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Resumo: O interesse pelos estudos da urbanização brasileira é reflexo do desenvolvimento 
econômico-social e político do país, destacando-se a geografia, a exemplo dos seminais 
trabalhos de Pierre Deffontaines (“Como se constituiu no Brasil a rede de cidades”, 1944) e 
Pierre Monbeig (“O estudo geográfico das cidades”, 1941), que inspiraram a primeira geração de 
geógrafos brasileiros, como o catarinense Victor Antônio Peluso Jr. Interessa realçar, que em tal 
contexto acontece o IX Congresso Brasileiro de Geografia (1940), em Florianópolis, momento de 
afirmação da geografia brasileira, sendo o evento definido como o primeiro congresso de 
Geografia Moderna do Brasil. Este contou com expressivos intelectuais abordando a temática 
urbana (P. Monbeig, Caio Prado Júnior, Gilberto Freire, Delgado de Carvalho, Aroldo de 
Azevedo etc). No que se refere à rede urbana de Santa Catarina, sublinha-se a realização de 
importantes pesquisas em décadas posteriores, a exemplo dos estudos de Armen Mamigonian 
(“Vida regional em Santa Catarina”, 1966), Victor Antônio Peluso Júnior (“A classificação 
funcional das cidades e sua evolução”, 1974) e Etienne Luiz Silva (“O desenvolvimento 
econômico periférico e a formação da rede urbana de Santa Catarina”, 1978). Assim, a partir de 
dados estatísticos e revisão bibliográfica, a pesquisa pretende analisar as contribuições 
bibliográficas do fato urbano e sua evolução em Santa Catarina, tendo como referencial 
norteador a categoria marxista de formação sócio-espacial (Milton Santos; Armen Mamigonian), 
bem como a interpretação do desenvolvimento econômico brasileiro de Ignácio Rangel.  
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I  

 Partindo da adoção do referencial teórico de formação sócio-espacial, que permite o 

desvendar de processos geográficos, econômicos e históricos, de escalas múltiplas, busca-se 

realizar um ensaio dos estudos existentes sobre o quadro urbano brasileiro e catarinense. O 

interesse pela temática urbana brasileira é reflexo do desenvolvimento econômico-social e 

político do país, naturalmente com repercussão na geografia. Tendo isto presente, faremos neste 

estudo a exposição do avanço da ciência geográfica no Brasil, a partir de sua inserção no 

movimento nacional pertinente a Revolução de 1930, que se manifesta em contexto de 

abandono do agrarismo, como consequência da derrota do latifúndio exportador pelo latifúndio 

ligado ao mercado interno e o avanço do processo de substituição de importações, com 
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substantiva repercussão urbana. A unificação do mercado nacional se colocará como uma 

necessidade para o desenvolvimento do capitalismo na formação sócio-espacial brasileira. Santa 

Catarina apesar de pertencer então a uma formação periférica, dará demonstração de seu 

dinamismo, inclusive no que se refere aos estudos geográficos, que nascem com vigor próprio e 

relacionados ao que existe de mais avançado em termos nacionais. 

 

II 

O processo de urbanização do Brasil tem na Revolução de 1930 seu principal marco, 

quando o Estado brasileiro passa a ser liderado pela aliança de classes dominantes 

representada pelos latifundiários  (senhores feudais/comerciantes ligados ao mercado interno) 

aliados à burguesia industrial nascente (RANGEL, 1981). Constituída na fase depressiva do 3° 

ciclo longo do capitalismo central, esta dualidade, a terceira, como aponta I. Rangel, será 

responsável pela alavancagem do processo de industrialização e urbanização do Brasil através 

de projetos de cunho nacional-desenvolvimentistas. À época, o capitalismo industrial brasileiro 

passa a se relacionar externamente com o capitalismo financeiro estadunidense. Este, então, 

não bloqueava o processo de industrialização, “[…] onde quer que (como no Brasil), já se 

houvessem criado as pré-condições para isso” (RANGEL, 1980, p.51), ao contrário do 

capitalismo industrial inglês, ao qual estávamos ligados nas dualidades anteriores. 

Com a Revolução de 1930, o Brasil passa a se construir como Nação. A cerimônia 

presidencial da queima das bandeiras estaduais simboliza tal intento. A concretização do 

processo de unificação do mercado nacional exigiu a constituição de uma infraestrutura de 

circulação condizente, que rompesse com o quadro de “vasto arquipélago”, reflexo de uma 

estrutura econômico-social de exclusivismos regionais, de “pobreza de nossas comunicações 

interiores”, em grande medida, “escravas dos transportes marítimos periféricos” (SILVA, G, 1981, 

p.45). 

Segundo P. Deffontaines1 (1952, p. 215-224), “um dos mais importantes problemas do 

Brasil é o das comunicações”. Contando com estradas de rodagem que em 10 anos já haviam 

praticamente decuplicado, concorrendo com as ferrovias, passou o país a “[…] uma vida de 

relação mais ampla para regiões onde imperava uma economia quasi [sic] fechada”. Ainda 

assim, apesar desta “ativa política rodoviária”, “o grande eixo de transporte permanece fora do 

país: a via marítima”, em particular a navegação de cabotagem. É interessante notar que a 

                                                             
1 A primeira edição deste livro, publicada pelo CNG (IBGE) é de 1940. A edição de 1952 é acrescida de 113 notas 
de pés de páginas destinadas a elucidar e atualizar o texto e foram organizadas pela Profa Inês Amélia Teixeira 
Guerra. Esta edição conta também, como apêndice, o trabalho denominado A Evolução do Transporte Aéreo no 
Brasil, do Eng° Luís Cantanhede de Almeida Filho. 



 

própria aviação brasileira, originada em fins da década de 20, tinha como base a hidroaviação, 

conforme P. Deffontaines (1952) e Almeida Filho (1952).  

Em 1920, a taxa de urbanização brasileira foi de 10,7%, atingindo 31,2%, em 1940. 

Números representativos da substantiva transformação no quadro urbano nacional, se 

destacando “duas grandes cidades: Rio de Janeiro e São Paulo” (DEFFONTAINES, 1952, p 142-

168) que, formando um triângulo com Belo Horizonte, constituíam o “núcleo central do Brasil, seu 

verdadeiro coração”, conforme Golbery C. Silva (SLVA, 1981, p. 43).  

Isto posto, podemos inferir o despertar do interesse pelos estudos sobre a urbanização 

brasileira, em particular na Geografia, com o IX Congresso Brasileiro2, considerado “o primeiro 

congresso de Geografia Moderna do país” (Boletim Geográfico, 1944, p.1167), ocorrido em 

Florianópolis-SC, no antigo prédio do Instituto de Educação, que posteriormente sediou a 

Faculdade de Educação (FAED), onde nasceu o Curso de Geografia da UDESC. O evento 

contou com destacados estudiosos a exemplo de Delgado de Carvalho, Aroldo de Azevedo, 

Gilberto Freire, Caio Prado Jr e Pierre Monbeig. Na ocasião P. Monbeig, “já exibia um conjunto 

expressivo de seus discípulos apresentando várias comunicações” (MONTEIRO, 1980, p 13). 

Presidiu a Comissão Técnica de Geografia Humana, que em sessão plenária solicitou a inclusão 

da Secção de Geografia Urbana em congresso subsequente (RBG 1940, p.630). 

A partir de 1940 será pródiga a produção de trabalhos geográficos sobre o urbano no 

Brasil, como os de P. Deffontaines, P. Monbeig, Victor Peluso Jr, Wilmar Dias, Orlando Valverde, 

E. Bachheuser, Aroldo de Azevedo, Nice Lecocq Mueller, A. Ab‟Saber, P. Geiger, N. Bernardes, 

L. Bernardes,  Milton Santos, Armen Mamigonian3, R. Lobato Corrêa, E. Keller4. Segundo 

Mamigonian (2007, p.124), a tese de Milton Santos em Estrasburgo, orientada por J. Tricart, 

sobre “O centro da cidade de Salvador é um dos pontos altos da geografia urbana brasileira e 

mesmo mundial dos anos 50”.  

Em 1960, o Brasil contava com 44, 7% de sua população urbanizada e um significativo 

parque industrial, que se completa na década de 1970 (RANGEL, 1985), quando a população 

urbana brasileira já ultrapassara a população rural (representando em 1970, 55.9%), atingindo 

67,6% em 1980. De acordo com Rangel (1985, p 59) “[…] esses dados situam o Brasil entre os 

                                                             
2 Os Congressos Brasileiros de Geografia se originaram em 1908 por proposta do catarinense José Artur Boiteux 
junto à Sociedade Brasileira de Geografia, no Rio de Janeiro. 
3 A contribuição do Prof. Armen Mamigonian ao avanço da geografia urbana brasileira engloba respeitável produção 

bibliográfica ao longo de décadas, a exemplo de sua participação nas reuniões da AGB: Viçosa (MG) – 
1959,Trabalho sobre Florianópolis-SC; Mossoró (RN) - 1960: Brusque; Franca (SP) - 1967: Rede Urbana de SC; 
Montes Claros (MG) - 1968: Relações cidade-campo em SC, Presidente Prudente( SP) - 1972: Alta Sorocabana; 
Belo Horizonte(MG) - 1976:  Funções urbanas de Corumbá; Fortaleza(SC) - 1978: Geografia urbana brasileira. 
4  Fontes importantes para um trabalho de revisão bibliográfica sobre o assunto são R. Lobato Corrêa (1967) e C. A. 
Monteiro (1980). 



 

países mais urbanizados do mundo, com mais de dois terços de sua população residindo no 

quadro urbano.”  

O esforço nacional-desenvolvimentista brasileiro, em plena crise mundial, gestado no 

desenrolar da 3ª Dualidade, provocará importantes transformações institucionais na formação 

sócio-espacial brasileira, condizentes com a geração de seus próprios ciclos internos (juglarianos 

brasileiros), característica de qualquer sociedade nacional sob o capitalismo. Segundo a tese da 

dialética dos recursos ociosos (RANGEL, 1985), aplicada ao caso brasileiro, as substituições 

industriais em curso não se interromperam mesmo com a maior inserção do país na divisão 

internacional do trabalho, decorrente da fase ascendente do capitalismo central (1948-1973). E 

em 1973, apesar do início de nova fase depressiva mundial, ainda tivemos até 1980 “[…] um 

desempenho muito satisfatório” (RANGEL, 1985, p. 23), graças à dinâmica ascendente do nosso 

ciclo interno. Em suma, o Brasil cresceu tanto em fases depressivas, quanto ascendentes da 

economia mundial. Histórico de planejamento comprometido com o desenvolvimento nacional 

que deve ser resgatado. 

Certamente este processo englobou o desenvolvimento da infraestrutura de circulação 

brasileira, em especial a rodoviária, aeroviária e portuária. A circulação de cabotagem foi quase 

extinta, particularmente a marítima, enquanto o transporte ferroviário, após sucessivos reveses, 

se estagnou. Contudo, o próprio ritmo acelerado das atividades econômicas no Brasil, que atinge 

seus mais altos índices no período de 1950-1979 (considerando todo o século XX aos dias 

atuais), com destaque para a década de 1970, levará o quadro infraestrutural pertinente à 

circulação nacional e às cidades (saneamento, mobilidade, moradia, etc.) à sensível 

estrangulamento. A industrialização acelerada alcança também o campo brasileiro, sem reforma 

agrária, transformando as relações de produção e mantendo a concentração fundiária, 

consequentemente causando um êxodo rural de proporção inigualável aos precedentes. É com 

este quadro, marcado por uma urbanização “à americana” (MAMIGONIAN, 1985), que 

adentramos nos anos de 1980, que será conhecido como a “década perdida”.  

É interessante constatar que, principalmente a partir da década de 1960, se 

intensificaram os trabalhos sobre a cidade e a região, e mais especificamente sobre redes 

urbanas. Conforme Monteiro (1980, p. 21), a presença de Michel Rochefort no IBGE, “[…] 

contratado como assessor técnico, é decisiva para a disseminação das ideias e pesquisas sobre 

a vida de relações, setor terciário urbano, áreas de influência, rede de cidades”. Destaca como 

estudo capital, fruto dessa orientação, o trabalho realizado sob a coordenação de Lysia 

Bernardes, publicado em 1964, O Rio de Janeiro e sua Região. Quanto aos estudos sobre redes 

urbanas, o primeiro na escala nacional foi realizado por Pedro P. Geiger, denominado “Evolução 



 

da rede urbana brasileira” (GEIGER, 1963).  Em 1968 o IBGE publica o livro “Subsídios à 

Regionalização”, em que consta um Capítulo específico sobre Centralidade, de autoria de R. 

Lobato Corrêa.  

Em fins da década de 1960, em especial após a imposição do AI-5, segundo 

Mamigonian (1982, p 204), “[…] rompeu-se de modo brutal a aparente unanimidade reinante na 

geografia brasileira” e passam a ser praticamente hegemônicas as pesquisas dentro de uma 

perspectiva quantitativista (“estudos-mercadorias, em série e de baixa qualidade”). Os estudos 

das redes urbanas então aparecem repletos de fórmulas, contas e classificações, mas com 

ausência de interpretação dos processos constitutivos das realidades estudadas. Em absoluto, 

não se sugere ao tecer tal crítica o abandono de metodologias que busquem o empírico através 

de dados estatísticos primários e secundários, mas se tem presente que eles não falam por si.  

Esta matematização da geografia brasileira entra em declínio a partir do final dos anos de 19705, 

já com a “reabertura política”, tendo como marco o famoso Encontro da AGB de Fortaleza, em 

1978. Antes disto, a resistência acadêmica no meio geográfico à ditadura militar, na teoria e na 

prática, teve a aparência de "quixotismo", de figuras isoladas, revelando a combatividade de 

eminentes geógrafos brasileiros, pioneiros da perspectiva marxista  dentro   da   geografia   

brasileira, como  Armen Mamigonian, Orlando Valverde, Manuel Corrêa de Andrade e Milton 

Santos. O encontro em Fortaleza representou um marco político na geografia brasileira e a 

publicação do artigo Sociedade e Espaço: a Formação Social Como Teoria e Como Método, de 

Milton Santos, o seu marco teórico. Escrito no exílio, este trabalho foi editado no espaço de um 

ano (1977-1978), em revistas cientificas de cinco países (França, Brasil, EUA, Venezuela, 

México), ou seja, em francês, português, inglês e espanhol  (VIEIRA, 1992). É desta vertente 

marxista na geografia humana, que se pode efetivamente pensar a contribuição da geografia 

brasileira à geografia como ciência universal (VIEIRA, 1992). 

Quanto ao IBGE, este realizou mais um estudo sobre as Regiões de Influência das 

Cidades, com dados de 1978, concluído em 1983 e publicado no ano de 1987 (IBGE, 1987). 

Fora isto, as pesquisas acerca de rede urbana no Brasil nos anos de 1980 sofrerão diminuição 

relevante, ressalvado a permanência de R. Lobato Corrêa (1982), então sob a nova perspectiva 

teórica,  utilizando a categoria de formação sócio-espacial, com ênfase na organização do 

espaço, baseado na proposta de Milton Santos, que  considera o espaço como instância. 

 Certamente tal ênfase ao espaço, nos remete ao debate sobre o objeto da geografia 

(MAMIGONIAN, 1999; 1999a). Para o Prof. Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro (1999), o 
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sentimento de baixa auto-estima do geógrafo nacional se refere as dúvidas grosseiras em 

relação ao que é a geografia, qual o seu objeto de estudo, algo que a muito deveria ter sido 

superado. 

A partir do ponto de vista geográfico, que percebe a realidade como uma combinação de 

elementos naturais e humanos (CHOLLEY, 1964, p 140), localizada no tempo e no espaço (“é 

este duplo caráter que garante a sua originalidade”), pode-se afirmar que “a base e a síntese de 

uma formação social é um território nacional, regional ou internacional, mas as ações são 

realizadas pelas forças econômicas, pelas forças políticas e pelas forças culturais, ou outras, que 

dão vida ao território e que, inclusive, podem planejá-lo” (MAMIGONIAN, 2007, p. 125).   

No período de 1930 até 1980, o planejamento econômico e urbano brasileiro refletiu a 

presença de projetos nacionais, conhecidos na literatura econômica como de cunho 

desenvolvimentista. A partir dos anos de 1990 reinará os mandamentos do Consenso de 

Washington, através do caminho neoliberal assumido pelo Estado brasileiro, que consegue 

resultados inferiores aos da chamada “década perdida”, excetuando-se os da atividade agrária e 

agroindustrial sob o comando de relações tipicamente capitalistas. Da mesma forma que o 

imperialismo inglês obstaculizava o desenvolvimento do nosso capitalismo industrial, hoje o 

imperialismo estadunidense, a partir da imposição de políticas neoliberais, o faz em relação à 

formação do nosso capitalismo financeiro, limitado a um capital bancário de caráter parasitário, 

já que segue um viés mais ligado à especulação do que ao investimento produtivo. 

Naturalmente, com perversos reflexos no quadro urbano nacional, a exemplo dos pífios 

investimentos em infraestrutura. Na geografia urbana6, a preocupação maior passa a ser a das 

redes técnicas, que ao não relacionarem outros elementos explicativos, perdem sua qualidade 

geográfica. Da mesma forma podemos pensar a onda das cidades médias. Esquecemos que a 

consideração dos diferentes elementos que constituem a realidade geográfica “não é senão 

relativa” (CHOLLEY, 1964, p 139).  

 

III 

Como se integra a formação meridional à evolução da formação sócio-espacial 

brasileira? Como se particulariza o sul do Brasil frente à formação nacional?  

De colonização tardia, de cunho subtropical, em um território marcado pela tropicalidade, 

a formação sulbrasileira desde sua gênese está atrelada ao mercado interno, à divisão territorial 

                                                             
6
 O IBGE, a partir de 1990,  realizou os seguintes estudos sobre as Regiões de Influência das Cidades: a) estudo 

concluído em 1993 e publicado apenas em 2000; b) estudo concluído em 2007 e publicado em 2008.  

 



 

do trabalho. Explicitado, em sua porção latifundiária feudal-mercantil, nas áreas de campo, tendo 

abastecido com gado e charque o sudeste; em sua porção de pequena produção mercantil, nas 

áreas de mata, com produtos agrícolas e artesanais.  

Nas áreas de pequena produção mercantil, já em fins do século XIX, ocorre um 

movimento substituidor de importações, concomitante ao estado de São Paulo, ancorado em 

substantiva capacidade concorrencial, que ao longo do processo de industrialização nacional 

gestará a superação de sua situação periférica frente ao sudeste. (VIEIRA e PEREIRA, 2009). 

Nas palavras de Mamigonian (2009, pp. 48 e 49): 

O  Sul,  tal  como  o  Centro-Oeste,  se  integrou  precocemente  
ao Sudeste; as tropas de mulas, cavalos e bovinos do Rio 
Grande do Sul  faziam  o  percurso  terrestre  até  a  Feira  de  
Sorocaba-SP,  que ainda funcionava até inícios do século XX, 
primeiro abastecendo a  economia  do  ouro  de  M.  Gerais  e  
depois  a  economia  cafeeira fluminense  e  paulista.  A  
colonização  européia  no  século  XIX também  se  vinculou  ao  
Sudeste,  fornecendo  banha  e  carne  de porco, vinhos e 
laticínios de qualidade. Logo as referidas produções passaram a 
concorrer com as do Sudeste (suinocultura, avicultura, milho, 
etc.), assim como as produções industriais (têxteis, azulejos, 
motores,  geladeiras,  carrocerias,  etc.),  que  foram  dominando  
o mercado interno e disputando os mercados externos.  

 

O sucesso da industrialização brasileira assentada na herança histórica da pequena 

produção mercantil e do latifúndio ligado ao mercado interno permitiu aos estados sulinos romper 

o isolamento regional, ampliando sua capacidade competitiva, nacional e internacionalmente, 

consolidando no cenário econômico do Brasil um parque industrial não periférico (Vieira e 

Pereira, 2009).  

Isto posto, qual o comportamento do sul do Brasil frente ao processo de urbanização, 

quais as contribuições das pesquisas diante do crescimento urbano e a estruturação da rede de 

cidades, em particular em Santa Catarina?  

Na região sul do país, em 1940, a taxa de urbanização foi de 27,7%, sendo o Rio 

Grande do Sul o estado mais urbanizado, com 31,2%. Como o Brasil, em 1970, passa o estado 

gaúcho a apresentar população urbana majoritária, com índice de 53,3%. Por sua vez, Paraná e 

Santa Catarina alcançarão equivalente urbanização em 1980, respectivamente, 58,6 e 59,3%, 

ambos atingindo um considerável acréscimo ante a década anterior, que carece melhor 

apreciação nos desdobramentos do presente estudo. Não obstante, tendo as transformações no 

campo brasileiro, a estruturação de um parque industrial intensivo em capital, bem como a ação 

planejadora do Estado brasileiro (I e II PND), decisivo papel. 

 



 

Gráfico – População rural e urbana do sul do Brasil – 1940-80 

  

  
Fonte: IBGE 

  

Quando do IX Congresso (1940), Florianópolis, a capital de Santa Catarina, ao contrário 

das demais capitais brasileiras, não detinha força centralizadora capaz de polarizar a economia 

estadual, tão somente havendo no cenário catarinense centros regionais. Tal comportamento 

marcará a gênese e evolução da formação sócio-espacial catarinense. 

É necessário lembrar, no que se refere à evolução da geografia brasileira, que o 

geógrafo Victor Antônio Peluso Jr, representou Santa Catarina no evento de Geografia Moderna 

do IX Congresso Brasileiro (1940). À época, vinculado à campanha de coordenadas geográficas, 

criada pelo CNG, na qual permaneceu de 1939 a 1946, percorrendo o estado catarinense de 

ponta a ponta, no lombo de mula, em canoa, carro de boi... 



 

No IX Congresso, junto à 8ª comissão, a de Monografias Regionais: Estudos Especiais 

da Corografia Catarinense e da Cidade de Florianópolis, presidida por Henrique Fontes7, Peluso 

Jr apresentou o trabalho O Vale do Itajaí do Oeste (BG). Nesta década publicou representativas 

pesquisas, com destaque para Lages, A Rainha da Serra (1944), Ponte Alta – Uma Vila no 

Planalto de Lages, no Estado de Santa Catarina (1944), A Vila de Ituporanga (1948), Paisagens 

Catarinenses (1947-1948). Verdadeiro legado à ciência geográfica catarinense e brasileira.  

Importa observar que, nos estudos do Professor Peluso Jr, as temáticas estão ligadas ao 

caráter urbano e regional, desenvolvidos com o esmero de quem detém um ponto de vista 

geográfico, analisando uma multiplicidade de elementos e sempre buscando a síntese. Em 

Paisagens Catarinenses, no capítulo sobre o Planalto de São Joaquim, desvenda o quadro 

regional através do estudo de uma fazenda, a Fazenda do Cedro, que traduz as formações 

sócio-espaciais formadoras do estado de Santa Catarina: a do latifúndio, em particular – ligado 

ao mercado interno – e a pequena produção mercantil, igualmente vinculada precocemente ao 

mercado interno, como já referido. 

 “Com todo este cabedal Peluso estava plenamente preparado 

para organizar o Departamento Estadual de Geografia e 

Cartografia, onde implantou excelente biblioteca, (com 

indicações de F. Macedo Soares Guimarães e O. Valverde) 8, 

editou o DEGC – Boletim Geográfico”  (1947-1949) ”...  O DEGC 

desempenhou na década de 50, papel fundamental para a 

expansão de um bom curso de Geografia  na antiga Faculdade 

Catarinense de Filosofia, pelo grande apoio de infra-estrutura e 

de pesquisa e foi pioneiro na publicação dos Atlas Geográficos 

estaduais, sob iniciativa de Carlos Augusto Monteiro  

(MAMIGONIAN,, 1991, p. 11).  

 

 

O Atlas Geográfico de Santa Catarina, publicado em 1959, serviu de modelo para outros 

atlas estaduais do Brasil, trazendo pioneiras e significativas contribuições ao conhecimento do 

território catarinense. Como exemplo, tem-se O Habitat: seleção de exemplos do habitat urbano 

e rural nas diferentes zonas do Estado, organizado por A. Mamigonian, inspirado nas leituras de 

Jean Tricart, cuja introdução apresenta a seguinte síntese:  

                                                             
7 Este intelectual catarinense ficará indissoluvelmente vinculado à fundação da Faculdade Catarinense de Filosofia 
na década seguinte, embrião da Universidade Federal de Santa Catarina. 
8 É inacreditável, mas  é verdadeiro: ao contrário da atuação da Secretaria de Cultura  de Santa Catarina em 1990, 
que solicitada  pelo Curso de Pó-Graduação em Geografia , assumiu a iniciativa de reeditar , em dois volumes,  a 
obra de Victor Antônio Peluso  Jr; a Secretaria do mesmo Estado, em 2003, descartou para reciclagem a biblioteca, 
que tinha se estruturado, originalmente, sob a coordenação de Peluso. Sinal dos tempos de pensamento 
neoliberal... 



 

“...Florianópolis, Blumenau, Joinvile, Lajes, etc, apesar de 

pertencerem a séries urbanas distintas, não chegam a ser 

verdadeiras capitais-regionais e suas zonas de influência não 

abrangem todo o território estadual. Este, na realidade, sofre 

fortes influências de São Paulo, Rio, Porto Alegre e Curitiba. Daí 

dizer-se que Santa Catarina „tem interior, não tem capital‟.” 

 

 Ao início do processo de industrialização e urbanização nacional, teve o Brasil que 

enfrentar sua conformação regional, então de “um arquipélago”, de “ilhas econômicas”, 

garantidas por exclusivismos regionais, decorrente, principalmente de um país agrário e 

latifundiário exportador, outrora aqui mencionado. No caso catarinense, a formação de regiões 

independentes não se fez com tal exclusivismo, enfrentando sua situação de “arquipélago” 

periférico através do dinamismo de sua capacidade concorrencial expressa na atividade 

industrial, originada já em fins do século XIX.  

 É fundamental notar que o quadro natural catarinense se enquadra enquanto uma das 

determinantes na formação destas pequenas regiões urbanas independentes, resultando na 

ausência de uma metrópole estadual (Mamigonian, 1966). A. Mamigonian (1966) reconheceu 

como centros regionais, na fachada atlântica, as regiões de Joinville, sendo o município a capital 

regional; do vale do Itajaí, tendo como capital regional Blumenau; de Florianópolis (Florianópolis) 

e o sul (Criciúma e Tubarão), enquanto no planalto ocidental, as áreas de Lages, sendo o 

município de Lages a capital regional; no planalto norte-catarinense (Mafra - Rio Negro, 

Canoinhas, Porto União da Vitória); no vale do Peixe (Joaçaba - Herval d‟Oeste)  e no oeste catarinense 

(Chapecó). Vide figura abaixo, que representa as zonas urbanas independentes.  

 
Fonte: MAMIGONIAN, Armen (1966). 



 

Cumpre aqui ressaltar a necessidade de aprofundar o estudo das cidades catarinenses, 

a exemplo de São José, município adjacente a capital do estado, que vem se industrializando 

fortemente nas últimas duas décadas, sofrendo incremento populacional relevante (de 42.535 

em 1970, para 87.822 em 1980, de 139.493 em 1991, para 173.559 em 2000 e 210.513 em 

2010). Com evolução semelhante tem-se o município de Palhoça, também na Grande 

Florianópolis, com ampliação da população de 38.023 em 1980 para 102.742 em 2000 e 137.199 

em 2010. (IBGE). Neste mesmo quadro temporal, Jaraguá do Sul, no nordeste catarinense, 

consolidou-se como importante força industrial aproveitando favorável conjuntura nacional 

(“Milagre” e II PND) – sendo sede de numerosas empresas locais de grande porte como Duas 

Rodas, WEG, Malwee e outras. Sua população aumentou de 30.246 em 1970 para 48.538 em 

1980, de 76.968 em 1991 para 108.489 em 2000 e 143.206 em 2010. (IBGE). Ou ainda, Na 

fachada litorânea, núcleos populacionais altamente modernos, como Balneário Camboriú, 

Itapema e Porto Belo, em decorrência da expansão da construção civil e do setor turístico, tendo 

sua população ampliada em mais cinco vezes entre 1991 e 2010.  

 Retomando nossa principal distinção no plano do desenvolvimento urbano, ou seja, a 

formação de pequenas regiões urbanas independentes e ausência de uma metrópole estadual, 

tem-se que os efeitos da disposição da Serra do Mar e Geral no Brasil meridional representam 

uma das principais particularidades fisiográficas do território barriga-verde, implicando uma 

marca indelével na vida do homem catarinense. Em síntese, enquanto os estados de São Paulo 

e Paraná apresentam estreitos litorais, devido às restrições naturais impostas pela Serra do Mar, 

no estado de Santa Catarina, tal serra apresenta-se isolada no nordeste catarinense, em 

reduzido trecho, configurando-se a Serra Geral como elemento delimitador preponderante entre 

a “Região do Planalto” e a “Região do Litoral e Encostas” (Peluso Júnior, 1991a). Diga-se de 

passagem, Serra Geral que se localiza no território paulista e paranaense no interior do planalto, 

borda subseqüente a Serra do Mar. Já em território catarinense, diferentemente, a Serra do Mar 

e Geral estão conjuminadas distantes da linha de costa, moldando a divisão espacial em duas 

grandes regiões distintas. Trata-se, como mencionado, da Região do Planalto ou Planalto 

Ocidental, com área de 60.685 quilômetros quadrados e da Região do Litoral e Encostas ou 

Fachada Atlântica, com 34.800 quilômetros quadrados. Fachada Atlântica que além da 

desarticulação com o planalto se compartimenta em função da presença de serras litorâneas 

dispostas obliquamente à linha de costa, “Mares de Morros” (Aziz Ab‟Saber), estendendo-se de 

Joinville até Laguna, tendo a orientação NE-SW predominantemente.  

Esta visão de arquipélago, de uma formação que gestou regiões independentes, sem a 

presença de um centro urbano estadual polarizador, somada a visão de Santa Catarina como um 



 

mero “território de passagem” (entre o Rio Grande do Sul e o Paraná) é responsável por 

dispensável sentimento de inferioridade, comprometedor da cientificidade na interpretação do 

desenvolvimento da formação catarinense. 

A propósito, Celestino Sachet referindo-se ao quadro descrito, salientou, no segundo 

lustro da década de 1960, que Santa Catarina não passava de ilhas perdidas no espaço, no 

tempo, na etnia.  Em contrapartida, Victor Antônio Peluso Júnior considerou a realidade 

geográfica posta como definidora de um incipiente sentimento catarinensista (aceitação de 

vínculos comunitários), todavia potencialmente alterado na década de 1970, quando da 

execução de obras (BR-101, BR-282, BR-470, BR-280, BR-153 etc), “uma revolução do 

transporte rodoviário em Santa Catarina” (Peluso Júnior, 1991a, p. 276), que conjuntamente com 

o progresso das comunicações, a exemplo da telefonia, definiu um sentimento de “identidade 

catarinense”. Portanto, a emersão de um novo e mais elevado estágio no desenvolvimento 

catarinense, desencadeador de nova conjuntura de crescimento econômico e avanço urbano. 

Para Armen Mamigonian (1984), a “identidade catarinense (...) existe como unidade política do 

capital industrial”, expressa, por exemplo, na união, em 1980, de grandes grupos econômicos 

catarinenses (Tigre, Weg, Sadia, Perdigão, Artex, Ceval, Hering, Eliane, Portobello, Batistella 

etc), juntamente com o Governo do Estado de Santa Catarina, para constituição da Santinvest, 

visando controlar financeiramente a SIDERSUL (Siderúrgica Sul Catarinense S.A.). Organização 

delineada para impedir o controle da SIDERSUL por capitais de outros estados (Gerdau, por 

exemplo). Todavia o projeto de criação da SIDERSUL não foi viabilizado em face principalmente 

da desfavorável conjuntura internacional para os produtos siderúrgicos. 

“A esta resposta pode-se acrescentar, que a realidade pós 30 é 

construída pelo Estado catarinense, tendo a mesma estrutura 

política do poder nacional central, ou seja, a aliança do latifúndio  

feudal-mercantil com o capitalismo industrial. (VIEIRA, 

PEREIRA, 1996) 

 

Tal estrutura política, originada nos três estados sulinos, não se fará presente em todas 

as regiões brasileiras, tipificando o desenvolvimento nacional como desigual e combinado. 

Desde então, o evolver da rede urbana de Santa Catarina conheceu um crescimento da 

população urbana considerável, saltando de 673.981 habitantes, que representava 31,8% da 

população total, em 1960 (IBGE), para 4.839.534 habitantes, 82,4% do total, em 2005 (PNDA). 

Assim sendo, nas décadas de 1960 e 1970 realizar-se-ão importantes pesquisas sobre a 

formação e evolução da rede urbana de Santa Catarina, a partir de distintas abordagens teóricas 

e metodológicas, a exemplo dos estudos de Armen Mamigonian (“Vida regional em Santa 

Catarina”), Victor Antônio Peluso Júnior (“A classificação funcional das cidades e sua 



 

evolução”,1974) e Etienne Luiz Silva (“O desenvolvimento econômico periférico e a formação da 

rede urbana de Santa Catarina”.1978). Estudos que, à época, buscaram revelar as 

particularidades da rede urbana catarinense, como a constatação da ausência de metrópole 

própria e a formação de pequenas zonas urbanas independentes no estado, atestando a 

ausência de uma unidade espacial em Santa Catarina, explicada pelo Prof. A. Mamigonian a 

partir da relação sociedade--natureza, destacando o papel da pequena produção mercantil no 

processo de acumulação e territorialização do capital.  

Interessante que os demais estudos acima apontados, os da década de 1970, sobre 

rede urbana catarinense sintetizam preocupações e perspectivas distintas, presentes, de certa 

forma, também no debate da geografia brasileira. Victor Peluso Jr. realiza um trabalho 

matemático exaustivo, utilizando a metodologia das “exigência mínimas” de Ullman e Dacey, 

obtendo uma classificação funcional das cidades catarinenses no período de 1940 a 1970, por 

década. Através da metodologia utilizada aponta mudanças quantificadas que ocorreram na 

economia das cidades, nas suas principais funções. Já Etienne Luiz Silva, economista 

catarinense, a partir de um referencial marxista, tem como perspectiva de interpretação a 

categoria de formação social e a relação centro-periferia, discutindo o quadro urbano de Santa 

Catarina, desde a sua gênese. A ênfase da sua análise será a da dependência externa e apesar 

de reconhecer uma certa competividade na formação catarinense, não logra perceber e analisar 

a dinâmica interna existente.  

 

IV 

A origem fragmentada da rede urbana catarinense, com suas diversas zonas urbanas 

independentes, verdadeiras „ilhas econômicas‟ voltadas para o exterior (Peluso, 1979, p. 111), 

não impediu o desenvolvimento econômico do estado. Santa Catarina, embora disponha de 

extensão territorial inferior à maioria das unidades da federação (1,12% do território brasileiro, 

sendo o 20° estado em área), se qualificou entre as economias mais dinâmicas do país, 

resultando em forte concorrência a outros estados, creditado ao processo de acumulação 

capitalista ancorado em formações sociais originadas na pequena produção mercantil, base do 

avanço produtivo regional, conforme dito. 

A economia catarinense é caracterizada por diversas concentrações produtivas, com 

desenvolvimento regional equilibrado entre suas regiões, porém, sujeitas a avanços e recuos 

derivados das flutuações da política econômica estadual e nacional, definidoras do grau do 

desenvolvimento brasileiro: 1) cerâmica, carbonífera, vestuário e de descartáveis plásticos no 

sul; 2) alimentar e móveis no oeste; 3) têxtil e vestuário no vale do Itajaí; 4) metalurgia, máquinas 



 

e equipamentos, material elétrico, autopeças, plástico e confecções no nordeste; 5) móveis, 

papel e celulose no planalto norte; 6) derivados da madeira e fruticultura no planalto serrano e 6) 

informática na capital.  

Santa Catarina sustenta tal dinamismo graças aos “reinvestimentos maciços dos lucros 

em renovação de máquinas”, a criação de um “clima de „cooperação‟ com a mão-de-obra: o 

paternalismo”, a forte política de “permanentes avanços tecnológicos”, a “política de auto-

suficiência”, a “diversificação de produtos” e a “produção segundo o gosto dos consumidores” 

(Mamigonian, 1963; 2000), além de vigorosa política de internacionalização, essencialmente via 

exportações e instalação de unidades produtivas no exterior. E igualmente enfrentando o 

descompasso das políticas econômicas no país, sobretudo gestadas a partir dos anos de 1990, 

a exemplo da sobrevalorização do câmbio e falta de políticas verticais no campo produtivo, com 

severos impactos sócio-ambientais, regionais e urbanos, em Santa Catarina, vide Blumenau e 

Brusque (MAMIGONIAN, 2011, p.73-120), centros representativos da produção têxtil no estado. 

Logo, conceber o quadro urbano faz-se necessário um maior conhecimento do território 

catarinense, “a base e a síntese de uma formação social, onde as ações são realizadas pelas 

forças econômicas, pelas forças políticas e pelas forças culturais, ou outras, que dão vida ao 

território e que, inclusive, podem planejá-lo” (MAMIGONIAN, 2007, p. 125).   
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