geógrafos, que até certo ponto contribuíram para esse acontecimento, e tem estudado o fenômeno 

das cidades médias na atualidade através de diversas formas, em especial a partir de estudos de caso 

e ao mesmo tempo tentando apontar esses centros no território brasileiro através de diversas 

metodologias. 

 O presente texto, que é um esboço de uma pesquisa em andamento, pretende expor um 

pouco sobre a temática relativa às mudanças nos estudos sobre redes urbanas e cidades médias e 

entender como esse fenômeno generalizado se configura no espaço da cidade de Viçosa, no interior 

do estado de Minas Gerais, Brasil. 

O ESTUDO DAS REDES URBANAS 

 A rede urbana que segundo Eliseu S. Sposito é a materialização na forma mais completa do 

que seria uma rede geográfica (SPOSITO, 2006:9) e que para Roberto Lobato Corrêa se configura 

“um reflexo, na realidade dos efeitos acumulados de diferentes agentes sociais, sobretudo as grandes 

corporações multifuncionais e multilocalizadas que, efetivamente, introduzem, tanto na cidade como no 

campo atividades que geram diferenciações entre os centros urbanos” (CORRÊA, 2005:27) é objeto 

de estudo há muito tempo conquistado pelos geógrafos. 

Segundo Soja (2008:84) a articulação de um aglomerado urbano com outro através de fluxos 

de trocas de mercadorias coincide com o próprio surgimento e consolidação dos processos de 

urbanização, pois mesmo as primeiras aglomerações de caráter metropolitano se articulavam com 

aglomerados menores com produções especializadas. Segundo Roberto Lobato Corrêa (1989:20), 

uma das maiores autoridades em estudo das redes urbanas no Brasil, os estudos das redes urbanas 

em suas formas iniciais datam de 1755, sendo que o somente com o estudo mais sistemático de M. 

Aurosseau, em 1921, a temática começa sua consolidação. Na Geografia, os estudos sobre as redes 



urbanas estão entre os temas mais clássicos e consolidados dessa ciência que segundo Corrêa 

(1989:10) tem sido abordada através de trabalhos abordando as divisões funcionais, dimensões de 

variação, hierarquização e as relações entre cidade e região. Essas vias de estudo, que não são 

mutuamente excludentes, tem por pressuposto a existência de centros urbanos fixados num território 

marcado pela economia de mercado e minimamente articulados entre si. 

O estudo de M. Aurosseau, segundo a periodização dada por Corrêa (2005:17), já propunha a 

noção de funcionalidade urbana; cidades administrativas, militares, recreativa; mas foi a Teoria dos 

Lugares Centrais de Walter Christaller em 1933 que gerou a base teórica primaz para estudos 

posteriores sobre a rede urbana, segundo Corrêa (1996:15), essa teoria ainda não foi substituída em 

seu âmago, mas desde então tem sido sistematicamente complementada. 

 O padrão encontrado por Christaller no interior da Alemanha nos anos entre guerras não 

poderia ser sempre reproduzido no espaço, mas gerou um referencial importante para estruturar outras 

variações das redes urbanas. Uma significativa contribuição foi a de Johnson e Kelly, que estudaram 

as chamadas redes dendríticas nos países de terceiro mundo. Essas redes eram características de 

países com estruturas urbanas herdadas da colonização, onde a cidade mais importante se localizava 

estrategicamente e anteriormente a uma hinterlândia. Essa hinterlândia era posteriormente controlada, 

conforme o processo colonial penetrava no território e estabelecia uma rede de cidades 

interconectadas prioritariamente com a capital colonial. Essa cidade primaz concentrava então os 

mecanismos de gestão do território e também a maior parte do comércio e outras importantes funções, 

tal qual a portuária fazendo a ligação com a metrópole imperial e também com o mercado externo para 

onde se destinavam prioritariamente os produtos coloniais. Tipicamente a rede dendrítica é 

caracterizada pela abundância de pequenos centros locais, na base da hierarquia urbana, e um 

número mínimo de cidades intermediárias, ou cidades médias, e uma única cidade primaz para onde 

todos os fluxos se concentram. Uma rede altamente macrocefálica, que somente começa a perder 

essa característica diante de uma complexificação da cadeia produtiva e da oferta de serviços. 

Outra contribuição de notável importância foi o estudo dos mercados periódicos, 

especialmente Florich, Skinner e Stine. Esses autores se dedicaram a estudar as redes formadas a 

partir do acontecimento dos mercados periódicos em diversos países, que naquele momento eram de 

suma importância na espacialidade dos países na Ásia, América Latina e África. Os mercados 

periódicos apresentavam padrões diversificados, poderiam além de variar na periodicidade, 

sazonalmente (período de safra e entressafra), semanalmente, a cada alguns dias, ou diariamente; 

variavam também espacialmente, alternando-se ordenadamente as cidades onde ocorriam. Nos dias 



quando ocorriam os mercados, a cidade que recebia o evento tornava-se então a localidade central na 

rede. O mercado não apenas possibilitava a realização do mais valia, ou do lucro, mas também 

organizava eventos políticos e sociais de uma dada hinterlândia. 

 O estudo das redes urbanas se torna tema recorrente entre os Geógrafos, assim também 

entre os Economistas, que tentam entender os papéis, ou as funcionalidades, das cidades diante do 

processo de difusão do capitalismo cada vez mais acentuado. Esse processo de diferenciação 

espacial também é reflexo da própria divisão territorial do trabalho. 

 A contribuição significativa obra de Milton Santos, destacada por Corrêa (1989, 1996) traz a 

tona uma diferenciação da hierarquia urbana / funcionalidade nos países de terceiro mundo. Baseado 

no princípio de que a economia nos países subdesenvolvidos se dividiria em dois circuitos, um inferior 

e outro superior, destinados respectivamente a atender a população de mais baixa renda e 

instabilidade financeira e outro a atender a uma população de mais alta renda, reflexo da grande 

desigualdade social existente, a hierarquia urbana só seria significativa para a camada mais rica da 

população, que poderia acessar os níveis hierárquicos mais altos que oferecem serviços de maior 

custo e complexidade. 

Do ponto de vista histórico, o primeiro trabalho a abordar os estudo das redes urbanas 

brasileiras veio do francês Pierre Mombeig, em 1943, com o artigo “O estudo geográfico das cidades”. 

Mombeig, que ajudou a formar a escola brasileira de Geografia, apontava a questão das funções 

urbanas, mas o estudo das redes ainda não era o foco das pesquisas. De uma maneira geral, de 1943 

até meados da década de 1950 a geografia urbana brasileira passou por uma fase de consolidação 

temática, mas ainda não teórica, pois predominavam as pesquisas de monografias descritivas de 

influência lablacheana. 

Durante o final da década de 1950 e a década de 1960 cresceram em muito os estudos sobre 

redes urbanas, influenciados diretamente por outro francês, Michel Rochefort, que trouxe uma maior 

sistematização do estudo da cidade e sua hibterlândia. O método de Rochefort, que se baseava na 

hierarquização de cidades a partir da população economicamente ativa e representatividade do setor 

terciário influenciou inclusive na produção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Região de 

Influência das Cidades em 1967 (IBGE, 2007). 

Em meados da década de 1960, quando os estudos urbanos já começavam a presentar 

capítulos sobre a cidade e sua região, iniciou-se uma forte onda influência da geografia teorética-



quantitativa de base anglo-saxã, que vinha de encontro as necessidades de compreender e planejar 

um país em que se consolidava uma economia mais complexa com ligações rodoviárias cada vez mais 

comuns e também com uma migração campo-cidade em crescimento acelerado. Foi nesse contexto, já 

na primeira metade da década de 1970, que surgiram os primeiros estudos sobre as cidades médias 

no Brasil. 

O ESTUDO DAS CIDADES MÉDIAS 

O tema cidades médias é presente na Geografia desde os anos de 1970 no Brasil, sendo que 

as primeiras pesquisas foram levadas a cabo por Amorim Filho em 1973 em sua tese de doutorado, 

sobre a cidade de Formiga, realizada na Universidade de Bordoux na França. Nessa mesma década 

houveram algumas pesquisas voltadas ao tema, ainda recente no Brasil, e as primeiras publicações. 

Apesar da empolgação inicial dos anos de 1970, com a publicação de inúmeros trabalhos de Amorim 

Filho (1973, 1976 e 1984), Andrade e Lodder (1979), Andrade (1984) o tema ficou bastante esvaziado 

nos dez anos seguintes sendo retomado com fôlego anos depois, já na década de 1990. 

Nos anos de 1990 e nos primeiros anos do século XXI, o número de pesquisas, publicações 
e eventos voltados para as cidades médias alcança uma quantidade e uma intensidade tais 
que é praticamente impossível para qualquer pesquisador acompanhar tudo que se faz 
nesse domínio. Por isso qualquer levantamento ou síntese sobre a situação dos estudos das 
cidades médias, em todas as escalas geográficas, deverá necessariamente contentar-se 
com balanços incompletos e que se concentram nas regiões, temáticas, abordagens e 
autores de preferência de quem faz o estudo. (AMORIM FILHO, 2007:77) 

 Atualmente na pesquisa sobre as cidades médias se destaca o ReCiMe - Rede de Pesquisa 

de Cidades Médias, sediado no campus da Universidade Estadual Paulista em Presidente prudente 

(UNESP – PP) e encabeçado pela professora Maria Encarnação Beltrão Sposito. Essa pesquisadora é 

responsável por organizar um grande volume de publicações relativas ao tema nos últimos anos 

(SPOSITO et al (org.) 2006, 2007, 2010, 2012 e ELIAS et al (org.) 2010). Além dessas publicações 

podemos destacar também as publicações organizadas pelo Instituto de Pesquisas Econômicas e 

Aplicadas (ANDRADE e SERRA, 2001) além da publicação organizada por Diva Maria Ferlin Lopes e 

Wendel Henrique vinculados ao SEI (LOPES e HENRIQUE, 2010). 

Apesar da grande produção em voga nesse momento no Brasil, a pergunta “o que é uma 

cidade média?” ainda não foi respondida a contento. Poucos são os autores que tem abordado o 

problema da conceituação diretamente e outros de forma mais indireta, ao incluir em seus textos 

reflexões sobre o assunto. Dentre eles o professor Roberto Lobato Corrêa, que nos alerta dos 

problemas dessa discussão, pois, "trata-se de discutir uma expressão vaga, aberta a múltiplos 

significados e impregnada de idealismo que a [cidade média] é concebida como um ideal a ser 



alcançado, apresentando as vantagens da pequena cidade sem ter contudo, as desvantagens das 

grandes (CORRÊA, 2007).” 

Tanto Corrêa (2007) como Costa (2002) e Amorim Filho (2007) concordam que a ideia ou a 

noção de cidade média nasceu junto aos órgãos de planejamento nacionais franceses, dentro do 

aménagement du territorie.  A partir das pesquisas realizadas por Hautreux e Rochefort em 1964 que 

enfatizava a importância das capitais regionais, com populações variando entre 100 mil e 1 milhão de 

habitantes, induziu-se o fortalecimento da centralidade dessas metrópoles de equilíbrio”, que 

conteriam a macrocefalia parisiense. Essa política tomou forma no IV Plano de Desenvolvimento 

Econômico e Social de 1966 (AMORIM FILHO e SERRA, 2001). "O conceito de „cidade média‟, só 

surgiu, pela primeira vez, uns anos mais tarde na França associado às políticas de desconcentração 

de população e atividades implementadas pelo V Plano de Desenvolvimento Econômico e Social 

(1971-1975) (COSTA, 2002:104)”. 

 Segundo Amorim Filho e Serra (2001) a proliferação das preocupações para com as cidades 

médias e pequenas se deu pelo surgimento de três grandes problemas, que se deram em várias 

partes do mundo originados de maneiras diversas, mas com os mesmos sintomas. 

- a exacerbação de problemas de desequilíbrios urbano-regionais, cujo tipo clássico foi 
amplamente descrito na obra de Gravier (1958) sobre Paris e o deserto francês; 
- o agravamento da qualidade de vida nas grandes aglomerações urbanas, bem como um 
aumento acelerado dos problemas sociais aí verificados; 
- a frágil organização hierárquica das cidades e, obviamente, o fluxo insuficiente das 
informações e das relações socioeconômicas nas redes urbanas da maior parte dos países 
do mundo, com reflexos negativos sobre o funcionamento dos sistemas político-econômicos 
(fossem eles de orientação capitalista ou socialista) (AMORIM FILHO e SERRA, 2001:5). 

 

A cidade média, para os planejadores dos anos de 1970, vinha da preocupação de esvaziar as 

metrópoles nacionais a fim de criar centros regionais evitando a macrocefalia urbana. Macrocefalia 

essa fruto de uma estrutura urbana herdada do feudalismo na Europa e que se tornava insustentável 

no período de grande crescimento demográfico. Daí então uma preocupação imediata com o tamanho 

da cidade, pois essas capitais regionais ou distritais deveriam ser bem equipadas, com um tamanho 

demográfico que não trouxesse tantos problemas quanto aos encontrados em Paris e Londres e ao 

mesmo tempo oferecer uma melhor qualidade de vida a seus habitantes. Aqui ainda a cidade média é 

percebida mais como uma questão de arranjo demográfico, o que irá influenciar a noção de cidade 

média ainda hoje. 

A faixa de população que caracterizaria uma cidade média é ponto de grande controvérsia até 

hoje, pois através de uma faixa populacional poderia indicar-se facilmente as cidades médias no 



território para fins de planejamento e classificação. Uma classificação exclusivamente demográfica é 

temerária devido à pluralidade de configurações territoriais que podem ser encontradas entre diversos 

países, ou dentro de um único país como o Brasil (Quadro 1). 

Quadro 1: Limiares demográficos de cidades médias 

Países
Cidade Média Maior Aglomeração

Escalão de dimensão (habitantes) (Habitantes, 1985)

Alemanha 3437290

Dinamarca <100 000 1336855

Espanha 30 000 - 300 000 2976064

França 20 000 - 100 000 9313367

Grécia 50 000 - 100 000 e 10 000 - 50 000 3072922

Itália 50 000 - 200 000 e 100 000 - 300 000 2693383

Portugal 20 000 - 100 000 2561255

Irlanda 50 000 - 100 000 915516

Reino Unido 150 000 - 600 000 6393568

Suécia 50 000 - 200 000 1570320

Fonte: EFILWC (1994); Commerçon (1996); Wilberg (1991) e ONU (1987) - Anuário 
Demográfico Internacional apud Costa (2002)

 

Para além da diversidade territorial, há ainda uma diversidade temporal, pois segundo Corrêa: 

 Dado o rápido e intenso processo de urbanização que se verifica em toda parte é preciso 
considerar que 100.000 habitantes têm significados diferentes quando referenciados em 
1940, 1960, 1980 e 2000. Esta observação é tanto quanto se considera o valor numérico em 
si, como quando é considerada uma específica cidade e sua dinâmica demográfica 
(CORRÊA, 2007). 

Pontes (2006) retoma os estudos da década de 1970 aonde Andrade e Lodder (1979:23) 

classificam como médias aglomerados urbanos com população entre 50 e 250 mil habitantes. Já em 

2001, Andrade e Serra colocam os limites de 100 e 500 mil habitantes, parâmetro atualmente adotado 

pelo IBGE. 

Podemos ver que o critério populacional dado em espaços regionais, ou nacionais, e períodos 

diferentes pode se tornar um problema se adotado de forma exclusiva. No Brasil a adoção de um 

padrão pode ainda se tornar ainda mais problemático, tendo em vista que todo aglomerado urbano é 

considerado cidade, podendo então forçar o limiar demográfico de cidades médias para baixo. Essa 

preocupação com o limite inferior aparece em Amorim Filho e Rigotti (2005) que entendem, baseados 

em Brunet (1970), que o limiar inferior pode contribuir muito mais para a classificação de cidades 

médias do que os superiores. 

Já no início do século XXI, Amorim Filho e Serra (2001) interpretam que as cidades médias só 

podem ser tidas como tal diante de: 



- interações constantes e duradouras tanto com seu espaço regional subordinado quanto 
com aglomerações urbanas de hierarquia superior; 
- tamanho demográfico e funcional suficiente para que possam oferecer um leque bastante 
largo de bens e serviços ao espaço microrregional a elas ligado; suficientes, sob outro 
ponto, para desempenharem o papel de centros de crescimento econômico regional e 
engendrarem economias urbanas necessárias ao desempenho eficiente de atividades 
produtivas; 
- capacidade de receber e fixar os migrantes de cidades menores ou da zona rural, por meio 
do oferecimento de oportunidades de trabalho, funcionando, assim, como pontos de 
interrupção do movimento migratório na direção das grandes cidades, já saturadas; 
- condições necessárias ao estabelecimento de relações de dinamização com o espaço rural 
microrregional que o envolve; e 
- diferenciação do espaço interurbano, com um centro funcional já bem individualizado e 
uma periferia dinâmica, evoluindo segundo um modelo bem parecido com o das grandes 
cidades, isto é, por intermédio da multiplicação de novos núcleos habitacionais periféricos. 

 

Já segundo Castello Branco (2006) baseada em Sanfeliu e Torné (2004) propuseram a 

designação de cidades intermédias ou intermediárias para designar as cidades médias. Essas cidades 

ofereceriam 

a) Centros que fornecem serviços mais ou menos especializados para sua área de 
influência; b) centros que constituem nós articuladores de fluxos para outros níveis da rede 
urbana; c) centros onde se localizam sedes de governo local e regional, exercendo 
importante papel na descentralização administrativa governamental nesses níveis. 

Por um lado, a cidade intermédia estabelece a ligação entre os níveis superiores e inferiores 

da hierarquia, por outro, a cidade intermédia é também a cidade que estabelece as relações com 

outros territórios/cidades do mesmo nível hierárquico, que de desenvolvem funções complementares 

ou similares, no espaço nacional ou internacional, articulando-se me rede, numa visão de integração 

num espaço mais abrangente (integração em escala nacional e internacional) (COSTA, 2002:117). 

 A dificuldade de se apropriar uma cidade média como objeto teórico é reflexo, para além de 

uma pré-indefinição, é também dos atuais processos presente nos territórios do mundo todo, que 

através de mudanças econômicas, culturais, políticas e técnicas vem alterando significativamente a 

relação do homem com seu meio. Tal dificuldade teórica acerca dos fenômenos urbanos também pode 

ser encontrada nas inúmeras definições de metrópoles, como demonstra Moura (2009:54)(Quadro 2). 

QUADRO 2 - MORFOLOGIAS URBANAS E URBANO-REGIONAIS E RESPECTIVAS REFERÊNCIAS PRINCIPAIS 
MORFOLOGIAS REFERÊNCIA 

 
Arquipélago urbano      VELTZ (1996) 
Cidade arquipélago     VIARD (1994)(3) 

Cibercities       BOYER (1996)(1) 

Cidade difusa      INDOVINA (1990) 
Cidade dispersa      MONCLÚS (1998) 
Cidade dos bytes ou soft city     MITCHELL (1996) (1) 

Cidade flexível      LEHRER (1994) (1) 

Cidade global      SASSEN (1991, 1998) 
Cidade informacional      CASTELLS (1999) 
Cidade mundial      HALL (1966), FRIEDMANN (1986), FRIEDMANN e WOLFF (1982) 
Cidade pós-moderna      AMENDOLA (1997) (2) 



Cidade reticular      DEMATTEIS (1998) 
Cidade-região global      SCOTT et al. (2001) 
Edge city       GARREAU (1991) 
Exópole       SOJA (1994, 2002) 
Hipercidade      CORBOZ (1994) (1) 

Megacidade      BORJA e CASTELLS (1997) 
Megalópole      GOTTMAN (1970) 
Megarregião      SASSEN (2007) 
Metápole       ASCHER (1995) 
Metroplex       North Texas Commission (1972) (4) 

Metrópole sem bordas      GEDDES (2002) 
New burb       DAVIS et al. (1994) (1) 

Outer city       SOJA (1994, 2002) 
Pentúrbia       LESSINGER (1991) (1) 

Pós-metrópole      SOJA (2002) 
Post-suburbia      TEAFORD (1997) (1) 

Privatopia       MCKENZIE (1994) (1) 

Rurbano       BAUER e ROUX (1976) (1) 

Suburbia       BAUER (1993) (1) 

Tecnoburb       FISHMAN (1989) (1) 

Tecnópoles      CASTELLS e HALL (1994) (1) 

Telépolis       ECHEVARRÍA (1994) (1) 

 
FONTE: Organizado pela autora 
NOTAS: 
(1) Referências extraídas de Rufí (2003).29 

(2) Referências extraídas de De Mattos (2001).30 

(3) Referência extraída de Lencioni (2006).31 

(4) http://www.ntc-dfw.org/ntcfaq.html 

 

CIDADE MÉDIA E TECNIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO, O CASO DE VIÇOSA 

 As cidades médias tem sofrido modificações no seu papel ao longo do tempo, ao passo que os 

mecanismos capazes de interpretá-los também tem sido modificados continuamente. O fenômeno da 

globalização/mundialização tem gerado novas formas da divisão territorial do trabalho, afetando a rede 

urbana como um todo e um desses muitos aspectos é a especialização funcional/produtiva de certas 

porções do território em todos os espaços que participam de uma forma ou outra da economia de 

mercado global (SOARES, 1999). Essa especialização funcional/produtiva tem cada vez menos 

ligação com as potencialidades naturais de um determinado território, para produção desse ou daquele 

produto, como comumente ocorre com produções dependentes de características climatológicas, 

pedológicas ou mesmo biológicas; e tem cada vez mais relação com as demandas dos mercados 

globais, ou as demandas nacionais para a globalização, isso não poderia ocorrer de maneira diferente 

com cidade de Viçosa. 

 Segundo a perspectiva de Milton Santos (1996:263) sobre o estudo das redes, há duas 

abordagens complementares que devem ser levadas em conta, o enfoque genético e o enfoque atual. 

Segundo esse autor as redes são formadas por troços instalados em diversos momentos, podendo ou 

não ser substituídos conforme as demandas da sociedade que se impõe sobre o território. O enfoque 

genético daria conta do entendimento das funções desses objetos instalados em tempos anteriores e 

seu papel, já o enfoque atual, mais facilmente abordado demonstra o funcionamento do objeto na rede 



na atualidade. Ambos os enfoques se complementam para uma percepção mais apurada do objeto de 

estudo em si. Nosso objeto de estudo, por ser uma cidade, ou seja, um nó no emaranhado da rede 

urbana brasileira, demanda uma rápida retomada histórica de seu papel em outros momentos da 

configuração da rede urbana nacional. 

“Há fortes indícios que a história da formação do espaço urbano de Viçosa encontra-se 

vinculada à história da descoberta, exploração do ouro e da decadência dos núcleos urbanos onde se 

encontravam essas jazidas minerais, em Minas Gerais (RIBEIRO FILHO, 1997).” A cidade se 

urbanizou de forma tímida ao entorno de uma capela junto ao Rio Turvo, sendo que a principal 

atividade econômica era a produção dos gêneros alimentícios de primeira necessidade para abastecer 

as áreas auríferas ao norte, Ouro Preto, Mariana e Piranga. Nesse momento a cidade nada mais era 

do que um lugar na extrema ponta de uma rede urbana ainda pré-mecânica, provavelmente no nível 

hierárquico mais baixo de uma rede capitaneada por Ouro Preto e em última instância o Rio de 

Janeiro, capital do país. Sua função era agrícola, fornecendo alimentos que eram levados nas tropas 

de burros para as zonas auríferas. 

Com o declínio do Ciclo do Ouro, Viçosa, assim como boa parte das cidades da Zona da Mata 

mineira passam a estabelecer a monocultura cafeeira, nas últimas décadas do século XIX. Aqui Viçosa 

começa a apresentar uma dinâmica própria, que ajudaria a produzir as primeiras estruturas urbanas e 

um comércio um pouco mais dinâmico, pois agora fazia parte da produção do principal produto de 

exportação brasileiro, e não mais realizaria apenas atividades acessórias. 

A cidade começou a receber migrantes de forma mais intensa a partir de 1870, crescendo no 

tamanho e sofisticação de suas construções agora centradas em volta da Praça da Matriz. O município 

agregou-se definitivamente ao ciclo do café com a construção da Estrada de Ferro Leopoldina que 

alcançou o município em 1884. 

A construção desse ramal da estrada de ferro, que tinha como função principal transportar a 
produção de café para os centros de exportação, propiciou a intensificação de novas 
funções, ou seja, transporte de passageiros e o intercâmbio econômico e cultural entre 
outros. (RIBEIRO FILHO E ARANTES, 1999:11) 

No ano de 1922 o viçosense Arthur Bernardes, então presidente do país, fundou na cidade a 

Escola Superior de Agricultura e Veterinária (ESAV), que se torna o embrião da Universidade Federal 

de Viçosa. 

A partir da instalação da Universidade, as dinâmicas física, social, cultural política, 
econômica mudam totalmente, e a cidade passa a se desenvolver em razão da expansão da 
própria universidade. No início, de forma mais lenta e, a partir da década de 70, mais 



rapidamente. Pode-se dizer que a cidade vive em função da universidade. (RIBEIRO FILHO, 
1997) 

  

Figura 1: Escola Superior de Agricultura e Veterinária (1925) 

Fonte: www.ufv.br 

A criação da ESAV foi a personificação das expectativas da elite cafeicultora de Minas Gerais 

que se encontravam principalmente na Zona da Mata e no Sul do estado. Essa elite pretendia manter 

o status da produção agrícola em Minas, que naquele momento significava, modernizar a lavoura de 

café, o principal produto de exportação do país. Assim a ESAV viria a cumprir o papel de escola capaz 

de tecnificar a produção agrícola intuitiva. 

 

A ESAV teve sua criação na Lei Estadual nº 761 de 1920 e foi instalada na cidade de Viçosa 
sendo inaugurada em 1926 pelo viçosense, então presidente da República, Arthur da Silva 
Bernardes. Na concepção filosófica a ESAV teve influência direta dos land grant colleges 
norte americanos tendo sido modelada sob a forma campus, o que lhe conferiu 
peculiaridade, já que tanto a forma das unidades acadêmicas quanto a concepção do ensino 
no Brasil na época sofria forte influência francesa. (HONÓRIO, 2012:63) 

 Novamente têm-se um momento de ruptura. A implantação da escola de ensino superior 

trouxe à aquela parte do território mineiro um papel extremamente técnico, que iria fundar a atual 

funcionalidade da cidade e determinaria a produção do seu espaço urbano e suas interligações para 

com o resto do território brasileiro e outros pontos do territórios estrangeiros. Houve uma atração ainda 

tímida de estudantes de várias cidades, sempre atendendo uma determinada elite agrícola ao passo 

que se estabeleciam vínculos com a universidade de Purdue localizada nos Estados Unidos. Outra 

característica desse momento era pouca interação entre a cidade e a universidade uma vez que seu 

campus abrigava todos aqueles que nela trabalhavam e estudavam. 



 

Durante todo o período da ESAV o ensino agrícola foi exclusivo, até que em 1948, tendo 
como governador de Minas Gerais o senhor Milton Soares Campos, foi assinada a Lei n. 
272 decretando a criação da Universidade Rural de Minas Gerais (UREMG), sendo a ela 
incorporada a Escola Superior de Agricultura, a Escola Superior de Veterinária, a Escola 
Superior de Ciências Domésticas, a Escola de Especialização do Serviço de 
Experimentação e Pesquisa e do Serviço de Extensão; em 1965 a ela foi acrescida a Escola 
Superior de Florestas. 

 

Figura 2: Universidade Rural de Minas Gerais nos anos de 1960 

Fonte: Honório (2010) 

 

 Em 1969 ocorre a federalização da universidade, ou seja, o governo federal, naquele momento 

sobre o julgo militar, assume a responsabilidade sobre a instituição e começa um processo de severa 

ampliação de suas atividades. Nesse momento também está em voga o I Plano Nacional de 

Desenvolvimento que objetiva a modernização agrícola nos moldes da Revolução Verde ocorrida nos 

EUA. Ocorreu um enorme incremento no número de vagas e na oferta de cursos, muito ainda 

veiculados ao conteúdo agrícola. Desse momento em diante Viçosa passa a se destacar das cidades 

vizinhas obtendo uma dinâmica de crescimento demográfico e econômico mais acelerado. E no início 

dos anos de 1970 se torna uma cidade proeminentemente urbana, saltando de 35% em 1950 para 

92,5% em 2010 do total de habitantes do município (IBGE, 2010) (Figura 3). 

Ao longo da década de 1970, com a federalização da universidade, o que incluiu muitas obras 

e novas contratações, a cidade começa a ter um processo acelerado de crescimento através de 



migrações, especialmente de pessoas que almejavam trabalhar na construção da cidade, que estava 

agora recebendo parte dos estudantes e dos professores para residir, e da própria universidade. Os 

anos de 1970 também significaram a grande aceleração da instalação do Complexo Agroindustrial nas 

áreas de cerrado no interior do país, e na instituição foram gestadas pesquisas que forneceram os 

instrumentais que possibilitaram essa ampliação da produção agrícola. 

A partir dos meados dos anos de 1980, o espaço intra-urbano de Viçosa começa a sofrer uma 

verticalização intensiva impulsionada pela enorme demanda de unidades de moradias privadas para 

atender a crescente população flutuante de estudantes. O processo verticalização intensivo foi o 

primeiro grande reflexo da mudança do espaço intra-urbano da cidade decorrente dessa função 

urbana dada pela universidade que só se realiza pela rede urbana, por três motivos: 

- A mão de obra altamente especializada necessária para funcionalizar a universidade, como 

instituição de ensino só poderia provir de outros locais uma vez que a própria instituição não poderia 

formá-la. Ou seja, os professores de nível universitário, acadêmicos de carreira, em sua maioria se 

deslocaram para Viçosa, muitos trazendo suas famílias criando então uma articulação com as cidades 

de origem ou formação, até então inexistente. 

- Os estudantes que também na sua maioria vêm de fora da cidade, pois as escolas locais em muitos 

casos não conseguiam e não conseguem inserir todos seus estudantes na instituição e mesmo que 

assim fosse a oferta de vagas excederia a oferta de alunos. Esses estudantes, em sua vasta maioria 

exercem migrações sazonais, retornando ao lar de seus familiares durante os recessos, ou sempre 

que podem. 

- Por fim, um dos produtos mais importantes da universidade, para além do estudante formado, as 

pesquisas realizadas em sua maioria só podem ser efetivadas em outras partes do território. Muitas 

das pesquisas levadas à cabo dentro da instituição, especialmente as mais bem financiadas, 

envolvendo as tradicionais áreas agrárias, são voltadas para atender outros interesses que não o da 

agricultura e pecuária local e seus resultados são muito mais aproveitados pelos grandes agricultores 

localizados no Centro-Oeste do país. 
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Figura 3: População residente em Viçosa por área 

Fonte: Insituto João Pinheiro e IBGE (2010) 
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Figura 4: Evolução das matrículas na UFV 1980 -2010 

Fonte: Registro Escolar da UFV (2010) 

 

A década de 1990 foi marcada por um momento de pouca expansão no ensino superior 

público, devido as ideologias neoliberais do governo vigente, mas ainda houve uma expansão na 



oferta de vagas e uma consolidação dos processos de urbanização na cidade. No início do século XXI, 

já sobre a tutela do governo Lula, houveram mudanças ainda mais significativas na forma da cidade de 

Viçosa exercer sua centralidade. 

Na primeira década desse século a capacidade de articulação da cidade de Viçosa sofre três 

grandes modificações decorrentes das atividades relacionadas ao ensino e o aumento do poder de 

compra da população brasileira em geral. 

 O primeiro aspecto foi um novo aumento expressivo no número de vagas na UFV decorrente 

do programa federal REUNI, implementado pelo governo Lula. Houve um aporte de recursos 

significativos, incluindo mais construções e criação de inúmeros cursos, em especial na área de 

ciências humanas e exatas. Para além disso houve também um crescimento significativo do poder de 

compra do brasileiro durante os dois governos de Lula. 

 O segundo aspecto foi a consolidação de um processo significativo de descentralização na 

cidade através da formação de um eixo comercial especializado em fornecer serviços automotivos ao 

longo do principal eixo viário da cidade. Esse eixo, que cresceu em função do aumento significativo de 

vagas na universidade que em consonância com o aumento do poder aquisitivo da população 

aumentou significativamente o número da frota flutuante na cidade o que tornou a abertura de oficinas 

e revendas um negócio em expansão (Figura 5). A concentração, economia de escala, gerada por 

esse eixo fez com que as populações vizinhas fossem atraídas por essa parte do comércio local 

(CARVALHO, 2010). 
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Figura 5: Descentralização do setor automotivo 

Fonte: Carvalho (2010)  



 

O terceiro aspecto, não menos importante foi a criação de três instituições de ensino superior 

privadas na cidade, mostrando uma nova diversificação de atividades na cidade por parte da elite 

local. 

A pioneira foi a Escola de Ensino Superior de Viçosa (ESUV) que se instalou ao longo de do 

principal eixo viário do município. Suas atividades se iniciaram em 2001 com o curso de Direito. Apesar 

da oferta já existente desse curso na UFV, foi-se oferecido muitas vagas também no período noturno, 

para atender uma população, na maioria, economicamente ativa que buscava uma educação superior. 

O período noturno possibilitou também aos habitantes de cidades próximas a realizarem migrações 

pendulares para Viçosa. O ensino privado de Direito no Brasil se configura como o curso que oferece 

mais vagas, muitos alunos são atraídos pelos autos vencimentos dos cargos públicos jurídicos ou pela 

possiblidade de advogar. Posteriormente a instituição passou a oferecer um curso de Ciências 

Contábeis e Serviço Social. 

No final do mesmo ano de 2001, a Faculdade de Viçosa (FDV) iniciou suas operações. Essa 

instituição tem a característica de ser montada sobre o espaço de dois colégios privados na cidade, 

Anglo e Equipe, pois pertencem aos mesmos sócios que resolveram investir também no ensino 

privado, ocupando as salas durante o dia com estudantes do ensino básico e durante à noite com 

ensino superior. A faculdade inicialmente ofereceu os cursos de administração e sistemas de 

informação, todos no período noturno, atraindo o mesmo público que a anterior. 

Por fim a UNIVIÇOSA teve sua aulas iniciadas em 2005, com um leque mais amplo de cursos 

que ofereciam um investimento inicial mais elevado. Três dos cursos iniciais eram complementares 

aos já encontrados na cidade, Farmácia, Enfermagem e Fisioterapia, que até o momento são 

oferecidos somente por essa instituição; e outros dois já consolidados na UFV, Nutrição e Medicina 

Veterinária. 

Todas essas instituições foram feitas a partir de investimentos da elite local e não vinculados a 

quaisquer grupos nacionais do ensino superior privado, seus sócios visualizaram a oportunidade 

gerada pela centralidade exercida pela UFV e a oferta de docentes ali formados, ou aposentados, para 

montar cursos que visavam atrair estudantes com outro perfil e com um alcance menor na rede 

urbana. Até o momento a empreitada tem sido bem sucedida como mostra o gráfico a seguir (Figura 

6): 
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Figura 6: Matrículas no ensino superior privado 
Fonte: registros escolares respectivos 

 

Assim Viçosa se estabeleceu como um referencial de oferta de ensino regional e 

nacional, sendo que é procurado por muitos para realizarem seus estudos como demonstra o 

resultado do Regic 2007 (Figura 7): 

 

Figura 7: Centros de deslocamento para ensino superior 
Fonte: IBGE, 2007 adaptado 



 

CONCLUSÕES 

  

 Através desse estudo premilinar podemos adintar algumas conclusões sobre os temas 

abordados. 

 Existe atualmente no Brasil poucas produções teóricas que debatem o estado atual do 

entendimento das redes urbanas apesar de contribuições recentes como o estudo do IBGE (2007). 

Pode-se notar também que não houve uma superação, necessária ou não, do paradgma de Christaller 

de 1933, apesar de inúmera contribuições que vieram refirmar e enriquecer essa teoria como afirma 

Corrêa (2005). 

 Pode-se dizer que o estudo das cidades médias no Brasil, assim como ocorre em outros 

países, tem mobilizado um grande número de pesquisadores que tem gerado um grande volume de 

publicações sobre o tema na forma de artigos, que abordam estudos de casos em diversas 

perspectivas e/ou tentativas de generalização conceituais ou através do apontamento dos centros 

médios na rede urbana. Há ainda a carência de um trabalho de teorização de maior folêgo que possa 

abranger de uma maneira geral as diversas temáticas acerca do tema. 

 Qaunto ao nosso objeto de estudo, a cidade de Viçosa, podemos notar as mudanças bem 

evidentes de seu papel na rede urbana assim como seu papel na divisão territorial do trabalho. 

Inicialmente vemos a cidade como um mero centro local produtor de insumos báscios ocupando a 

base da hierarquia urbana, esse papel se modifica a partir da difusão da lavoura de café e da chegada 

da ferrovia que coloca a cidade como um centro local, mas agora vinculado à principal atividade 

ecnômica nacional voltada para o mercado internacional, o que irá gerar as condições para a inserção 

da ESAV e uma nova mudança do seu papel na rede urbana. Com inserção da ESAV, a cidade passa 

a ter um papel de difusora da ciência e da técnica, através da rede urbana e esse papel faz com que 

essa cidade se torne um centro intermediário e determina a sua centralidade. Esse papel é reforçado 

até o início do século XXI somente pelo Estado e a partir daí também pela criação de instiuições 

privadas e pela diversificação das atividades oferecidas. Esse afluxo de letrados é característico das 

cidades de porte médio, pois vêm a atender a demanda das atividades produtivas que se 

intelectualizam cada vez mais (SANTOS e SILVEIRA, 2001:203).  
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