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Resumo 

Nesse trabalho o objetivo é mostrar o caráter peculiar dos pontos de geração de fluxos na rede 
urbana a partir de empresas, instituições e equipamentos urbanos, particularmente o caso de 
uma cidade de porte médio do interior paulista, Ourinhos (SP), Brasil. Para tanto utilizamos 
procedimentos metodológicos como levantamento bibliográfico e documental, aplicação de 
questionários e entrevistas e trabalho de campo, com representantes de empresas, instituições 
públicas e entidades de classe, gerando um mapeamento das localizações e fluxos a partir da 
cidade estudada, considerando sua inserção em diferentes escalas nacionais e internacionais, a 
partir do conceito de redes geográficas. O projeto é desenvolvido com apoio da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). Os resultados poderão caracterizar as 
novas articulações do processo de urbanização para o caso estudado, enquanto novos aspectos 
para os estudos sobre redes urbanas. Os resultados também poderão contribuir para os estudos 
sobre cidades médias, quando da busca por identificação do limiar mínimo destas, ou seja, 
quando comparamos uma cidade de porte médio com uma cidade média. 

 

Introdução 

Se delimitarmos as sociedades contidas na realidade urbana-industrial-capitalista 

contaremos com um conjunto de cidades que apresentam similaridades na lógica de integração 

e fragmentação nas redes urbanas. A vida citadina do período atual já não é mais uma exceção 

no modo de vida social. Mumford (1998) relata com propriedade as características dos possíveis 

processos de constituição da cidade e seu papel histórico, mostrando o longo percurso e os 

papeis que a cidade cumpriu em cada contexto. A historicidade do espaço mostra que a cidade é 

agora regra geral, direta ou indireta, das formas de assentamento humano em grande parte do 

mundo. 

 

Desde os primórdios, a cisão que iniciou a ampliação das relações que envolvem 

apropriação, uso, produção, distribuição e consumo gerou divisões sociais e territoriais que 

ganharam complexidade ao longo do tempo. Os resultados dessas divisões geraram 



espacializações desiguais, porém integradas e interdependentes, funcionais aos modos de 

produção existentes em cada período.  

 

Nessa linha de raciocínio, o mesmo movimento que fragmenta contém integração. O 

urbano - em suas diferentes manifestações: sociedade urbana, modo de vida urbano, 

urbanização e realidade urbana, entre outras – é um âmbito espacial que contém os processos 

de fragmentação e integração por excelência1. Esses processos objetivam as mais diferentes 

formas de aglomeração humana, e tornam o grau de interdependencia, entre estas, o fator 

central das relações em rede. Resultados do modo como essas interdependências geraram 

acumulações e supressões, as cidades, enquanto âmbitos da prática urbana, se constituem 

segundo dinâmicas diferenciadas, culminando em diversificados tipos. Desde a pequena cidade 

até as mais complexas formas macrometropolitanas, todas participam dos resultados do 

processo de cisão inicial com níveis diferenciados de integração. A apreensão dos fatores que 

diferenciam as interdependências entre as cidades passa pela demonstração das relações que, 

cada uma destas cidades, estabelece na rede urbana, podendo surgir, dessa demonstração, 

padrões de participação passíveis de classificação. O cerne da questão está em identificar quais 

dos fatores quantitativos e qualitativos devem compor essa classificação, para que se ultrapasse 

os limites das abordagens que conferem capacidade explicativa excessiva à hierarquia urbana e 

aos modelos, que não relativizam as relações sociais e espaciais de acordo com as novas 

tecnologias e dinâmicas contemporâneas. 

 

É natural que surjam abordagens sobre as formas de mediação espacial nas diversas 

áreas do conhecimento. No caso da rede urbana, o histórico de estudos aponta para um campo 

que se renova constantemente. Corrêa (1988, p. 61), ao apresentar as principais contribuições 

teóricas dos estudos sobre localidades centrais nos países subdesenvolvidos, destaca como a 

teoria das localidades centrais, enunciada por Walter Christaller em 1933, confere importância às 

relações hierárquicas entre os centros pesquisados, a partir das ideias de alcance espacial 

máximo e mínimo. Fresca (2004, p. 10) realça os estudos de Roberto Lobato Corrêa e Milton 

Santos sobre o tema das redes urbanas e chama a atenção para o comparecimento do debate 

no meio acadêmico atual. A obra Estudos sobre a rede urbana, Corrêa (2006), oferece uma 

coletânea de estudos bastante abrangente e traz reflexões sobre a rede urbana brasileira. 

                                                             
1 Henri Lefebvre (1999, p.26) identifica os processos de implosão e explosão, como característicos da urbanização, 
nestes processos observa-se concentração e fragmentação como mediação entre as forças que unem e os tipos de 
reagrupamentos que surgem. 



 

De certo modo, a proposta de uma Geografia das Redes, apresentada por Santos 

(1999), revela a necessidade de novas pesquisas sobre redes, que não somente se adaptem às 

transformações sociais de cada período mas, que apresentem resultados sobre a constituição de 

uma abordagem sobre redes geográficas, capazes de contribuir para o estabelecimento de um 

conhecimento que passe pelos limites epistemológicos que envolvem esse tema. 

 

Buscando contribuir para evidenciar o caráter heterárquico das redes urbanas atuais, 

este trabalho mostra a dinâmica dos fluxos na rede urbana a partir de atividades urbanas, 

particularmente aquelas em que o ponto de referência é uma cidade de porte médio do interior 

paulista, Ourinhos (SP), Brasil, uma pesquisa desenvolvida com apoio da Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). Os resultados também contribuirão para os 

estudos sobre cidades médias, quando da busca por identificação do limiar mínimo destas, ou 

seja, quando comparamos uma cidade de porte médio (Ourinhos – SP) com uma cidade média 

(Marília – SP). Os procedimentos metodológicos contam com levantamento bibliográfico e 

documental, aplicação de questionários e entrevistas e trabalho de campo, culminando com um 

mapeamento geral dos estudos que considere a inserção dos agentes em diferentes escalas 

nacionais e internacionais. 

 

As cidades médias e a rede urbana 

Em diversas realidades urbanas mundias, as preocupações com as cidades médias 

passam a compor um referencial importante sobre redes urbanas. Desde os níveis básicos 

quantitativos, como aqueles relativos ao fator demográfico, até as referências qualitativas das 

atuais abordagens sobre cidades médias, um histórico de estudo bastante diversificado indica 

como o tema ganha escopo na Geografia. Um primeiro momento das abordagens sobre cidades 

médias mostra que “a preocupação com o grupo de cidades chamadas médias desenvolveu-se, 

a partir dos anos 1950 e 1960, na Europa Ocidental e especialmente na França” (AMORIN 

FILHO, 2007, p. 69). Desde o início os critérios, que são utilizados para distinguir se uma cidade 

é média ou não, são objetos de debate. Os limites desses critérios frente aos contextos 

diferenciados de países e regiões parecem ter gerado um âmbito instigante de pesquisas, por 

vezes focadas nas aspirações de institutos de pesquisas e de Planejamento de iniciativa 

governamental. Em Amorim Filho (2007) é possível observar um breve histórico das pesquisas 

sobre cidades médias no Brasil, além de aspectos gerais sobre pesquisas em outros países.  

 



São sugestivas as referências que os trabalhos conferem ao caráter intermediador das 

cidades médias: villes de transition, Commerçon (1999); villes moyennes, Charboneau et al 

(2003); e cidades em transição, Sposito (2007). A cidade média cumpre um papel na rede 

urbana, que não se trata, necessariamente, de uma situação de mediação entre pequenas e 

grandes cidades, mas da posição relativa espacial e temporal que exerce entre vários centros, 

no entanto com a especificidade de conter a presença ou não de determinados agentes e 

práticas urbanas em padrões característicos de inserção nos dois circuitos da economia urbana2. 

 

Identificar e apresentar o papel das cidades médias, ou de porte médio, na rede urbana 

constitui tarefa que demanda estudos de temas urbanos diversificados e em diferentes 

contextos, que já se encontram em curso nas pesquisas da Rede de Pesquisadores sobre 

Cidades Médias (ReCiMe), que mantém contatos com centros de pesquisas em vários países. 

Em construção, o objeto cidades médias reclama estudos sobre seus limiares, e estes podem 

estar diretamente relacionados ao modo de inserção das cidades nas redes urbanas. Os estudos 

que contribuam para caracterizar padrões de inserção nas redes urbanas, de cidades de vários 

portes, constituem, a nosso ver, um campo promissor para essa construção. 

 

No limite das abordagens atuais, e apoiados em Corrêa (2007, p. 31), é possível 

identificar quatro procedimentos de análise privilegiados, sobre quais cidades se enquadram ou 

não enquanto cidades médias, embora estejam relacionados, guardando interdependência, 

esses níveis podem ser considerados segundo a ordem em que estão apresentados, no sentido 

de que, do primeiro ao quarto nível ocorre uma ordem de prioridade, em que os critérios 

precisam ser observados para que se atinja um padrão comum sobre o que se constrói enquanto 

referencial sobre cidades médias: 1º) estabelecer qual o contexto, nacional e regional, do qual a 

cidade considerada faz parte; 2º) apresentar a delimitação da situação da cidade pesquisada, 

nas escalas temporal e espacial; 3º) identificar o tipo de inserção que a cidade possui na rede 

urbana; e 4º) caracterizar os principais tipos de práticas urbanas desenvolvidas na cidade. 

 

Observados nesta sequência os procedimentos podem informar um perfil geral. 

Acreditamos que observando os diversos apontamentos dos estudos atuais sobre cidades de 

porte médio e critérios de classificação das cidades médias, como em Pontes (2000), Andrade e 

Serra (2001) e Sposito (2007), e partindo deste perfil, é possível eliminar uma série de limites 

quanto aos meios que se utiliza para caracterizar cidades médias. 
                                                             
2 A formulação sobre os dois circuitos da economia urbana pode ser encontrada em Santos (1979). 



 

Ourinhos (SP) no sistema urbano brasileiro 

A opção por buscar elementos heterárquicos da rede urbana pode apoiar-se nos 

estudos em que os critérios de classificação das cidades são organizados segundo uma relação 

hierárquica, o que pode, inclusive, contribuir para observar em que circunstâncias a noção de 

rede permite identificar incompatibilidades da noção de hierarquia por proximidade. Assim, os 

importantes estudos sobre os processos urbanos no Brasil nos ajudam a avançar. 

 

Em relação ao sistema urbano brasileiro, Ourinhos (SP) perdeu posição na 

classificação do estudo das Regiões de influência das cidades (Regic), passou do segundo, 

Regic (1996), para o terceiro nível, Regic (2008), na classificação hierárquica dos centros 

urbanos (IBGE, REGIC, 2008).  

 

No contexto do estado, Ourinhos (SP) participa como centro sub-regional, no rol dos 

municípios que constituem os onze centros regionais isolados (Figura 1), estes não se 

caracterizam como pólos de aglomerações urbanas, mas cumprem importante papel regional. 

Enquanto produto de órgão oficial do estado de São Paulo (SP), o estudo intitulado Rede urbana 

e regionalização do Estado de São Paulo (EMPLASA; SEADE, 2011), apresenta as 

características recentes da rede urbana paulista.  

 
Figura 1 - Número de municípios, segundo categorias da rede urbana paulista – 
1999 e 2009. 

 
Fonte: (EMPLASA; SEADE, 2011, p. 36) 

 



Segundo este estudo, Ourinhos (SP) polariza 22 municípios do entorno. Esse papel de 

centro regional, mesmo que possivelmente exagerado em relação ao seu verdadeiro grau de 

influência, mostra a potencialidade dos papéis que podem ser exercidos na rede urbana, porém 

na escala regional (EMPLASA; SEADE, 2011). A microregião de Ourinhos, 

 
[…] caracteriza--se por uma economia diversificada. Enquanto alguns municípios 
apresentam características industriais, outros têm sua economia baseada nos 
serviços e na agropecuária. A participação do PIB regional é de 0,64% em relação ao 
total da riqueza produzida no Estado de São Paulo. Sua população total (439.951 
habitantes) significa apenas 1,06% da população do Estado, conforme projeção para 
2009. A área total da MR (8.633,92 km²) representa 3,47% do território estadual 
(EMPLASA; SEADE, 2011, p. 91). 
 

 
Antigo distrito de Salto Grande (SP), desde 1908 (primeiros assentamentos em 1906), 

Ourinhos (SP) foi elevado à categoria de município em 1918 (IBGE, 2013). Sua história guarda 

relação com cidades do norte do estado do Paraná, quanto ao fluxo de migrantes e composição 

territorial. Com 104.518 habitantes em 2012 (SEADE, 2012) o município, 

 
[…] possui atividade comercial forte, principalmente nos segmentos atacadista e 
varejista. No campo agroindustrial, sobressaem os setores de açúcar e álcool, óleo 
de soja, ovos, leite, destilado de cana e café. O acesso a Ourinhos pode ser feito 
pelas Rodovias BR-153, BR-369, SP-270 – Raposo Tavares, SP-327 – Orlando 
Quagliato e SP-278 – Mello Peixoto, que garantem a conexão em âmbito nacional 
nos sentidos Leste-Oeste e Norte-Sul. A cidade é entroncamento de duas 
importantes ferrovias operadas pela América Latina Logística (ALL), que se estende 
ao Sul do país, e pela Ferroban, que liga a capital paulista ao extremo oeste do 
Estado de São Paulo. Entre as principais instituições de ensino estão a Fundação 
Paula Souza, Faculdades Integradas de Ourinhos (FIO), campus da Universidade 
Estadual Paulista (Unesp) e a Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos (Faeso) 
(EMPLASA; SEADE, 2011, p. 73). 
 
 

O Produto Interno Bruto - PIB (Em milhões de reais correntes) de Ourinhos (SP), no 

ano de 2010, atingiu 1.779,97, participando com aproximadamente 0,14 % do total do estado, 

que chegou a 1.247.595,93. No total do valor adicionado (Em %) no ano de 2010 temos as 

seguintes participações: agropecuária 1,85; indústria 28,60; e serviços 69,56. O PIB per Capita 

(Em reais correntes) do município de Ourinhos somou 17.288,81 e o do estado de São Paulo 

chegou a 30.264,06, em 2010. 

 

A evolução da mancha urbana de Ourinhos (SP) (Cartograma1) mostra certo 

dinamismo de crescimento e remete ao conjunto de transformações do espaço urbano e os 

respectivos processos envolvidos.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As várias alterações no espaço intraurbano guardam historicidades construídas na 

dinâmica da rede urbana. A cidade da era informacional traz novos elementos desse processo. 

 

Resultados preliminares 

A contribuição da análise dos padrões de fluxos interurbanos, a partir de uma cidade 

de porte médio, pode ser considerada mais adequada em dois momentos da análise das redes 

urbanas. No primeiro, o estudo pode ter um caráter mais geral, no qual se observa como as 

dinâmicas da urbanização se objetivam na cidade, já, no segundo, e de modo particular 

relacionado ao conjunto de estudos sobre cidades médias, são consideradas as temporalidades 

do processo em que a cidade participa da rede urbana, o que oferece uma possibilidade, na qual 

os estudos que hoje demonstram os tipos de integração das cidades na rede urbana, possam 

gerar padrões espaciais e temporais com potencial de comparabilidade em diversos níveis. 

 
[…] a dinâmica de sua estrutura interna, e suas interações com o „exterior‟, expressa 
na paisagem urbana, é uma dimensão do „tempo interno‟ ou temporalidade de cada 
aglomeração. Cada cidade, e os indivíduos que congrega, „processa‟ matéria, 
trabalho e informação de maneira diferenciada, apesar de terem em comum a forma-
cidade, às vezes estruturas urbanas similares, estarem sujeitas às mesmas leis 
econômicas e terem a mesma idade cronológica. Isso sugere que cada cidade tem 
uma temporalidade própria, embora sua história particular não possa ser 

Cartograma 1 – Evolução da mancha urbana de Ourinhos (SP) 



compreendida isoladamente, sendo parte de um processo urbano (MACHADO, 2001, 
p. 5). 
 

Os processos urbanos, e as práticas urbanas, guardam uma integração na rede urbana 

enquanto uma grafia única no tempo e no espaço. O conjunto das relações interurbanas 

identificadas é, também, o componente territórial único desta grafia. Essas frações da rede 

urbana não podem ser formuladas teoricamente como relações mecânicas e hierárquicas, 

necessitam de uma abertura explicativa que comparece na abordagem das redes, na qual 

prevalece as relações heterárquicas. Se as empresas, instituições e demais instâncias formam 

esses conjuntos de relações interurbanas e cada um é único, sua caracterização é relevante 

para a identificação dos padrões espaciais que mencionamos. 

 

Para situar a pesquisa, sobre a intermediação urbana de Ourinhos (SP), nas 

perspectivas metodológicas sobre cidades médias, conforme Sposito et al (2007), selecionados 

os seguintes agentes economicos: grandes equipamentos industriais e/ou de tecnologia 

avançada; supermercados e hipermercados; serviços de saúde especializados; ensino superior, 

com destaque para a pós-graduação; empresas (comércio e serviços) associadas à agricultura 

científica e ao agronegócio; rede bancária e financeira; empresas de consultoria; redes e filiais 

de venda de eletrodomésticos, eletrônicos, magazines, lojas de departamentos; e empresas do 

setor imobiliário. Essa seleção implica privilegiar agentes que surgiram ou ganharam relevância 

nas de redefinições que ocorreram a partir dos anos 1980, no Brasil.  

 

Neste trabalho, destacaremos dois destes agentes, aqueles ligados aos setores de 

ensino superior e indústria. Com estes exemplos acreditamos conseguir demonstrar aspectos 

importantes da constituição do padrão de inserção na rede urbana desta cidade de porte médio, 

lançando questões para o estabelecimento do limiar entre cidades de porte médio e cidades 

médias. Como estes exemplos, outros setores – governamental, turísmo, religioso, saúde, 

imobiliário, transportes, comércio, entre outros – também vão caracterizar aspectos centrais da 

rede urbana, segundo o grau de influência de cada um e a situação das cidades. 

 

Dentre os novos agentes urbanos que esta pesquisa considera, o ensino superior 

guarda uma especial característica para as pesquisas sobre rede urbana. Além de constituir uma 

etapa para a pós-graduação, ele encerra questões de política e planejamento educacional em 

que o fator locacional do tipo de curso, a infra-estrutura e o mérito acadêmico lançam novos 

elementos aos arranjos que as transformações urbanas apresentam. É muito comum a 



ocorrência de deslocamento interurbano de discentes para cursarem a graduação e a pós-

graduação, além daqueles realizados pelos demais profissionais envolvidos. O ensino superior, 

com destaque para a pós-graduação, constitui um âmbito privilegiado para analisar as redes 

urbanas do período atual. Nesse tema, identificamos uma característica da rede urbana que 

utilizamos como variável importante para o estudo das cidades médias. 

 

 

 

 

 

Quatro instituições de ensino superior atuam diretamente em Ourinhos (SP), 

oferecendo cursos de acordo com o disposto na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Relação das Instituições de Educação Superior pesquisadas em Ourinhos SP 
Nome da IES Nr. de cursos 

Faculdade de Tecnologia de Ourinhos - FATEC 08 

Faculdades Integradas de Ourinhos - FIO 16 

Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos - FAESO 11 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP 01 

Total 36 

Fonte: Brasil/MEC 2013 

 



As informações sobre a composição dos fluxos interurbanos de discentes para a 

cidade mostram a intensidade de deslocamentos e apontam as tendências que possíveis novos 

cursos, de graduação e pós graduação podem gerar. Os cartogramas 3 e 4 mostram a dinâmica 

de duas intituições, uma de iniciativa pública (Unesp) e outra de iniciativa privada (Fio). Notamos 

que a a origem dos alunos da Unesp tem uma abrangência maior e que a dos alunos da Fio se 

concentra na região de Ourinhos (SP). A atração de alunos do norte do estado do Paraná ocorre 

em ambas instituições, revelando questões hierarquicas de proximidade urbana. Nestes casos 

ocorrem tanto movimentos sazonais, quanto temporários e pendulares. 

 

 

 

 

Os padrões diferenciados encontrados nos fluxos relativos ao ensino superior revelam, 

também, como a mobilidade impulsionada pela urbanização pode tanto aumentar a distância dos 

deslocamentos, quanto diminuí-las.  

 



 

 

Até o ano de 2012 não foram ofertados cursos de pós-graduação stricto sensu, 

diferenciador importante que pode indicar padrões para a definição das cidades médias. 

 

Como destacado, os fluxos do ensino superior apresentaram deslocamentos 

compostos de movimentos pendulares e sazonais. Nos dois tipos a possibilidade de geração de 

laços locais e extra-locais é importante, pois as redes sociais guardam a capacidade de geração 

de novos vínculos, como nos diversos tipos de migração. É óbvio que o grau de influência de 

uma instituição de ensino superior na cidade depende de vários fatores, com certo esforço é 

possível criar uma tipologia adequada das principais variáveis que geram as influências mais 

significativas, tanto intra, quanto interurbanas. Um avanço nesse sentido pode fornecer um 

padrão proporcional, sobre as potencialidades de influência do ensino superior em determinados 

tipos de cidades. Mas essa conquista carece de outros estudos, que levem ao conhecimento das 

tendências estratégicas locacionais das várias instituições e do montante de investimentos, tanto 

públicos quanto privados envolvidos, somados aos objetivos de grupos de interesses e das 

esferas de governo.  

 

No caso do setor industrial, com a maior dificuldade em conseguir informações, as 

questões metodológicas se multiplicaram. Para identificar um padrão razoável dos fluxos do 

setor, optamos por selecionar as maiores indústrias da cidade e coletar dados sobre a 



localização de clientes e fornecedores, considerando as variações que os grandes centros de 

distribuição e os intermediadores de produtos podem gerar. 

 

 

 

As maiores indústrias de Ourinhos (SP) atuam nos seguintes ramos de atividade: a) 

fabricação de máquinas e equipamentos/ e outros produtos de metal; b) fabricação de móveis; c) 

fabricação de produtos de minerais não-metálicos, cerâmicos; d) fabricação de produtos de 

material plástico; e) fabricação de produtos de borracha e de material plástico, cirúrgicos; f) 

fabricação de produtos alimentícios; g) confecção de artigos do vestuário e acessórios; e h) 

fabricação de biocombustíveis, álcool - pertence à microrregião, mas exerce grande influência na 

cidade de Ourinhos (SP). Uma entidade de classe do setor, na região, é a Associação das 

Indústrias de Ourinhos e Região (AIOR), com sede na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo (SP), 

em 2012. 

  

As interações do setor industrial, o processo de localização das indústrias e os fluxos 

direcionados aos consumos consuntivo e produtivo, ainda conferem ao setor o potencial 

transformador dos processos de urbanização contemporâneos. Para a rede urbana as diversas 

cisões e interdependências, geradas, por exemplo, com a divisão territorial do trabalho e a 

vinculação entre cadeias de produtos e respectivos sub-produtos, guardam um potencial 



unificador que reclama interação e complementaridade, mesmo que sem proximidade ou contato 

imediato mas, caracteristicamente, com vínculos simétricos e assimétricos. O modo como esses 

vínculos primários de interdependência ganham mais mediadores gera o que chamamos de 

complexidade, neste setor. Assim, é importante analisarmos as redes urbanas, considerando 

essas interdependências primárias, pois a análise dessas intermediações, realizadas por 

empresas do setor industrial, contribui para verificarmos padrões importantes das redes urbanas.  

Os fluxos de uma das menores indústrias, entre as selecionadas, da cidade de 

Ourinhos (SP) mostram que a dinâmica do setor abrange várias escalas (Cartograma 6). 

 

 

 

Com uma participação em diferentes escalas geográficas, o setor industrial mantém 

interação com regiões e países que relativizam a hierarquia urbana. As atuais redes de 

empresas guardam dinâmicas próprias das recentes fases do modo capitalista de produção, e o 

modo como se organizam lançam novas perspectivas para a análise das redes urbanas. 

 

Considerações finais 

Os resultados preliminares deste estudo apontam para o modo com a cidade 

pesquisada se inseriu no processo de urbanização em suas novas dinâmicas urbanas, em que o 

grau de complexidade que envolve o processo pôde ser investigado com novos elementos das 

relações em rede. Basicamente, o que denominamos complexidade do urbano e seus 



processos, envolve um conjunto de espacialidades e temporalidades que, embora de caráter 

complexo quanto a sua apreensão, pode ser analisado quando se estabelece recortes de 

pesquisa próprios ao fato urbano atual.  

 

Os fluxos identificados no trabalho podem conter sínteses de processos, que revelam 

como a cidade alterou seu papel no sistema urbano do qual faz parte, e quais fluxos possuem 

maior ou menor grau de autonomia em relação ao que a cidade redefine enquanto fatores 

urbanos, oscilando entre adequação ou recomposição frente aos novos padrões da urbanização, 

ou seja, gerando redefinições com maior ou menor participação de agentes locais.  

 

Particularmente, ao tratarmos da relação entre economia política da cidade e da 

urbanização, no âmbito da cidade selecionada, nota-se a existência de um hiato explicativo a ser 

explorado no âmbito das redes. O conjunto das redes geográficas, sociais, técnicas e urbanas 

ainda não foi apreendeido de modo que consigamos visualizar um todo explicativo. O caminho 

para tanto, não parece ser aquele de pesquisar todos os apectos destas redes e, sim, aquele em 

que as abordagens se complementem e revejam os conceitos e suas adequações ao novo 

padrão do urbano.  

 

O fato de alguns geógrafos não concordarem com a forma de abordar separadamente 

as redes enquanto sociais, técnicas e urbanas não significa que já possuam a resposta 

metodológica e epistemológica para a rede total, enquanto isso podemos continuar valorizando 

os estudos desses temas, avançando na conceituação de rede e na capacidade de identficar 

complementaridades entre elas. 
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