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Rede Hierárquica 



Rede Heterárquica 



O Dilema da Conexão da 
Cidade Pequena 



Fragilidades da pequena cidade 

 finança vulnerável 
 

 horizontalidade frágil 
 

 verticalidade ameaçadora 



O Dilema da Conexão do 
Rural 



A cidade colonial 

 Rede de “Cidades” X Rede “Urbana” 
 

 Centralidade no campo 
 

 Monotonia da cidade e não do campo. 
 

 Complexidade da economia colonial, 
principalmente a partir do século XVIII: 
rede de abastecimento do mercado 
interno pelos grandes comerciantes 
urbanos da colônia.  



 RECORTE DO BRASIL URBANO 
 Regiões de Influência das Cidades 

 RECORTE DO BRASIL RURAL 
 Repensando o Conceito de Ruralidade no Brasil 

 O BRASIL COM OLHAR URBANO 
 Divisão Urbano-Regional do Brasil 

 O BRASIL COM OLHAR RURAL 
 Regiões Rurais 

 
BRENNER (2014): Perda de sentido... 

 
 

Dicotomia nos estudos 



Continuum, dicotomia e 
dimensões 
 Continuum: gradação X Dicotomia: corte 

 
 Dois continuum: progresso urbano X reafirmação do 

rural (Wanderley apud Girardi, 2008) 
 

 Várias dicotomias: ocupacional, ambiental, 
populacional, densitária, homo(hetero)-gênica, social, 
mobilidade social, migratória. (Marques, apud Girardi, 
2008) 
 

 Dimensões: legal, espacial, paisagístico, demográfico, 
sociocultural, econômico, histórico, etc. (Rosa e 
Ferreira, 2010) 



Recortes, Focos e Abordagens 

Normativo Econômico Geográfico Cultural

Governo(s) Pseudoterritorial

Firmas
Produtiva

Trabalhista

Territórios
Populacional

Funcional
Hier(heter)árquica

Famílias Identitária

Recorte (dimensão)

Foco
(agente)



Recorte Normativo,  
Foco no(s) Governo(s), 
Abordagem Pseudoterritorial 
 Base: perímetro urbano 
 Justificativa: legal-tributária 
 Limitação: implicações legais e 

subestimação do rural 



Recorte Econômico, 
Foco nas Firmas, 
Abordagem Produtiva 
 Base: produção setorial (VA/PIB) 
 Justificativa: local da produção 
 Limitação: simplicidade do PIB 
 



Recorte Econômico, 
Foco nas Firmas, 
Abordagem Trabalhista 
 Base: emprego setorial 
 Justificativa: local de trabalho 
 Limitação: pluriatividade, agricultura 

familiar 



Recorte Geográfico, 
Foco no Território, 
Abordagem Populacional 
 Base: porte e/ou densidade populacional 
 Justificativa: facilidade de cálculo; e 

concentração e aglomeração como 
sinônimo de cidade 

 Limitação: definição de ponto de corte, 
falta de rebatimento com outras 
abordagens 



Recorte Geográfico, 
Foco no Território, 
Abordagem Funcional 
 Base: atividades elementares, limitação de 

cobertura ao próprio município 
 Justificativa: vínculo da ruralidade com as 

“cidades pequenas” e “cidade médias” 
 Limitação: dificuldade de definição, 

descolamento da atividade agropecuária 



Recorte Geográfico, 
Foco no Território, 
Abordagem Hier(Heter)árquica 
 Base: Rede Urbano-Regional 
 Justificativa: capta de forma conjunta as 

outras abordagens incluindo também a 
reprodução do capital  

 Limitação: dificuldade de cálculo 



Recorte Cultural, 
Foco nas Famílias, 
Abordagem Identitária 
 Base: Laços culturais e identitários 
 Justificativa: aproximação mais adequada 

ao “rural” e à agricultura familiar 
 Limitação: dificuldade de determinação, 

atual mistura cultural existente 



Visão Global: 
Diretrizes Mundiais da Agenda 
Onu/Habitat 
 Continuum X Dicotomia: Continuum 
 Progresso urbano X reafirmação do rural: 

reafirmação do rural 
 Traz consigo os temas: 
◦ Cidades pequenas 
◦ Cidades médias 

 



Visão Regional: 
Políticas Regionais no Brasil 
 Agrarização x Industrialização 
 Rural do atraso X Industrial do Progresso 
 Exceção desde o período colonial: Jango (... e 

deu no que deu...) 
 Setorial X desenvolvimento local integrado 
 Rural  Nordeste  Semiárido = “Atraso” 
 Exclusão de Benefícios x Compartilhamento 

de problemas 
 



Visão “Urbana”: 
O Urbano no Estatuto da Cidade 
 Continuum X Dicotomia: Dicotomia* 
 Das várias dicotomias privilegia: 

populacional (pseudoterritorial) 
 Das dimensões enfoca: legal 
 Faz parte da base legal e influencia a 

segregação da organização institucional 
entre rural e urbano, cidade e campo. 



Conclusões: 
Por uma Nova Agenda Urbana 
das Conexões Urbano Rural 
A despeito dos avanços dos marcos legais brasileiros 
desde a CF 1988, é necessário... 
 
 Pensar em rede heterárquica 
 Trabalhar com a categoria de cidade pequena na rede 
 Se aproximar da linha da ONU/Habitat 
 Absorver críticas a exemplo da UrbBA (2016) 
 Reafirmar o rural 
 Adotar conceitos como: 
◦ Coesão Territorial 
◦ Justiça Espacial 
◦ Capital Territorial 
◦ Desenvolvimento Policêntrico 



Combinação IBGE 



Contribuição IPEA 



Obrigado 
 
 

ernesto.galindo@ipea.gov.br 
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