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Resumo 

 

 

 

 

A reestruturação das cidades encontra determinantes interurbanos e intra-

urbanos e na combinação desses níveis da realidade é passível de ser apreendida. Esse 

processo de compreensão permite que se questione duas realidades complementares e 

distintas: a escala da rede e a escala da forma urbana. Esse nível de discussão foi trazido às 

cidades médias, com o recorte territorial de São José do Rio Preto – SP. Nesse processo, 

colocam-se as questões sobre centralidade. A abordagem desse tema foi feita priorizando-se 

as atividades econômicas numa dupla relação entre localização (usos do solo) e conteúdos 

diferenciados das empresas, que as qualificavam em diferentes níveis de inserção local e não 

local e de densidade informacional. 

 

 

 

Palavras-chave: reestruturação urbana; redes urbanas; centralidade urbana; cidades médias; 

São José do Rio Preto (SP). 
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Abstract 

 

 

 

 

 

The restructuring of the cities has intercity and intra-urban determinatives 

and by combination of those levels of reality it is possible to apprehend it. That understanding 

process allows questioning two complementary and different realities: the scale of the net and 

the scale in the urban shape. That level of discussion was brought to the mid-size cities, with 

the territorial cutting of São José do Rio Preto – SP, Brazil. In this process, centrality 

questions are placed. The approach of this subject was made by prioritizing the economic 

activities in a double relationship between location (uses of the soil) and differentiated 

contents of the companies, that qualified them in different levels of local and non local 

insertion and of informational density.   

   

   

   

Key-words: urban restructuring; urban nets; urban centrality; mid-size city; Brazil.   
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Procuramos em nosso trabalho de doutoramento contribuir para o estudo 

das cidades e do processo de urbanização frente às dinâmicas inerentes às redefinições do 

modelo de produção hegemônico e às mudanças técnicas e tecnológicas que lhe prestam a 

função de indutor, mas que são também induzidas. 

Nesse processo de investigação, preocupamo-nos em colaborar para a 

compreensão da reestruturação dos espaços intra-urbanos e da questão da centralidade – que 

se constituem no eixo de nossa investigação associada às cidades médias – nosso recorte 

territorial, que foi instrumentalizado por meio da análise de São José do Rio Preto, Estado de 

São Paulo.1 

Durante o desenvolvimento da pesquisa, questões sobre a articulação dos 

níveis interurbano e intra-urbano, e portanto discussões sobre rede e hierarquia urbanas foram 

sendo incorporadas e esperamos compartilhar nossas impressões sobre elas. 

Nosso trabalho está organizado numa introdução, em que procuramos 

explicitar nossas tomadas de posição em relação a conceitos e teorias que serão depois 

desdobradas. 

 

 

                                                           
1 Observar as Figuras 1 e 2, que localizam São José do Rio Preto com relação ao Brasil e ao Estado de São 
Paulo, respectivamente,  e a Figura 3, com uma primeira imagem de São José do Rio Preto. 
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Na seqüência, apresentamos nossos esforços de discussão  sobre 

produção com o intuito de demarcar nossa compreensão e interpretação sobre esse conceito e 

de se apontarem as correlações deste com nossa proposta de análise. 

Para isso, primeiramente apresentamos São José do Rio Preto, pontuando 

os elementos que julgamos fundamentais para se situar a discussão o que nos permitirá 

introduzir a análise sobre a morfologia urbana e os impactos das mudanças no padrão de 

produção sobre elas. 

Como decorrência, os processos de estruturação e reestruturação urbanos 

são analisados, tomando-se alguns recortes específicos, num percurso que compreende a 

região metropolitana de São Paulo a São José do Rio Preto, com ênfase a esta última cidade. 

A partir dessa discussão, procuramos os elementos apreensíveis sobre o 

tema centros e centralidade em nossa realidade estudada, muito embora não sejam exclusivas 

deste capítulo as análises pontuais que aparecem nos momentos anteriores, sempre que 

pertinentes. 

Por fim, procuramos estabeler e sistematizar nossos possíveis avanços e 

evidenciar aqueles obstáculos que pudemos identificar, no intuito de auxiliar na análise das 

cidades médias, de forma geral, e de São José do Rio Preto, em especial. 
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FIGURA 3 - São José do Rio Preto: vista a partir da represa municipal 

Fonte: www.riopreto.sp.gov.br 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Em outro trabalho, desenvolvemos a temática do espaço intra-urbano em 

cidades médias com destaque ao processo de constituição do centro da cidade e de suas 

transformações. Pudemos identificar uma estrutura composta por um centro que tendia a se 

multiplicar em várias áreas de concentração de atividades comerciais e de serviços que, no 

plano do espaço, correspondia a uma centralidade resultante da dinâmica de usos e não usos e 

dos fluxos que se constituem2. 

Como consequência de questões que surgiram daquela pesquisa, com 

destaque para a necessidade de análises que contemplassem a articulação de diferentes níveis 

da centralidade, pudemos constatar que há padrões comuns às metrópoles nas chamadas 

cidades médias3. De maneira que a segmentação socioespacial e a fragmentação dos espaços 

da troca, do lazer e da habitação e a multiplicação da centralidade são observadas enquanto 

processos que manifestam-se nos níveis intra-urbano e interurbano e em cidades de diferentes 

portes. Esse fenômeno pode ser explicado pela íntima relação entre urbanização e 

                                                           
2 Cf. WHITACKER, A. M. A produção do espaço urbano em Presidente Prudente: uma discussão sobre a 

centralidade urbana. 

3 A definição de cidade média não aparece nesta pesquisa. Não foi nosso objetivo. Partimos de um recorte 

concensual, tradicionalmente presente nas pesquisas empreendidas pelo Grupo Acadêmico  sobre Produção do 

Espaço e Redefinições Regionais – GAsPERR, FCT-UNESP, Presidente Prudente. 
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industrialização e pela relação com a produção hegemônica que, por vezes, imprime 

dinâmicas semelhantes a territórios diversos.4 

A expansão territorial das cidades e seu tecido descontínuo e fragmentado 

levam a processos de exclusão socioespacial e permitem/possibilitam a auto-segregação. 

Esses processos são, também, reforçados pela monofuncionalidade advinda de um urbanismo 

de cunho modernista, gerando uma cidade que é a negação da cidade5, pois no processo de 

pré-determinação da relação entre forma e função, tem-se uma especialização de áreas, 

reforçadas pelas leis de zoneamento, que exacerbam a separação entre usos e funções, infra-

estrutura, edificações e  pessoas. Em função disso, observa-se uma cidade que, de uma 

heterogeneidade territorial passa a uma separação territorial, tornando-a mais complexa 

porque as novas lógicas se sobrepõem e se combinam com as anteriores. 

São comuns as discussões sobre a necessidade de se redefinirem conceitos 

que dêem conta de novas relações presentes nesse “meio-técnico-científico-informacional”. 

Banaliza-se a aplicação de termos como “desmetropolização” e “desindustrialização”.  

A rigor, tais posicionamentos teóricos passam a tratar tais questões de 

forma equivocada, uma vez que se prendem a uma análise numa dimensão estritamente 

territorial, presos a uma idéia de metrópole e de região metropolitana baseada em dois pontos 

básicos: unidade funcional e contigüidade territorial, no caso da análise do conceito de 

metrópole e, no caso de industrialização, não se levam em conta as diferentes etapas da 

produção que envolvem a atividade industrial. 

 
                                                           
4 Merece atenção a discussão sobre subordinação econômica e voltaremos a ela com o intuito de compreender 

algumas passagens do trabalho, embora essa não seja nossa tônica de pesquisa. Sugerimos, entre outras, as 

análises de SOUZA, M. J. L. Urbanização e desenvolvimento no Brasil atual; e SMITH, N. Desenvolvimento 

desigual: natureza, capital  e a produção de espaço. 

5 Cf. LEFEBVRE, H.  La revolución urbana, e LEFEBVRE, H. O direito à cidade. 
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As mudanças na produção que procuramos contemplar em capítulo 

seguinte, imprimem um ritmo difenciado à cidade, uma vez que se observa, na 

territorialização dessa produção e nas relações entre as cidades, uma nova centralidade que 

aparentemente concentra e dispersa atividades e funções, culminando numa reestruturação nas 

e das cidades, levando à necessidade de novos esforços teóricos para a compreensão das 

articulações não contínuas entre metrópoles e cidades médias, através de redes materiais e 

virtuais e da inter-relação de diferentes escalas para o entendimento do local.  

Na descrição da pesquisa que empreendemos, a análise dos modos de 

produção permite-nos identificar momentos históricos nos quais o acúmulo e o 

desenvolvimento de técnicas causam mudanças que, num patamar histórico, podem ser 

consideradas profundas. O conjunto de condições tecnológicas, científicas, sociais e culturais 

que levaram o Homem Ocidental a disseminar e tentar impor sua cultura e dominação ao 

restante do mundo, a partir do século XVI, o desenvolvimento dos mecanismos técnicos, 

organizacionais e políticos responsáveis pela Primeira Revolução Industrial e, posteriormente, 

seu incremento, na chamada Segunda Revolução Industrial são exemplos dessas 

transformações profundas. 

Mais recentemente observa-se o incremento de uma nova organização da 

produção, que pode ser caracterizada por uma disseminação e homogeneização de valores, 

costumes e padrões de consumo e comportamento, por uma dispersão no território das 

diferentes etapas e subetapas da produção industrial e por um grande incremento de trocas 

materiais ou não, num nível mundial. Porém o que mais chama atenção é o fato de que o 

“produto”, o “motor”  e a “mercadoria” do que alguns irão chamar de Terceira Revolução 
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Industrial são a informação6 e a aceleração da reprodução do capital, já em seu ciclo 

dinheiro-dinheiro. 

A produção, geração, transmissão e negociação da informação, com a 

amplitude característica deste momento histórico dependem  e, ao mesmo tempo, 

incrementam a tecnologia e, num sentido lato, a técnica. Para SANTOS pode-se, 

historicamente, observar um desenvolvimento da “técnica” e do “fenômeno técnico”7 e tê-los 

como fio condutor da análise do desenvolvimento dos modos de produção. 

Num plano de análise geográfico o desenvolvimento técnico e tecnológico 

é engendrado pelo e no plano espacial. É nesse sentido que SANTOS afirma que tanto a 

técnica como os objetos técnicos não podem ser analisados descolados do espaço. O citado 

autor propõe uma análise, então, que não discuta separadamente o desenvolvimento técnico e 

tecnológico das condições e implicações espaciais, propondo o termo “meio técnico-

científico-informacional”.8 Não nos propomos, assim, a fazer uma sociotecnologia, mas a 

trabalharmos em São José do Rio Preto com a associação entre técnica e a constituição de 

centralidades, identificando, através de elementos previamente definidos, como se dá a 

organização e inserção das empresas e a complexidade de seus sistemas de comunicação, 

procurando identificar novos elementos definidores da  centralidade. 

As novas formas e processos de produção e reprodução, características do 

que CASTELLS chama de “Sociedade Informacional”9, interagem com o espaço e implicam 

em (ao mesmo tempo que se utilizam de) novas formas urbanas, caracterizando-se pela 

                                                           
6 Cf. CASTELLS, M. A era da informação: economia, sociedade e cultura. 

7 Cf. SANTOS, M. A Natureza do Espaço. 

8 SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço, p. 34. 

9 Cf. CASTELLS, M. A era da informação: economia, sociedade e cultura. 
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multiplicação de fluxos (com a constituição de redes cada vez mais extensas e complexas), 

incrementando processos de relocalização industrial (intrinsecamente ligados às mudanças 

características da passagem do sistema fordista de produção, ápice da Segunda Revolução 

Industrial, para a chamada acumulação flexível do capital, própria à Terceira), tornando mais 

complexas e importantes as atividades ainda chamadas de terciárias e acentuando a 

fragmentação espacial, a segmentação e a exclusão social. 

No decorrer do trabalho, nos apoiaremos na discussão sobre a produção 

para compreeendermos o processo de articulação local e global, os movimentos de mudança 

no padrão locacional da indústria e a reconfiguração dos espaços metropolitanos, sempre que 

esses se fizerem necessários para a compreensão do intra-urbano.  

Na análise das formas urbanas, a preocupação é evidenciar sua importância 

como instrumento de análise, porém indissociável de seu conteúdo, procurando elementos 

para a compreensão de diferentes níveis da centralidade e suas relações com os centros, a 

manifestação formal do processo. 

Com esses objetivos nos propusemos a contribuir para a análise da 

estruturação e reestruturação intra-urbana e interurbana, investigando a centralidade e o 

chamado sistema de centros além da cidade, para isso contribuindo a compreensão da relação 

entre as inovações tecnológicas (como o desenvolvimento das telecomunicações, 

comunicações, informática, telemática), as mudanças nos padrões locacionais das diferentes 

atividades, as redefinições dos fluxos materiais (transportes) e imateriais (sobretudo as 

telecomunicações) dentro das cidades e as mudanças no padrão de centralidade. O recorte
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operado em São José do Rio Preto dá-se com essas preocupações, com sua tônica no nível 

intra-urbano. 

Para tanto, verificamos quais elementos poderiam ser apreendidos a partir 

da observação da distribuição de usos do solo que nos ajudassem na compreensão da 

reestruturação urbana de São José do Rio Preto, lembrando da necessidade de se submeter tal 

levantamento à dinâmica, ou dinâmicas descritas, verificando-se as particularidades próprias à 

realidade estudada e às generalizações possíveis, pois a simples análise dos diferentes usos do 

solo não explica a cidade, no máximo a descreve. 

Isso implicou em que tentássemos apreender as inter-relações entre os 

níveis intra-urbano e interurbano, para irmos além de uma descrição do mosaico de usos e não 

usos do solo. Essa análise foi empreendida por meio do estudo das relações entre as empresas 

de São José do Rio Preto com e em várias escalas e, posteriormente, retornando-se aos usos 

do solo, no esforço de se observar o movimento por trás da aparente justaposição de 

atividades. 

A articulação de escalas e os fluxos, portanto, são observados a partir da 

inserção direta dessas empresas em outras escalas, por meio de suas relações de troca, 

subordinação e abrangência, da complexidade de sua organização e de sua densidade 

informacional. Não tivemos, porém, a ambição de um estudo do desenho da rede ou das redes 

nas quais São José do Rio Preto se inscreve. Esse não foi nosso objetivo, muito embora, 

acreditemos que nossos estudos possam ser úteis para novas pesquisas que intentem tal tarefa. 

Portanto, estudamos relações em outros níveis que não o intra-urbano para entendê-lo, e não 

como nova frente de pesquisa neste trabalho. 
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A existência ou não de necessidades locacionais distintas para diferentes 

usos do solo podem auxiliar a discussão. No caso em estudo, elegemos algumas atividades ou 

ramos para analisar a constituição de novos padrões de ocupação. A localização do setor 

industrial, do comércio varejista, do comércio ligado ao automóvel, por exemplo, nos dará 

alguns elementos para o debate. Tais mudanças implantam e impõem hábitos de consumo e de 

comportamento e implicam numa reorganização funcional das cidades médias, numa 

redefinição de papéis dos lugares da e na cidade, numa nova lógica que transforma o urbano. 

Com essas preocupações, São José do Rio Preto foi analisada, procurando-

se generalizar algumas dinâmicas próprias às cidades médias. Intentamos, contudo, não verter 

essa generalização para um modelo, risco sempre presente na condução de uma pesquisa e na 

elaboração de um texto. 

Podemos trazer já algumas considerações para o debate.  

Primeiramente, é importante frisar que nossa concepção de centro e de 

subcentros compreende uma concentração localizável e localizada na cidade, ao passo que a 

centralidade não se define pela localização, mas pelas articulações entre localizações, uma vez 

que expressa relações espaciais. Caso ocorra a utilização desses termos com outro conteúdo 

será apontada e referenciada. 

Em segundo lugar, a reestruturação interna das cidades – que deve ser 

analisada juntamente com a reestruturação interurbana e as diferentes possibilidades técnicas, 

bem como novas necessidades/imposições da produção hegemônica – aponta para uma 

configuração da centralidade que está relacionada à mencionada espacialização da produção, 

mas que também pode ser observada pela territorialidade desta e por um sistema mais 
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complexo de centros, subcentros e centros especializados dentro da cidade e também em áreas 

externas ao tecido urbano que pode ser ilustrado com: 

a) uma centralidade múltipla10 na medida em que não mais temos um 

centro único, mas uma diversificação de áreas centrais; 

b) uma centralidade cambiante11 decorrente e incorrente dos fluxos e da 

fluidez destes; 

c) uma centralidade complexa12, uma vez que articula fluxos e redes em 

escalas complexas e complementares e as recentraliza de maneira 

segmentada e especializada; 

d) uma centralidade polinucleada que recentraliza novas áreas centrais de 

maneira especializada, funcional e socioespacialmente. 

Por fim, a definição de cidade média não está acabada –  embora seja tema de discussão 

crescente em vários encontros de Geografia, com destaque aos últimos Simpósios Nacionais 

de Geografia Urbana – e os trabalhos empíricos devem juntar elementos a essa discussão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
10 SPOSITO, M. E. B. Novas formas comerciais e redefinição da centralidade intra-urbana, p. 251-2. 

11 WHITACKER, A. M. A produção do espaço urbano em Presidente Prudente: uma discussão sobre a 
centralidade urbana, p. 296 e SPOSITO, M. E. B. Novas formas comerciais e redefinição da centralidade intra-
urbana, p. 251-2.  

12 SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão. Novas formas comerciais e redefinição da centralidade intra-urbana, p. 
251-2. 
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2 PRODUÇÃO E PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO: UMA 

PRIMEIRA ESCALA E UM PRIMEIRO RECORTE 

 

Procuraremos compreender a articulação da produção com a estruturação e 

reestruturação urbanas, buscando identificar as ações sobre o território, próprias ao momento 

chamado de acumulação flexível do capital através da análise de suas lógicas de produção 

industrial, de gestão da produção e da learn production. Iniciaremos por discutir o conceito de 

produção e depois procuraremos aplicá-lo, principalmente, em uma de suas concepções, à 

organização do sistema fordista de produção e à acumulação flexível do capital, com o intuito 

maior de desenvolvermos nossa análise sobre o espaço intra-urbano. 

Partindo dos primeiros escritos de Marx, o termo produção diz respeito 

tanto à criação de obras (no sentido proposto por Henri Lefebvre ao termo), incluindo o 

tempo e o espaço sociais, como à chamada produção material, ou seja, à fabricação de coisas 

e, por outro lado, à produção de relações sociais e, tomado de maneira ampla, envolve 

também a reprodução, correspondente aos níveis da produção descritos.  

Embora seja usado em muitas acepções, não se trata de um conceito de 

menor importância. Podemos destacar pelo menos duas mais importantes e não 

necessariamente opostas: uma ampla e outra restrita. A primeira, levando em conta a 

historicidade que toda realidade contém, compreende a temporalidade dos fatos, a dinâmica 

dos acontecimentos e os processos de mudança, permanência e transformação. Podemos 

pensar a cidade a partir dessa acepção ampla ao analisarmos a urbanização como processo e 

realidade que é. 
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Numa outra acepção, esta restrita, coloca-se a práxis, conjunto de práticas 

que traz em si o devir e que, originalmente, não se restringe à práxis política, mas também à 

práxis econômica, e que se materializa no concreto da cidade, em oposição à acepção ampla, 

que não seria observável em tempo curto, por ser processual. 

Numa análise do espaço, LEFEBVRE coloca a apropriação não como um 

simples ato de se apoderar fisicamente da cidade (embora não o exclua) mas de passar a 

desvendá-la, compreendê-la, direcioná-la, valorá-la conscientemente, suplantando a troca pelo 

uso. A apropriação está referenciada a qualidades, em oposição à propriedade referenciada a 

quantidades. Tal posicionamento pode ser observado em várias obras do autor13. 

Para sua formulação, LEFEBVRE compreende o desenvolvimento das 

forças produtivas, as relações sociais e as relações de produção, esta na base das duas 

primeiras. 

Na articulação dessas duas acepções, a produção social e a produção de 

coisas, a cidade se insere em duas escalas de produção: a do próprio processo de urbanização 

imbricado à industrialização, e a da produção de bens, equipamentos, infra-estruturas e 

“objetos”, no sentido que SANTOS14 define. 

Procuraremos empreender uma análise que articulará em vários momentos 

as duas acepções, tomando como fio condutor o desenvolvimento recente do sistema fordista 

de produção. Uma observação, porém, deve ser feita. A produção não está vinculada apenas 

ao capitalismo. O industrialismo o suplantou, historicamente, uma vez que a produção 

                                                           
13 Principalmente em LEFEBVRE, H. The production of space. 

14 Cf. SANTOS, M. A natureza do espaço. Técnica e Tempo. Razão e Emoção. 
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industrial, nos moldes comuns ao fordismo, fora observada em muitas economias não 

capitalistas. Podemos verificar, também, que a acumulação flexível subordina, direta ou 

indiretamente, várias formas de produção. 

O desenvolvimento do modo capitalista de produção passa, histórica e 

espacialmente, por uma série de transformações e crises impostas pela necessidade e, por 

vezes, pelo desejo de se promoverem alterações na dinâmica de produção e reprodução do 

capital. Em uma rápida análise, sujeita a generalizações e simplificações, podemos enumerar 

alguns pontos do desenvolvimento do modo de produção hegemônico que balizarão nossa 

argumentação. Ressaltamos que tal desenvolvimento não é necessariamente linear no tempo e 

geral em sua abrangência territorial. 

Podemos, então, verificar, primeiramente, um momento de consolidação de 

economias nacionais que se deu através do comércio entre metrópoles e colônias, quando 

tivemos uma direta submissão de povos, línguas, religiões e governos de países por outros, de 

nações por outras, visando ao comércio, à obtenção de produtos e de mão-de-obra. 

Paulatinamente, esse processo - que alterou profundamente os limites de nações, línguas e 

povos - passou a se dar não apenas com o domínio direto de um país sobre outro, mas pelo 

domínio principalmente econômico, atrelado a questões político-ideológicas e também 

culturais.  

Seqüencialmente, tivemos a estruturação do capitalismo em uma base 

industrial, e não mais apenas comercial. Esta base industrial ganha uma ampliação e um 

desenvolvimento mais sistematizado com o advento do chamado sistema fordista de 

produção, aplicação de técnicas baseadas em estudos desenvolvidos, sobretudo por Frederick 

Winslow Taylor, nos Estados Unidos, que visavam à otimização de processos do trabalho 



� ���

 
operário15 que foram aperfeiçoados, entre outros, por Henri Ford, objetivando a otimização da 

rotina industrial. Com o sistema fordista de produção - principalmente a partir dos anos de 

1910, mas fundamentalmente no pós Segunda Guerra, houve a necessidade e agora a 

possibilidade técnica de se incrementar a produção de bens. Essa produção, que podemos 

chamar de produção em massa, passa a necessitar de mercados consumidores. 

A procura e criação de mercados se deram de duas formas básicas: com 

exportações de países industrializados para países não industrializados e com trocas entre 

países industrializados; por outro lado, e conseqüentemente, com o crescimento de uma base 

produtora, que se deu com a implantação de parques industriais em países e/ou regiões ainda 

não industrializados ou em processo de industrialização.  

Com esse processo de expansão de mercados, que se deu nesse momento 

principalmente de forma horizontal, tivemos a implantação de muitas unidades industriais em 

diversos países e regiões, em decorrência de fatores como: procura por vantagens locacionais 

e mão-de-obra abundante e barata, bem como em função de esforços autóctones - estes sendo 

muitas vezes governamentais.  

Tais implantações se deram segundo dois aspectos básicos, que 

diferenciaremos segundo a origem de seus investimentos primários. De um lado, tivemos as 

implantações privadas, que não promoveram uma grande desconcentração da gestão, das 

decisões e dos projetos, mas quase que tão somente promoveram uma desconcentração da 

produção propriamente dita. No caso das implantações governamentais, pudemos verificar 

que se deram principalmente em infra-estrutura voltada aos segmentos industriais de maior 

                                                           
15 Cf. CHIAVENATO, I. Introdução à Teoria Geral da Administração, p. 32-48. 
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prestígio, como siderúrgicos, para  lembrar o exemplo brasileiro. Ressalte-se que, na 

prática, as implantações privadas e públicas tiveram uma constante interpenetração. 

A partir dos anos de 1970 (não existe uma delimitação precisa, além de 

termos que verificar que isso não se deu pontualmente, seja quanto ao lugar, tempo, ou ao 

tipo de produção/produto, como já procuramos apontar anteriormente), começa a haver uma 

crise desse sistema produtivo16. Por estar calcado numa lógica industrial (seu crescimento se 

dá principalmente pela produção de bens) e numa produção em massa (a taxa de lucro e o 

volume da produção e seu valor agregado crescem com o aumento da produção), o sistema 

fordista de produção passa, sistematicamente, por dificuldades de ampliação contínua da taxa 

de lucros e de crescimento quantitativo e qualitativo dos mercados. 

Começa-se a observar, no modo capitalista de produção, a procura por 

explicações, estudos e estratégias para a suplantação da crise. Passa-se a ter uma preocupação 

maior com o mercado de consumo e com estratégias de redução de custos. 

Essas necessidades são marcadas por profundas modificações no 

desenvolvimento do sistema de produção e na distribuição espacial das empresas e da 

produção, o que se pode chamar de acumulação flexível do capital, mas fora chamado, 

também, de  pós-fordismo, toyotismo e pós-industrialismo17. 

 

                                                           
16 Entre os autores que apontam os anos de 1970 como marco, destacamos LIPIETZ, A. O capital e seu espaço 

e STORPER, M. A industrialização e a questão regional no Terceiro Mundo. 

17 Tal termo é questionado, por razões diversas e, por vezes, complementares, por vários autores. Destacaremos: 

Henri Lefebvre, que preferirá o termo “sociedade urbana” ( Cf. LEFEBVRE, H. La revolución urbana); 

Edward Soja, por entender que há uma reestruturação da produção industrial, tanto em suas lógicas de 

localização quanto em sua estrutura de funcionamento (Cf. SOJA, E. A Geografia Histórica da Reestruturação 

industrial e Regional); Manuel Castells, por intender que  a informação (ao se contrapor ao informacionalismo) é 

a maximização da produtividade, não a superação da produção industrial (CASTELLS, M. A era da 

informação: economia, sociedade e cultura, p. 226). 
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As principais características dessa acumulação flexível do capital podem 

ser apontadas como uma mudança na lógica da produção, que no capitalismo industrial no 

século XIX e no início do sistema fordista de produção (como já colocamos) se dava segundo 

uma lógica industrial e passa então a se dar segundo uma lógica financeira, sem esquecermos 

que, durante todo o século XX, a lógica já foi a financeira; a própria crise de 1929 já é 

indicadora disso. Esta última implica numa produção não mais em massa, como 

anteriormente definimos, mas segmentada e definida a cada momento pelas demandas 

solváveis do mercado. Isto significa que, se no primeiro momento, o lucro das empresas 

industriais advinha da estandartização de bens, o que se tem agora é uma maior análise dos 

padrões de consumo, o que irá determinar uma produção que visa a uma diferenciação e 

substituição maior de bens. Podemos, ainda, verificar que, na lógica fordista, a relação entre 

empresas e territórios, no sentido de manutenção de localizações, é forte; já na lógica flexível, 

as relações com o território são mais fluidas, os investimentos oscilam mais territorialmente, 

porque os grandes grupos, ao lado de ampliar suas atividades abrindo novas unidades em 

novos territórios, compram e vendem ações de empresas já instaladas e que detêm parcelas do 

mercado consumidor. 

No sistema fordista de produção, o aumento na produção e na reprodução 

era obtido com o aumento da base industrial e da base de consumidores. Com a acumulação 

flexível do capital, esse incremento não se dá simplesmente com o aumento numérico de 

consumidores – existem inclusive estudos que apontam para uma estabilização do mercado 

consumidor global – mas com o aumento do consumo individual, o que acarreta uma 

substituição mais rápida de produtos e a maior importância dada às estratégias de marketing. 
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Com isso, podem-se identificar, nas etapas produtivas, pelo menos três 

momentos distintos, complementares e importantes: a peri-produção a montante; a produção 

propriamente dita; a peri-produção a jusante.18 

A peri-produção envolve todas as atividades de projeto, desenvolvimento, 

pesquisa fundamental e aplicada e marketing. Essas etapas – tanto as peri-produções a jusante 

como a montante – passam a ser etapas fundamentais, uma vez que o produto deve ser 

constantemente melhorado e/ou substituído. 

Territorialmente, passamos a ter uma maior mobilidade das indústrias, dos 

centros de pesquisa e de marketing, por exemplo, permanecendo, porém, centralizado o nível 

de gestão decisória.  

Um exemplo a ser citado seria o caso do processo de desconcentração 

industrial em São Paulo. Assim, podemos observar a instalação de novas unidades industriais 

e de pesquisa em muitas regiões do globo. Essas instalações visam, principalmente, à 

conquista de consumidores e ao aproveitamento de novas vantagens locacionais. Nesse caso, 

o acesso a redes, virtuais ou não, passa a ser fundamental. 

Essa mudança no sistema produtivo, com um enorme incremento do que se 

chamou terciário, não se daria sem o desenvolvimento das técnicas e da tecnologia que estão 

presentes nas etapas peri-produtivas e produtivas, seja na forma de produtos, de 

sistematizações da produção, de marketing, comunicação e decisão entre diversos centros. O 

desenvolvimento das técnicas implica na possibilidade de uma simultaneidade, o que permite 

ao capital financeiro, por exemplo, vagar por diversos países, constantemente, através das 

conexões com as principais bolsas do mundo e às pessoas se falarem e acompanharem fatos 

                                                           
18 Cf. FISCHÉR, André. Notas de Aula do Curso Développement Régional. 



� ���

em tempo real, assim como a propagação de costumes, hábitos e valores chamados de 

globais. Dadas as características principalmente financeiras e a essa simultaneidade –  

traduzida no crescente emprego da técnica e na utilização de redes materiais e imateriais – o 

espaço e o território sofrem transformações profundas. 

No sistema fordista de produção, há uma predominância de grandes 

empresas e grandes plantas industriais com pequena mobilidade geográfica e funcional. Já na 

acumulação flexível se verifica um predomínio de pequenas empresas industriais e pequenos 

estabelecimentos industriais com grande mobilidade geográfica e funcional. Essa mobilidade 

decorre da grande interdependência entre empresas que freqüentemente se contratam umas às 

outras para que seja fechado o processo produtivo de determinado bem. É fácil se imaginar 

que a relação com o território, no sentido anteriormente exposto, é tênue. 

Verifica-se, em ambos os casos, fatores importantes a serem considerados 

quanto à localização industrial. No sistema fordista há uma lógica ligada ao custo de 

transportes. No caso da acumulação flexível, há fatores diferentes: cada vez mais se fala de 

uma indústria que não está amarrada a uma localização,o que se vem chamando de foot-loose 

industries. Essa tendência se acentuou nos últimos anos e vem trazendo novas características 

ao se qualificarem as localizações. Esta é uma tendência ligada às inovações tecnológicas nas 

formas e sistemas de comunicação 

As necessidades locacionais de uma empresa – como ressaltamos 

anteriormente – passam a ser ditadas pelo acesso aos transportes, às possibilidades de 

conexão à Internet, aos satélites e às telecomunicações, ou seja, ao acesso às redes, que, como 

também já mencionamos, são virtuais ou não.  
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Na análise dessas redes, percebe-se uma nova relação com o espaço. 

Temos as distâncias relativas tornando-se cada vez mais importantes que as distâncias 

absolutas. Temos a possibilidade de se estar virtualmente em qualquer ponto numa fração de 

tempo muito pequena. Medem-se cada vez mais as distâncias em frações de tempo.  

Teria o espaço – graças à simultaneidade, às redes e à banalização e 

difusão de tecnologias, do consumo e dos hábitos que se lhe associam – se tornado 

homogêneo, a ponto de não mais fazerem sentido as fronteiras e as nações, frágeis ante uma 

economia e um mercado único e avassalador – o global? Em verdade, essa mundialização do 

capital promove uma fragmentação espacial e observa-se quase uma supressão do tempo e 

não do espaço. 

A fragmentação decorre não de uma tendência de se homogeneizar hábitos 

de consumo, por exemplo, mas das próprias contradições inerentes ao sistema de produção. 

Se por um lado, temos a “globalização” de mercados, por outro, temos a diferenciação cada 

vez maior entre as regiões que abrigam o desenvolvimento da técnica e das decisões, em 

detrimento daquelas que implementam as técnicas ou que só as “consomem”. Isso sem nos 

referirmos às regiões excluídas (o que não quer dizer que não tenham uma participação) tanto 

do processo produtivo direto, como dos projetos de desenvolvimento e do consumo. 

Essa fragmentação espacial decorre e implica numa fragmentação social. 

Os níveis de desenvolvimento e renda têm alcançado disparidades cada vez 

maiores entre os ricos e os pobres, o que demonstra a inadequação de se considerar a tese da 

homogeneização do espaço. As diferenciações espaciais são também uma realidade e uma 

necessidade do modo capitalista de produção, não se podendo falar numa supressão do espaço 

pelo tempo. 
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Retomando a abordagem metropolitana, vê-se a articulação crescente 

dessas áreas com outras, não apenas territorialmente próximas como a já célebre megalópole 

da costa leste americana, mas também territorialmente dispersas como a análise de uma 

cidade como Los Angeles e suas diversas cidades satélites poderia demonstrar, mas, 

sobretudo, numa escala territorialmente descontinuada, distante e esparsa, que a mesma Los 

Angeles, como cidade mundial, serviria de exemplo19. 

Numa escala nacional, poderíamos abordar o caso da metrópole paulista. 

Alguns estudos demonstram que a cidade de São Paulo perde população e 

produção industrial para sua região metropolitana e esta perde participação na produção 

industrial estadual e nacional. Poderia se pensar num esvaziamento da metrópole, mas, em 

verdade, observa-se que são as atividades de produção industrial propriamente ditas que estão 

se relocalizando. Se imaginamos a região metropolitana tradicionalmente delimitada, 

devemos conhecer seus limites conceituais, calcados na compartimentação e fixidez, isso nos 

leva à necessidade de contestação da hierarquia urbana como tradicionalmente elaborada, pois 

se observa que novas redes se formam, definidas por fluxos. A definição do local, inclusive 

do local na rede, assim, se dá pela soma de conexões que ele permite ou que dele se 

materializam. No plano dos fluxos materiais, a produção desconcentrada rompe com a 

estrutura tradicional da rede urbana. A flexibilidade já mencionada do espaço se torna rígida 

para o desenvolvimento dos processos necessários para a manutenção da taxa de lucros, e as 

possibilidades técnicas são indutoras, ao mesmo tempo que foram criadas em função de novas 

necessidades de se garantir a reprodução do capital. 

 

                                                           
19 Sobre Los Angeles, ver: GOTTDIENER, M. A produção social do espaço urbano; sobre cidades globais, 

ver: SASSEN, S. As cidades na economia mundial. 
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Isso nos permite apontar para uma relação entre inovação tecnológica e 

transformações na estruturação de região, culminando em novas territorialidades que podem 

indicar a necessidade de novas leituras do espaço, apoiadas não apenas na análise de 

indicadores e dados efetuados sob um recorte meramente territorial. 

Na análise da localização das atividades produtivas ligadas à tecnologia ou 

não, como discutimos acima, verifica-se o desmantelamento funcional crescente da estrutura 

de produção fordista e o desenvolvimento de uma estrutura relacionada à acumulação flexível 

do capital, estreitamente relacionada à evolução do processo tecnológico. 

Observa-se, assim, que a indústria tem cada vez mais atividades de 

serviços relacionadas para se concretizar. A separação entre o pensar e o fazer na indústria, já 

uma característica da 2ª Revolução Industrial é incrementada pela separação entre empresas 

dessas funções, em decorrência da tendência à terceirização das atividades industriais.20 

Nesse sentido, há uma crescente discussão sobre o que se deva classificar 

como serviços. Em nossa pesquisa, pudemos verificar a presença, sobretudo na indústria de 

confecções, da terceirização de etapas produtivas por meio de costureiras trabalhando em suas 

casas e, no caso, que figuram como terceirizadas. Em situações mais específicas e, nesse 

sentido, com o claro objetivo de redução de custos trabalhistas (através da burla), pudemos 

observar indústrias que, no plano fiscal, funcionavam como locadoras de máquinas industriais 

e fornecedoras de mão de obra temporária, ambas atividades terciárias. 

                                                           
20 Importante salientar que as atividades de serviços relacionadas também envolvem tarefas menos elaboradas, 
como limpeza e conservação, guarda e segurança e que a terceirização na indústria envolve, cada vez mais, os 
processos produtivos. Talvez os maiores exemplos possam ser tirados da indústria automobilística, onde as 
chamadas parcerias culminam na entrega de sistemas completos do automóvel pelos fornecedores às montadoras 
(o que chega a dar um significado mais exato à palavra).  
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CASTELLS chama atenção para o fato de que os serviços não são o fim 

da indústria, mas a sua otimização21, provavelmente do ponto de vista da estratégia do 

empresário. 

De qualquer forma, a classificação de atividades econômicas não pode ser 

um indicador tomado sem maiores cuidados. 

Na análise da reestruturação urbana, verificamos, em São José do Rio 

Preto, que os espaços destinados às indústrias, nos chamados distritos industriais, perdem 

espaço nas ações de planejamento local nos últimos anos. Coincidentemente, a produção 

industrial local entrou em declínio a partir dos anos de 1980. 

A análise da Figura 4 permite que se visualize a distribuição da atividade 

industrial em São José do Rio Preto hoje e a Tabela 1, a sua composição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 CASTELLS, M. A era da informação: economia, sociedade e cultura, p. 226-7. 
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Fonte: pesquisa de campo. 

Obs.: a classificação usada é a CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas, disponível em www.ibge.gov.br/concla/cnae 
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Por outro lado, as inversões em espaços destinados à troca, no caso 

investimentos privados diretos e públicos indiretos (através de adequações no plano viário e 

de bens de consumo coletivo) aumentam.22 

A peri-produção a montante, a produção propriamente dita e a peri-

produção a jusante são fatores de localização que se relacionam com o processo acima 

descrito e são fatores de localização industrial que implicam em importância quanto ao tipo 

de função, tipo de tecnologia utilizada, tipo de mão-de-obra que se procura, tipo de relação 

local ou regional de que se necessita para trabalhar. Isso permite compreender por que tal 

atividade se localiza nesta ou naquela cidade e isso é importante porque os tipos de 

necessidade dependem do tipo de função. 

As grandes empresas, para responder a essa nova necessidade, promovem 

uma disjunção funcional. Não se alocam a produção e as peri-produções numa mesma região, 

caso todas as necessidades não estejam lá presentes. A disjunção funcional geralmente é 

acompanhada por uma divisão técnica do trabalho. Na passagem do sistema fordista de 

produção para a acumulação flexível do capital, houve uma passagem de parte das atividades 

realizadas pela grande empresa para pequenas empresas especializadas: a disjunção funcional 

e a divisão técnica do trabalho são acompanhadas pela divisão espacial do trabalho. 

As etapas da produção acima mencionadas implicam numa relação entre a 

inovação tecnológica, as novas tecnologias e a localização industrial.  

 

 

                                                           
22 Nada se compara, porém, ao caso do Shopping Center Prudenshopping, em Presidente Prudente, onde o poder 

público foi o próprio empreendedor associado a grandes capitais nacionais. (Cf. MONTESSORO, C. C. L. 

Shopping Centers e (re)estruturação urbana em Presidente Prudente.). 
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No caso da peri-produção a montante, com grande presença da pesquisa 

fundamental e aplicada, verifica-se a procura por mão-de-obra altamente qualificada que não 

se encontra espalhada, mas se caracteriza por uma concentração geográfica nas metrópoles e 

nos tecnopólos. 

No caso do interior paulista, algumas cidades vêm sendo tratadas como 

tecnopólos, quase todas atreladas a grandes investimentos públicos no conhecimento, na 

pesquisa básica e aplicada, através de universidades e/ou centros de pesquisa, como Campinas 

e, em menor escala, São Carlos. 

No caso de São José do Rio Preto, as atividades relacionadas à produção 

industrial e à pesquisa e desenvolvimento na área médico-hospitalar são um destaque pela 

sofisticação de suas relações e de sua produção, mais do que pelo volume de produção. O 

caso que mais chama atenção é o da empresa Braile Biomédica que domina 70% do mercado 

europeu de válvulas cardíacas de origem biológica23. 

Tratando da produção propriamente dita, o trabalho que caracteriza esta 

atividade é considerado trabalho banal quando sempre exige uma mão-de-obra com pouca 

qualificação. Essa mão-de-obra aparece abundantemente e não custa muito porque não é caro 

criá-la. Caracteriza-se por uma dispersão geográfica.  

Sob a análise de um quadro de necessidade de mão-de-obra pouco 

qualificada, podemos verificar dois aspectos principais. 

 

 

 
                                                           
23 Conforme nos foi informado por uma diretora da empresa (informação verbal). 
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Um primeiro com movimentação geográfica: dentro de um mesmo país, 

que pode ser caracterizado principalmente por desconcentração territorial industrial, embora a 

descentralização industrial, no sentido marxista do conceito, não venha ocorrendo. Um 

segundo aspecto estaria ligado à movimentação internacional, caracterizada por uma busca de 

mão de obra barata e abundante, classicamente tratada na Divisão Internacional do Trabalho.  

Importante seria salientar que, a exemplo das peri-produções, também a 

produção não obedece a fatores nacionais/internacionais tão rígidos, embora a legislação 

trabalhista e outros fatores decorrentes e incorrentes a ela dêem uma certa homogeneidade ao 

território nacional. 

Na peri-produção a jusante, verifica-se uma produção mais ou menos 

qualificada e se encontram tanto atividades muito especializadas como não. Há, portanto, uma 

tendência de concentração geográfica e no plano dos fluxos da indústria, um duplo 

movimento, de dispersão e de concentração 

Hoje não podemos considerar apenas a fabricação como etapa produtiva. 

Na acumulação flexível, a peri-produção é mais importante e se torna difícil separá-la da 

produção industrial, embora no plano do trabalho com dados empíricos a dificuldade se dê em 

atrelá-la àquela. Isso, também, coloca em xeque a usual divisão da economia em primário, 

secundário e terciário24.  Por fim, é importante frisar que, numa primeira análise, a oposição 

entre sistema fordista de produção e acumulação flexível do capital não é tão clara no espaço, 

sendo preciso a investigação para se chegar a ela. Intentamos selecionar elementos em São 

José do Rio Preto que colaborem para esse tipo de estudo. 

                                                           
24 Muito embora ainda a utilizemos, pela necessidade de uma classificação que seja compreensível e comparável. 



�  ��

Para tanto, iniciaremos no próximo capítulo uma análise do processo de 

constituição de São José do Rio Preto, culminando num retrado de sua produção econômica 

atual. 
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3 A CONSTITUIÇÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  

 

 

 

A partir da análise da constituição de São José do Rio Preto desenvolvida 

neste capítulo, procuraremos ilustrar a articulação entre as formas espaciais, os processos de 

reestruturação urbana e de produção de novas centralidades, que serão desenvolvidos nos 

capítulos seguintes. 

Nosso objetivo neste capítulo não é fazer uma retrospectiva de São José do 

Rio Preto, mas apresentá-la relacionada ao desenvolvimento recente da economia – o que nos 

obriga a fazer correlações entre o local e outras escalas para delinear os elementos presentes 

na constituição de sua centralidade e das relações desta com a territorialidade da produção.  

Nesse sentido, discorreremos sobre os “papéis urbanos e sobre a extensão 

do tecido urbano”25, tornando fundamentais as referências anteriores por nos permitirem a 

comparação e a correlação de São José do Rio Preto com outras realidades e numa escala 

interurbana e intra-urbana. Não estamos desenvolvendo um trabalho sobre a industrialização 

paulista, porém para compreender a São José do Rio Preto de hoje, julgamos necessário uma 

breve discussão sobre aquele tema. 

Em termos de crescimento econômico e populacional, São José do Rio 

Preto vem se destacando entre outras cidades do interior e do Noroeste paulista, como denota 

                                                           
25 SPOSITO, M. E. B. A urbanização da sociedade: reflexões para um debate sobre as novas formas espaciais, p. 
83. 
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seu papel de capital regional e de pólo de atração, com reforço do plano econômico no 

político administrativo e vice-versa. 

A ocupação da área correspondente ao que hoje se denomina Noroeste 

paulista foi promovida por descendentes de mineiros e criadores de gado com maior 

intensidade entre 1850 e 1890, através do avanço feito por três rios: o Rio Paranapanema 

(correspondendo hoje à região de Marília e Bauru); o Rio Tietê (ao norte da primeira e 

correspondendo à região de Araçatuba); o Rio Grande (ao norte do rio Tietê, a partir de São 

Carlos rumo ao oeste e englobando Araraquara e a atual região de São José do Rio Preto).26 

Em 1852, com a chegada dos mineiros criadores de gado, inicia-se o 

povoamento constituindo-se, durante muito tempo, em núcleos isolados. A ocupação, 

sobretudo na segunda metade do século XIX, foi impulsionada pelo crescimento econômico 

vinculado inicialmente à agricultura, principalmente o café, o algodão e cana de açúcar.27 

Posteriormente, entre 1890 e 1920, predominam na região os imigrantes, 

fazendeiros e cafeicultores paulistas28, estes possuindo o controle de parte das instituições 

financeiras e ferroviárias e, muitas vezes, detendo o poder político e comandando a 

administração pública. 

Em São José do Rio Preto, por volta de 1880, começam a se desenvolver e 

expandir as plantações de café e, a partir de 1910, ela se destaca como uma das principais 

cidades da região nessa atividade.29 

                                                           
26 VASCONCELLOS.  p.107. 

27 VASCONCELLOS, p. 108 

28 Cf. MOMBEIG, Pierre. Pioneiros e fazendeiros de São Paulo, 1984. 

29 VASCONCELLOS. p.108. 
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De 1912 – chegada da Estrada de Ferro Araraquarense – até 1933, São 

José do Rio Preto se torna “ponta de trilhos”, impulsionando o crescimento econômico e 

demográfico da cidade. 

O crescimento populacional acompanhou a expansão da economia cafeeira, 

grande empregadora de mão de obra naquele momento histórico: em 1920 a produção cafeeira 

da região era de 100 mil arrobas e sua população era de 127 mil habitantes; em 1935 a 

produção passou para 4,6 milhões de arrobas e o contingente populacional chegou a pouco 

mais de 300.000 habitantes.30 

O Estado de São Paulo, em meados de 1933, tinha participação crescente 

na produção agrícola do país e a região de São José do Rio Preto se destacava na produção 

agrícola e pecuária. São José do Rio Preto respondia por cerca de 42% do valor da produção 

agrícola dessa região e detinha 56% dos bovinos do Noroeste do Estado, e por 14% e 20%, 

respectivamente, na produção estadual.31 

Com a crise do modelo cafeeiro, em meados de 1920, a agricultura paulista 

não deixa de se expandir em função das intervenções promovidas pelo Estado e, apesar da 

queda ocorrida no mercado mundial do café, a agricultura continua tendo papel importante em 

São José do Rio Preto e região. Concomitantemente, amplia-se a cultura em outros setores 

como o algodão, a cana de açúcar, a laranja e outros produtos, favorecendo o 

desenvolvimento de agroindústrias nas décadas seguintes.32 

                                                           
30 VASCONCELLOS. p.108. 

31 VASCONCELLOS. p.  109. 

32 VASCONCELLOS. p.111.  

Associe-se à análise a própria transformação do capital cafeeiro em capital industrial, defendida em MELO, J. 

M. C. de. O capitalismo tardio, e o papel de outros fatores, como a imigração, em oposição a esse autor, 

defendida em MAMIGONIAN, A. O processo de industrialização em São Paulo. 
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Nesse contexto, amplia-se a rede urbana, surgem novos municípios e 

aprofunda-se a posição de centros urbanos regionais de municípios como São José do Rio 

Preto, Araçatuba, Marília e Presidente Prudente. Esse período é caracterizado pelo início do 

incremento da articulação de várias regiões com a capital paulista por rodovias pavimentadas, 

iniciando um processo que só viria a se consolidar algumas décadas depois de efetiva 

deterioração da malha ferroviária.33 

Essa integração física é acompanhada pelo desenvolvimento industrial que, 

segundo RANGEL, tinha suas condições prévias já estabelecidas desde os anos de 1930, a 

partir dos ramos têxteis e de alimentos34e pela efetiva integração econômica do território 

nacional e da consolidação de um processo de regionalização interna.35 

De 1937 a 1950, de certa forma como decorrência das políticas 

centralizadoras promovidas pelo governo federal após a Revolução Constitucionalista, em 

1930, observou-se um crescimento do setor industrial na Região Sudeste e no interior do 

Estado de São Paulo, com indústrias de processamento de oliagenosas, beneficiamento de 

grãos e outras do setor  alimentício apresentando um maior destaque36. Esse crescimento 

industrial ocorre com menor expressividade no Oeste do Estado, onde predominam a 

agricultura e a pecuária.37 

Concomitantemente a esse processo, ocorre nas cidades e, principalmente, 

nos centros urbanos regionais, um crescente aumento populacional. Em 1950 e 1960, o

                                                           
33 VASCONCELLOS. p.111 

34 Cf. RANGEL, I. Economia, milagre e antimilagre. 

35 Cf. GOLDENSTEIN, L.; SEABRA, M. Divisão territorial do trabalho e nova regionalização. 

36 Cf. MOURÃO, P. F. C. A industrialização do Oeste Paulista: o caso de Marília. 

37VASCONCELLOS. p.112 



� ���

 

município de São José do Rio Preto apresentava taxas de urbanização, respectivamente, de 

82% e 88% e era, à época, a cidade mais populosa entre os centros regionais do Noroeste 

paulista. 

Os anos 1950 e 1960 são marcados por grandes mudanças na economia 

nacional, com o Estado, marcadamente, atuando em associação com o capital internacional, 

implementando indústrias de bens de consumo duráveis, bens de capital, bens de produção, 

metalurgia, siderurgia e petroquímica38, ao que BECKER & EGLER chamam de 

“modernização conservadora”39. 

De certa forma, promoveu-se um novo padrão de urbanização, 

correlacionado a uma nova complexidade da estrutura social.  

Na agricultura, com um maior incremento de técnicas na produção, ocorre 

uma mudança radical no setor agrário, com a prevalença dos grandes proprietários 

agroindustriais. 

Nesse contexto, a produção econômica baseada num modelo pretérito de 

agricultura entra em decadência na maioria das cidades da Região Noroeste do estado. São 

José do Rio Preto, em parte em função de uma maior diversificação de suas culturas, continua 

a ter um desempenho agrícola acima da média regional40. A esse fator, poderíamos 

acrescentar uma estrutura fundiária menos concentrada. 

O desempenho agrícola e o prevalecimento das indústrias ligadas ao 

beneficiamento de produtos agrícolas para o consumo alimentar em São José do Rio Preto 

                                                           
38 Cf. GOLDENSTEIN, L.; SEABRA, M. Divisão territorial do trabalho e nova regionalização. 

39 BECKER, B. K. & EGLER, C. A. G.. Brasil : uma nova potência regional na economia-mundo. 

40VASCONCELLOS. p.113. 
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parecem ter forte relação com a dinâmica econômica do município, que se constituía em 

uma das mais populosas cidades do Oeste paulista na década de 1970, com 122 mil habitantes 

e com 55% da população economicamente ativa empregada em atividades do setor primário41, 

acompanhando a inversão populacional ocorrida no Brasil. 

Também a partir dos anos de 1970, São José do Rio Preto torna-se um 

município com características de pólo de atração de comércio e serviços, abrangendo uma 

ampla área de municípios vizinhos: 

 

Esta é de fato, a característica que distingue a cidade de Rio Preto das demais 
cidades que também são centros regionais no oeste paulista, ou seja a 
permanência, por um longo período histórico, da cidade como pólo de 
comércio e serviços modernos, que recicla de forma intensa essas funções, 
intensificando, recorrentemente, sua urbanização e expondo a cidade, já no 
final da década de 60, ao agravamento dos  problemas sociais urbanos, 
particularmente na área da habitação.42 

 

 

A partir de meados da década de 1970 e 1980, ocorrem mudanças na 

estrutura econômica e urbana no país. 

Predomina, no período de expansão econômica, a expansão e exportação 

de produtos agrícolas. Com a criação do Proálcool, há um novo impacto no setor agrícola, 

ocorrendo um aumento da demanda por insumos químicos, implementos agrícolas e criando 

demanda por máquinas e equipamentos para usinas e destilarias de álcool. Até esse período, o 

dinamismo das atividades agropecuárias e das agroindústrias leva à intensificação do 

crescimento e modernização da cidade. 

 

                                                           
41 VASCONCELLOS. p. 116. 

42 VASCONCELLOS. p.116. 
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No final da década de 1970, a desaceleração da economia contribui para a 

diversificação no quadro de exportações brasileiras com bens de capital. Tem incremento, a 

partir dessa época, um processo de desconcentração industrial da região metropolitana de São 

Paulo para seu interior, este ganhando expressão no conjunto industrial do país. 

Nesse sentido, São José do Rio Preto pode ter sido inserida num segundo 

rearranjo da reorganização industrial promovida por um primeiro ciclo de desconcentração 

territorial, ocorrido a partir de São Paulo, seguindo eixos rodoviários em direção a Campinas, 

Santos, São José dos Campos e Sorocaba. Isso mereceria pesquisa específica para sua 

confirmação. 

No interior, onde predominava a produção agrícola exportável (suco de 

laranja, café, soja e outros) e produtos manufaturados também voltados ao mercado externo43, 

essa desaceleração causou grandes transformações, tanto na cidade como no campo, o que 

levou a: 

 

impactos variados no campo, [alterando-se] profundamente a estrutura do 
cultivo, com conseqüências diversas em termos sociais e econômicos; assiste-
se a um movimento desordenado de modificação das formas de emprego rural, 
o que gera um intenso fluxo de migração campo cidade 44 

 

 

 

 

 

                                                           
43 VASCONCELLOS.117. 

44 VASCONCELLOS. P. 118. 
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Em São José do Rio Preto, observou-se uma série de corolários desses 

processos como o início de um processo de periferização caracterizado por loteamentos 

populares implantados pelo poder público local como o Bairro Solo Sagrado e por favelas45. 

O incremento da rede rodoviária a partir dos anos 1970 ajuda a amenizar 

esse quadro e permite que São José do Rio Preto passe a deter posição privilegiada em relação 

aos demais municípios vizinhos, principalmente no setor agrícola para a exportação (arroz, 

milho e laranja) e agroenergéticos (cana-de-açúcar). Em contrapartida, a produção industrial  

sofre estagnação a partir dos anos  1980.46 

Atualmente, São José do Rio Preto conta com uma produção agropecuária 

diversificada, a distribuição em área ocupada se mostra concentrada no setor pecuário que 

responde, sozinho, à ocupação de quase 52% da zona rural do município e corresponde a 

18.000 ha.47 

A outra metade está destinada, sem grande destaque, ao café, limão, 

manga, cana-de-açúcar, seringueiras, arroz, milho e outras culturas, em menor intensidade. 

Apenas a laranja  destaca-se, com 2.880 hectares plantados.48 

                                                           
45 Cf. SILVA, E. A. A luta pela moradia como dimensão constituidora da cidadania. 
46 VASCONCELLOS. p. 123. 

47SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (município). Secretaria Municipal de Planejamento. Conjuntura Econômica de 

São José do Rio Preto 2000, p. 54. 

48 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (município). Secretaria Municipal de Planejamento. Conjuntura Econômica de 

São José do Rio Preto 2000, p. 54. 
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Os dados da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio de São José 

do Rio Preto, a partir das quarenta maiores empresas em faturamento, estão apresentados nas 

Tabelas 2 e 3, a seguir. 
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O pessoal ocupado encontra outra distribuição. A população 

economicamente ativa do município (PEA) possui a seguinte composição: 
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As informações apresentadas pela Fundação SEADE –  embora com 

classificação mais genérica e qualitativamente diferentes, devido à metodologias diferentes de 

pesquisa – confirmam a distribuição, como podemos observar na Tabela 5 abaixo. 

 

Tabela 5 – São José do Rio Preto – Estabelecimentos e Trabalhadores Formais – 2.001 
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As dez maiores empresas em números de funcionários estão assim 

distribuídas: 
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O Quadro 1, de um lado, demonstra as atividades com maior número de 

empregos em São José do Rio Preto e verifica-se que os dois primeiros lugares são ocupados 

por empresas concessionárias de serviços públicos e os demais são ocupados por indústrias; 

destaque deve ser feito à Empresa de Publicidade de Rio Preto, o maior jornal local, e que 

agrega para seu funcionamento diversas atividades não industriais. 

Com exceção das duas primeiras empresas e do jornal, todas as outras têm 

seus mercados consumidores abrangendo outras escalas: de municípios da região ao mundo. 

Apenas duas- Americanflex e Facchini - não possuem a origem de seu capital na cidade. 

A inter-relação das empresas locais com esferas não locais, tanto em seus 

mercados consumidores quanto em seu capital, demonstram a articulação de São José do Rio 

Preto com outras escalas 

A representação da articulação dessas empresas com outras dimensões 

pode ser observada na Figura 5. Por meio de uma análise conjunta com a Figura 6, percebe-

se que as empresas com maior índice de inserção não local ocupam as áreas da cidade 

correspondentes aos preços do solo mais altos e que essas coincidem com um eixo que corta a 

cidade no sentido sul – norte. 

Segundo a Delegacia Regional Tributária de São José do Rio Preto, a 

arrecadação do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços está assim distribuída: 
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A Tabela 6 não demonstra uma participação pequena do setor industrial na 

arrecadação de impostos. 

Nas análises feitas no capítulo anterior, verifica-se uma crescente primazia 

de setores não industriais na produção. Porém, a atividade industrial possui ainda a maior 

participação na produção e arrecadação de impostos. 

Porém, em se tratando de pessoal ocupado, perde para o comércio e para os 

serviços analisados em conjunto, e para o setor de serviços, isoladamente ou não. (Tabela 4). 

Há, porém, que se fazer uma ressalva: diversos serviços relacionados à produção, que não 

esta, propriamente dita, como uma série de serviços sociais, de distribuição, de guarda 

patrimonial e de limpeza eram realizados pela própria empresa industrial e são, numa escala 

crescente, terceirizados. 

Com a terceirização de atividades ligadas à indústria, temos um aumento 

do nível de emprego não industrial que era registrado como industrial. 

Para a compreensão da articulação dessas informações e da constituição de 

São José do Rio Preto com as formas espaciais e da cidade com processos que as moldam e 

são por elas delineados, uma análise mais profunda se faz necessário, o que faremos no 

capítulo seguinte. 
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4 UMA DISCUSSÃO SOBRE A MORFOLOGIA URBANA E A 
ARTICULAÇÃO DE NÍVEIS DIFERENTES DE 
URBANIZAÇÃO 

 

 

A constituição das cidades nos faz compreender que a conformação 

territorial, as formas tradicionalmente descritas e os limites oficialmente dados da cidade 

podem ser repensados, pois a cidade é cristalização da urbanização e essa, enquanto processo, 

não é definida, in fine, mas se articula à produção ampla e restrita. 

Como procuramos introduzir na discussão empreendida sobre produção e 

na articulação com a constituição de São José do Rio Preto, há grande identidade entre cidade 

e produção. A cidade é condição para a realização da produção como se sucede hoje, em 

função da concentração espacial. A produção no campo, por exemplo, assemelha-se à na 

cidade e dela depende, por isso a cidade não é só condição para a realização da produção, é 

também expressão de um jeito de produzir. É, nesse sentido, condição para a reprodução 

ampliada dos processos produtivos e da dinâmica econômico-social. A própria  reprodução 

simples, no âmbito da capitalismo, não está totalmente separada das atividades dotadas de 

elevadas taxas de  capital constante. 

A cidade, assim, organiza o consumo e é suporte da e meio de produção49, 

permite as relações e inter-relações necessárias à produção, ao mesmo tempo que, pela 

conjunção, abarca a essência das relações sociais, das diferenças e dos conflitos.50 

                                                           
49 Pela teoria marxista, no campo, as terras são meio e, na cidade, são suporte da produção, mas a referência é 

feita não às terras urbanas, mas à cidade, que é muito mais que aquelas. Do ponto de vista do trabalho 

socialmente acumulado, a cidade pode ser entendida como meio. Acreditamos ser essa a compreensão de 

LEFEBVRE, que a utiliza, embora não especifique seu uso. 
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No atual estágio do modo capitalista de produção, a indústria é ainda sua 

forma predominante, porém a reprodução do capital é cada vez mais complexa, demandando 

de maneira crescente as chamadas atividades do terciário, principalmente do setor financeiro, 

como já destacara LIPIETZ51. Assim, novas formas espaciais e novas territorialidades são 

criadas, irrompendo a cidade como a conhecemos, estruturada segundo uma lógica 

preponderantemente oriunda da organização territorial da indústria. As novas formas urbanas 

desenvolveram-se e tornaram-se mundiais consubstanciadas no capitalismo concorrencial e 

suas transformações hoje são disseminadas pelo capitalismo monopolista, uma vez que as 

relações capitalistas, ao se realizarem, em diferentes territórios, produzem características 

semelhantes, ainda que as diferenças existam. 

Há uma mudança radical no processo de urbanização: se, desde o advento 

da industrialização até a primeira metade do século passado, houve  uma difusão quantitativa 

da urbanização, hoje essa difusão é principalmente qualitativa e observam-se novas formas 

urbanas.   

Produz-se, assim, uma nova cidade onde:  

 

A importância da concentração espacial como seu traço principal é minimizada 
e se produz uma homogeneização dos espaços, no que se refere, não ao papel 
produtivo desses espaços, mas ao padrão do seu arranjo territorial e dos signos 
que traduzem o que é  urbano.52 

 

Procuraremos, agora, verificar como as diferentes conformações assumidas 

pelo modo capitalista de produção consubstanciam-se numa divisão social e territorial do 

                                                                                                                                                                                     
50 LEFEBVRE, H. La Revolución Urbana, p. 122. 

51 Cf. LIPIETZ, Alain. O capital e seu espaço. 
52 SPOSITO, M. E. B. A urbanização da sociedade: reflexões para um debate sobre as novas formas espaciais, p. 
94.  
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trabalho, que pode ser apreendida no estudo do processo de urbanização, e que 

historicamente traz grandes mudanças. 

Esse processo concorre para um espaço diferenciado e não homogêneo que 

é resultante das sucessivas divisões territoriais e sociais do trabalho que não ocorrem de 

maneira uniforme, tanto na história quanto no espaço, ao que SANTOS chamou de 

convivência de “subsistemas técnicos diferentemente datados”53, numa mesma porção do 

território. 

Em linhas gerais, procuraremos refletir sobre o espaço metropolitano e 

sobre o conceito de metrópole54 e estabelecer correlações por meio de fenômenos semelhantes 

ou não, tanto qualitativos quanto quantitativos, observados em outras escalas, com privilégio 

às cidades médias55, lembrando que as formas espaciais não apenas expressam, mas também 

são elementos de redefinição dos processos econômicos, sociais, políticos ou culturais, à 

medida que evidenciam as relações entre o processo de urbanização e a morfologia da 

cidade.56 

As mudanças profundas nessa morfologia denunciam um modelo de cidade 

que não é mais contíguo e concentrado e que, no nível da aparência, poderia fazer pensar num 

processo de urbanização homogêneo, com a diminuição de diferenças formais entre as cidades 

e entre campo e cidade. Noutro extremo, mas como o outro lado da mesma moeda, 

demonstram uma fragmentação no nível do território que implica numa cidade cingida em sua 

                                                           
53 SANTOS, M., A natureza do espaço, p.35. 

54 Instigante discussão está presente em SANTOS, M. Por uma economia política da cidade, sobretudo nos 

capítulos três e quatro. 

55 Devemos tomar os cuidados necessários para não cometermos equívocos na análise das cidades médias, não as 

concebendo como metrópoles de menor tamanho, ou de compreendê-las como um estágio em evolução àquelas. 

56 Cf. SPOSITO, M. E. B. A urbanização da sociedade: reflexões para um debate sobre as novas formas 

espaciais., p. 86, e SANTOS, M. Metrópole corporativa fragmentada, p. 59. 
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forma, mas não em sua essência e em seu processo, e mesmo num nível mais empírico, em 

suas relações de fluxos e trocas, mesmo desiguais, pois o espaço e a cidade são frutos de uma 

sociedade que desigualmente os produz e deles se apropria. Põe-se, assim, a necessidade de 

uma contextualização da urbanização (processo) e da cidade (forma por este assumida). 

Assim, podemos identificar três momentos cruciais no processo de 

urbanização para o estudo que nos propomos: a urbanização pós-Primeira Revolução 

Industrial, a urbanização pós-Segunda Revolução Industrial e a urbanização compreendida na 

passagem do sistema fordista de produção para a acumulação flexível do capital. 

Em rápidos traços, a Primeira Revolução Industrial “toma de assalto” a 

cidade e a segunda a submete à lógica da indústria, imputando à cidade a razão e a ordem 

dessa. Demoremos-nos mais no terceiro momento, revisitando os anteriores, quando 

necessário. 

Se o padrão de ocupação espacial da indústria incorria, a partir do século 

XIX, num espaço urbano extremamente concentrado, hoje os meios de transporte, do ponto de 

vista da territorialidade, colaboram para uma crescente descentralização57, respeitadas as 

diferenças históricas no processo de industrialização e urbanização58. De cidades complexas e 

compactas59, observamos hoje cidades que mantêm e exacerbam sua complexidade, porém 

não são mais compactas.  

                                                           
57 SPOSITO, M. E. B. A urbanização da sociedade: reflexões para um debate sobre as novas formas espaciais, p. 

88 

58 Cf. SANTOS, M. Metrópole corporativa fragmentada e SANTOS, M. Por uma economia política da 

cidade. 

59 Cf. BENEVOLO, L. História da Cidade. 
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O esforço teórico de se distinguir a forma urbana de seu conteúdo é, 

então, necessário para que se possam compreender as correlações existentes entre esses níveis 

da realidade.60 

O intercâmbio comercial, por exemplo, só se converteu em “função” 

urbana na Europa, por volta do século XIV.  “Desta função surge uma forma (ou umas formas 

arquitetônicas e/ou urbanísticas), e, a partir delas, uma nova estrutura do espaço urbano.”61 

Essa cidade comercial, com o desenvolvimento de um capital industrial é, 

rapidamente, sucedida pela cidade industrial, esta subordinando à sua lógica, o campo e, por 

conseguinte, a agricultura à industrialização e a aglomeração tradicional da agricultura, a 

aldeia, à aglomeração industrial, pois a cidade, com  

 

O ‘tecido urbano’ se estende consumindo os resíduos da vida agrária. Por tecido 
urbano não se entende, de maneira estreita, a parte construída das cidades, e 
sim o conjunto de manifestações do predomínio da cidade sobre o campo. Sob 
essa perspectiva, uma residência secundária, uma autopista, um supermercado 
em pleno campo formam parte do tecido urbano.62 

 

Ou, como afirma GOTTDIENER, rural e urbano perdem seu sentido 

tradicional diante de novos padrões de organização espacial. Segundo o autor, a cidade torna-

se “portátil”, na medida em que temos uma forte valorização de áreas afastadas em relação 

aos centros das cidades, acompanhada da desconcentração que se relaciona ao aumento 

                                                           
60 Cf. LEFEBVRE, H. La Revolución Urbana, e SPOSITO, M.E.B. A urbanização da sociedade: reflexões para 
um debate sobre as novas formas espaciais. 

61 LEFEBVRE, H. La revolución urbana, p. 17. (Todas as citações feitas dessa obra foram retiradas da 
edição em espanhol. A tradução e eventuais falhas são de nossa responsabilidade.) 

62 LEFEBVRE, H. La revolución urbana, p. 10. 
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absoluto de população e à densidade de atividades sociais em áreas fora das tradicionais 

áreas citadinas.63 

Além do que  

 

a urbanidade contemporânea tem que ser compreendida a partir da tomada de 
consciência de que são contraditórias as lógicas da cidade e da indústria. Como 
são contraditórias essas lógicas, o próprio sentido da urbanidade está 
comprometido pelo nível de fragmentação do espaço urbano.64 

 

Esse processo parece reinventar a forma urbana e o processo de 

urbanização como o conhecemos, definido a partir da Primeira Revolução Industrial: 

 

Passando, agora, por uma Terceira Revolução Industrial, observamos a 
generalização da urbanização produzida por (e produzindo) novas lógicas de 
comportamento espacial das empresas, de expansão extensiva das áreas 
residenciais, e de multiplicação do consumo gerando novas espacialidades, 
expressas pela articulação entre novas e antigas localizações e os múltiplos 
fluxos que se interconectam.65 

 

A práxis da produção do espaço urbano encontra na lógica industrial que se 

impõe à cidade, um obstáculo. A cidade moderna traz em si uma racionalização comum ao 

fordismo. Nas relações entre forma e função, observa-se um arranjo prévio, ditado pelas leis 

de zoneamento. A cidade, nesse sentido, encontra-se não só engendrada pelas práticas 

urbanas, mas submetida às idéias de racionalização. Se na cidade pré-industrial, a separação 

socioespacial se dá principalmente por questões relacionadas à organização social e de poder, 

                                                           
63 GOTTDIENER, M. A produção social do espaço urbano, p. 15-6. 

64 SPOSITO, M. E. B. A urbanização da sociedade: reflexões para um debate sobre as novas formas espaciais, p. 
95. 
65 SPOSITO, M.E.B. A urbanização da sociedade: reflexões para um debate sobre as novas formas espaciais, p. 
84. 
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conseqüentemente, nas cidades pós-revolução industrial, a separação é principalmente 

calcada num racionalismo, em que não deixa de se observar e de se exarcebar a segregação. 

Mudanças profundas também podem ser observadas na rede e na hierarquia 

urbanas que culminam em padrões de ocorrência que encontram semelhança e indutores 

comuns, baseados nas mudanças macroeconômicas e no desenvolvimento de possibilidades 

técnicas, bem como na necessidade de que estas sejam criadas. 

Há, ainda, elementos que devem ser enfrentados, pois se a forma urbana 

muda historicamente, seu conteúdo muda ainda mais rapidamente. É interessante ressaltar 

que, de acordo com LEFEBVRE66, as funções urbanas, de um lado, compõem um território 

coberto e administrado por uma rede de centros urbanos. Por outro lado, a cidade está cortada 

e ligada por redes de produção e distribuição, o que nos leva a compreender que tais funções 

não estão circunscritas à cidade e que a cidade não se resume ou se explica per si, pois, nesses 

dois casos existe uma relação e mesmo uma imbricação intra-urbana e interurbana, ou, como 

afirma SPOSITO, a forma urbana “revela um nível de extensão territorial negada pela 

concentração das informações em múltiplos nós.”67 

No caso do processo de estruturação da rede urbana brasileira verifica-se 

seu caráter extremamente concentrado e sua origem no papel, principalmente, burocrático e 

autárquico das primeiras cidades brasileiras, por funcionarem como elos de ligação com a 

Europa, sem se relacionarem entre si. Para OLIVEIRA68, nem mesmo a industrialização que 

se definiu no Brasil mais intensamente após 1930 foi capaz de apagar esse caráter autárquico, 

pois a própria indústria era autárquica. Grandes indústrias (como melhor exemplo a 

Matarazzo – em São Paulo) englobavam todas as fases de produção, levando a formação de 

                                                           
66 Cf. LEFEBVRE, H. La Revolución Urbana. 
67 SPOSITO, M. E. B. A urbanização da sociedade: reflexões para um debate sobre as novas formas espaciais, p. 
94. 
68Cf. OLIVEIRA, F. O Estado e o Urbano no Brasil. 
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conglomerados e oligopólios, sem que houvesse grandes relações com outros municípios69. 

A relação entre a cidade burocrática e agroexportadora repete-se, agora, na cidade industrial 

brasileira. Apenas no segundo governo de Getúlio Vargas, após a 2ª Guerra Mundial, o Brasil 

se viu inserido no processo de industrialização periférica, no contexto do capitalisno 

monopolista (primeiramente através de empresas estatais) com um processo de 

industrialização vinculado a um sistema, não mais, somente, a um lugar. 

Essa relação traz historicidade à relação dialética entre forma e conteúdo, 

entre cidade e urbanização e entre paisagem e espaço: 

Ou, ainda, como afirma SPOSITO: 

 

A análise da relação entre urbanização e cidade permite-nos compreender o 
espaço urbano, como materialidade presente, mas também como processo, como 
acumulação de outros tempos, como expressão das formas como se organizaram 
e reorganizaram as cidades, tendo em vista a urbanização e suas 
determinações.70 

 

Percebe-se que há uma historicidade e uma dinâmica que pode ser 

resgatada a partir da análise das diferentes funções dadas às mesmas formas e das novas 

formas criadas, pois   

 

a materialidade da cidade, enquanto paisagem produzida, resulta de um processo 
social, mas é igualmente imaginada, e que a importância disso resulta do fato de 
que o valor dessa materialidade está também na urbanidade que ela suscita. 

Se essa materialidade se redefine, em uma morfologia descontínua e extensa, como 
que definindo a dispersão da cidade, a sua própria urbanidade perde seu 
conteúdo, ou melhor, também, se redefine.71 

 

 

                                                           
69 Cf. MARTINS, J. S. Conde Matarazzo, o empresário e a empresa. 
70 . SPOSITO, M. E. B. A urbanização da sociedade: reflexões para um debate sobre as novas formas espaciais, 
p. 86-7. 
71 SPOSITO, M.E.B. A urbanização da sociedade: reflexões para um debate sobre as novas formas espaciais., p. 
95. 
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A forma urbana relaciona-se com uma disposição espacial que não é, 

necessariamente, verificável empiricamente. De um lado, porque a paisagem, cristalizada nas 

formas da cidade, resulta da acumulação de usos e representações, e os expõe através dos 

símbolos presentes na cidade, enquanto o espaço, sem perder seu conteúdo, que também não é 

simplesmente cumulativo, refere-se ao uso atual, à utilização e à construção presentes. 

Como ponto de partida, deve-se evidenciar que as formas da cidade e o 

processo de urbanização (e o de metropolização – uma de suas facetas) trazem também uma 

contradição crescente entre novas exigências e possibilidades do progresso técnico e as leis de 

acumulação do capital72, sobretudo no que tange ao capital imobilizado na compra de parcelas 

do solo urbano73. Ao que devemos acrescentar que a divisão social e territorial do trabalho, 

desde o advento do capitalismo, possui outra característica inerente a esse modo de produção, 

quer seja a divisão e alienação no processo de produção que torna, por vezes, de difícil 

apreensão os diferentes papéis assumidos pelos diversos agentes de produção do espaço. 

Por trás desse movimento, constata-se um novo momento da reprodução do 

capital e a esse quase desconhecimento da cidade soma-se o fato de a estruturação do espaço 

intra-urbano e metropolitano apresentar uma tendência de exacerbação dos espaços 

exclusivos, de aumento da segregação e segmentação socioespacial. 

O espaço urbano resultanta de uma articulação dialética de formas e 

funções, portanto é dotado de historicidade. Consequentemente, não se constitui apenas como 

produto das relações sociais, mas também como condicionador dessas relações, enquanto  

produz sua própria negação, através da dispersão.  

 

 
                                                           
72 Cf. LOJKINE. J. O estado capitalista e questão urbana. 

73 Cf. SINGER, P. O uso do solo urbano na economia capitalista. 
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A descontinuidade do tecido urbano se dá também num outro plano, pois – 

ainda que continue a ser pensada pelas mesmas razões –  é também cada vez mais possível no 

plano técnico. Esse é um elemento novo que contribui para a segmentação e para a segregação 

espacial das cidades. 

Por isso o termo desurbanização, utilizado por vários autores em análises 

sobre a dotação de grandes equipamentos fora das cidades, em geral na confluência de 

rodovias, deve ser repensado. A realização da produção se dá só através do consumo e se 

realiza na cidade, embora o consumo possa ser também o da cidade, através de signos e 

símbolos urbanos e o consumo também se traduza em desejos e necessidades, sendo que o 

primeiro é – ideologicamente – travestido no segundo.74 

Também não há coincidência, hoje, entre a cidade e o urbano. A lógica de 

utilização dos espaços rurais pode também ser urbana. A cidade não é um tecido apenas, ela é 

multipolar. 

A cidade, assim, vai perdendo algumas de suas características:  

 

totalidade orgânica, pertinência, imagem exaltadora, espaço mediado e 
dominado pelos esplendores monumentais. Agora se chega ao caráter do urbano 
na dissolução da urbanidade; se converte em disposição, ordem repressiva, 
demarcação com sinais, sumários códigos de circulação [...] e de referência. Sua 
expressão escrita se lê como um caderno de rascunhos75 

 

Ou seja, a cidade não está deixando de existir, mas assumindo novas 

formas. Para autores como CASTELLS76, há um espaço de fluxos constituído por um circuito 

                                                           
74 CASAS PADILLA, C. S. Fenomeno urbano e institucionalizacion, p. 9. 

75 LEFEBVRE, H. La revolución urbana, p. 20. 

76 Cf. CASTELLS, M. A era da informação: economia, sociedade e cultura, p. 435-442. 
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de impulsos eletrônicos, centros de funções estratégicas e uma organização espacial das 

elites gerenciais dominantes que se assemelha a uma forma espacial, dotada de importância 

correlata à cidade para a economia industrial. 

Nesse sentido é que: 

 

A Revolução informacional, a ampliação do consumo e a homogeneização dos 
hábitos e formas de vida urbanas redefinem a cidade. Ela se expande, ganha 
largas extensões e, ao estar em todo lugar, redimensiona seu conteúdo de 
urbanidade.77 

 

Por um lado, os ricos e aqueles que pensam como eles ainda desejam e 

consomem espaços exclusivos e, na outra ponta, aos pobres e empobrecidos são destinados78, 

como única alternativa, outros espaços. Porém, a descontinuidade possibilitada pelo 

desenvolvimento das técnicas, da tecnologia e dos meios de comunicação cria o urbano muito 

além das cidades, numa escala nova. Não se trata apenas de se espraiar valores tidos como 

urbanos, trata-se também de se espraiar o que se convencionou chamar de funções urbanas. 

O paradigma urbanístico do Século XX têm também seu papel na expansão 

do tecido urbano, sobretudo o princípio da monofuncionalidade, de cunho modernista (tão 

presente na legislação brasileira de uso e ocupação do solo, das diretrizes governamentais aos 

planos de desenvolvimento urbano79) que, ao destinar funções específicas a cada porção da 

cidade, tornam as distâncias maiores e os deslocamentos mais necessários. 

 

                                                           
77 SPOSITO, M.E.B. A urbanização da sociedade: reflexões para um debate sobre as novas formas espaciais, p. 
95. 

78 Observar que essa destinação não é apenas “dada”; ela pode ser um espaço desprezado por outras camadas, ou 
conquistado e ocupado. 

79 Cf. SERRA, G. Urbanização e centralismo autoritário. 
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Some-se a isso, o crescente estímulo ao consumo, inclusive nos espaços 

periféricos, visando a uma aceleração e a uma maior articulação entre a produção e a 

circulação, incrementando-se esta esfera, já que a da produção sofre as conseqüências da 

elevação da composição orgânica do capital e da lei tendencial do declínio da taxa de lucros, 

que se agravam com o declínio do padrão fordista de produção. Na cidade, assiste-se a um 

incremento dos espaços destinados à troca; a forma urbana é recriada por esse novo ciclo de 

reprodução do capital, à medida que surgem novas necessidades/imposições o que se 

apresenta como um desafio à análise do processo de urbanização, à concepção de cidade e aos 

recortes operados, administrativa e teoricamente. 

Em outra vertente, identifica-se a desconcentração da produção industrial 

nas áreas metropolitanas em outros momentos e, principalmente, em escalas nacional e global, 

no atual. Nesse sentido é que, nos estudos sobre as metrópoles e o que se chama de região 

metropolitana, destaca-se o que alguns  chamam de “desmetropolização”, outros de 

“desindustrialização”, mas a rigor, tais posicionamentos teóricos em verdade descrevem tal 

questão prendendo-se a uma idéia de metrópole e de região metropolitana baseada em dois 

pontos básicos: unidade funcional e contigüidade territorial. Pouco se considera, na 

perspectiva da desmetropolização ou da desindustrialização que se verifica, a subversão da 

forma urbana tradicional, levando a uma expansão não apenas contígua, como aquela que se 

observara em outros períodos históricos, mas também descontínua, principalmente no plano 

territorial, o que GOTTDIENER chama de “região metropolitana polinucleada”.80 

Quanto às teorias de localização industrial, MANZAGOL identifica duas 

frentes distintas: a sistêmica e a marxista81, que coincidem, de certa maneira, com a proposta 

                                                           
80 GOTTDIENER, M. A produção social do espaço urbano, p. 17. 

81 Cf. MANZAGOL, C. Lógica do espaço industrial. 
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de LIPIETZ82, identificando a primeira às chamadas teorias burguesas de localização. A 

primeira corrente pode, grosseiramente, ser resumida na compreensão do espaço como 

distância a ser percorrida e na localização como o ponto ótimo que reduz custos à produção. 

A teoria dos pólos de desenvolvimento formulada por François Perroux 

compreenderá o espaço do ponto de vista sistêmico. Suas limitações, segundo LIPIETZ83, 

estão na visão funcionalista das redes e dos pólos como objeto de ações planejadoras. Sem 

dúvida, essa concepção aparece nas ações governamentais brasileiras ao se propor a 

ordenação das redes urbanas nacionais, a partir de metrópoles nacionais e na eleição de pólos 

de desenvolvimento promovidos pelo Estado.84 

A crítica marxista apoia-se na compreensão de que a articulação entre 

indústria e espaço urbano se dá a partir da análise das relações de produção85, que são 

constantemente redefinidas, como apontam GOLDENSTEIN & SEABRA.86 

A análise das vantagens locacionais numa escala global do território e em 

intervalos de tempo cada vez menores colocam em xeque estas questões de definição de 

funções urbanas no âmbito da rede urbana contígua e das ações de planejamento urbano e 

regional adotadas com determinação naquela escala (de rede urbana) e estrutura (de hierarquia 

urbana). 

 

                                                           
82 Cf. LIPIETZ, A. O capital e seu espaço. 

83Cf.  LIPIETZ, A. O capital e seu espaço. 

84 Cf. SERRA, G. Urbanização e centralismo autoritário. 

85 Cf. LIPIETZ, A. O capital e seu espaço. 

86 GOLDENSTEIN, L.; SEABRA, M. Divisão territorial do trabalho e nova regionalização. 
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Há, assim, uma articulação em escalas e redes já em LEFEBVRE87, 

embora o tema possa parecer mais recente, associada a uma extensão territorial que dá novos 

contornos à cidade, possível graças ao emaranhado de fluxos. 

A avaliação das redes e hierarquias urbanas deve considerar a escala de 

abrangência de suas relações com outras cidades, lembrando que não são necessariamente 

contíguas, pois através dos fluxos imateriais também se realizam. 

No caso da metrópole paulista, uma nova conformação se vislumbra, pois 

ela passa a desconcentrar sua produção industrial em várias cidades que apresentam 

características que dão suporte aos modelos de produção esperados e devem ser pensados 

numa articulação de elementos e numa dimensão mais ampla que a até então entendida. 

A interiorização da economia demonstra que a territorialização da região 

metropolitana de São Paulo é outra, na prática. Mantiveram-se os limites administrativos, mas 

os limites da produção são outros. As diferenças observáveis entre o PIB metropolitano e o 

PIB do interior do estado de São Paulo poderiam fazer supor que há uma inversão na 

produção industrial paulista. Porém não se está levando em conta que há uma espacialidade da 

produção diferente da divisão territorial usada como base. Nesse sentido, pode-se observar 

que os fluxos materiais e os imateriais e as redes se traduzem numa territorialidade dispersa. 

Sem dúvida, as áreas contíguas à metrópole paulista, como o ABC, o Vale 

do Paraíba e Campinas se identificam num primeiro momento de expansão metropolitano, 

pela contigüidade espacial, pelos eixos de comunicação e transportes. 

 

                                                           
87 Cf. LEFEBVRE, H. La revolución urbana. 

Devemos também considerar as propostas de “intersecções de múltiplos conjuntos espaciais” e de 
“diferenciação dos níveis de análise espacial” apresentadas em LACOSTE, I. A Geografia: isso serve, em 
primeiro lugar, para fazer a guerra, embora o autor as tenha aplicado para a análise e questionamento da 
região. 
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Num segundo momento, calcados nos fluxos de expansão através de eixos 

fisicamente constituídos, como rodovias e ferrovias, temos um desdobramento especializado 

da metrópole, um processo de desconcentração que se reagrupa novamente, com várias 

especializações. 

A produção metropolitana, paulatinamente vai se desvencilhando da 

necessidade até então primaz de concentração espacial em São Paulo, menos na produção 

propriamente dita de bens duráveis e não duráveis – que muito necessitam de estruturas de 

transporte para as etapas anteriores e posteriores à produção propriamente dita – e com mais 

intensidade nas etapas de produção industrial que dão suporte àquela, como pesquisa e 

desenvolvimento, logística e outras, muito embora a produção intelectual e sobretudo as 

atividades supra-empresariais – que necessitam de convergência de firmas e executivos – 

ainda pareçam estar concentradas.88 

Essa produção não se dá também e apenas no Estado de São Paulo, sendo a 

indústria automobilística um grande exemplo de desconcentração da produção em unidades 

em vários estados, com seu comando parcialmente centrado em São Paulo, ou diretamente nas 

sedes da empresas, nos Estados Unidos, Europa e Ásia.  

Nesse sentido, surgem também as especulações de que o espaço teria 

perdido sua importância. Oberva-se, na realidade, o contrário. O espaço é ainda mais 

importante porque as diferenças territoriais são maiores. 

Em verdade, esse processo só se dá pela liberação relativa da localização 

industrial de fatores como acessibilidade às matérias-primas e escoamento e, 

                                                           
88 Assunto tratado, em diferentes realidades, em CASTELLS, M. A sociedade em rede, e em: SANTOS, M. A 

economia política da cidade; SANTOS, M. metrópole corporativa fragmentada; SANTOS, M. & 

SILVEIRA, M. L. O Brasil: território e sociedade no início do século XXI. 
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complementarmente, pelo progresso técnico e tecnológico disseminado no território, 

diminuindo a influência direta sobre a produção industrial propriamente dita da concentração 

de mão de obra especializada que se encontrava principalmente na região metropolitana. 

O desdobramento de São Paulo também não é tão recente e ocorre tanto no 

nível intra-urbano da cidade de São Paulo, quanto no nível metropolitano, 

especializadamente, e valorizando e envelhecendo porções da cidade, elos na metrópole e 

lugares na esfera da produção. 

A análise dos processos de redefinição e transformação da forma urbana 

deve levar em conta que, se por um lado temos realmente uma mudança funcional na análise 

interna da cidade, em outra escala, a do recorte regional clássico metropolitano, observamos 

uma redefinição e relocalização industrial, segundo as quais temos uma construção espacial 

que não nega e não “esvazia” a metrópole, à medida que reforça papéis de centralização 

decisória e de gestão de processos industriais, financeiros e políticos. 

Mas talvez a maior característica de São Paulo, enquanto metrópole, seja 

sua função de gestão da produção, com a indústria buscando “sua inserção no sistema 

urbano, mais do que sua localização”, como já apontava  CASTELLS ao analisar a formação 

das regiões metropolitanas.89 

Nesse sentido, sua articulação com o restante do país e do mundo não se dá 

num simples processo de concentração e desconcentração que, ora de maneira centrífuga, ora 

centrípeta, rearranja a produção e a gestão dessa produção. Não se trata do ápice de um 

modelo hegemônico e concêntrico.  

                                                           
89 CASTELLS, M. A questão urbana, p. 31. 
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A noção de uma “metrópole-rede”90 demonstra melhor a articulação 

dinâmica de São Paulo. A polarização não é de uma região (metropolitana de São Paulo, no 

caso), mas de uma rede. Uma rede que deve ser compreendida em sua dinâmica, não apenas 

em seu desenho de cidades articuladas, visto que, para cada fenômeno a ser analisado, seja ele 

relacionado à produção e suas fases peri-produtivas91, seja à organização do consumo, gestão 

e poder, há uma conformação que pode ser apenas momentânea. A “cidade invisível” assume 

contornos mais complexos que MUNFORD92 pôde antever. 

Teríamos, assim, uma redefinição dos papéis da metrópole e uma 

reafirmação de sua ação gestora sobre o restante do território. Isso implica numa nova 

espacialidade da metrópole, que transcende seu recorte territorial tradicional e implica numa 

nova territorialidade que costuma avançar por eixos de circulação, e que por vezes perde 

inclusive sua contigüidade territorial. Essa conformação territorial aponta para a necessidade 

de se estudar a cidade com base numa articulação de escalas que dê conta do nível interurbano 

e do nível intra-urbano e das formas e processos que parecem superar essa aparente 

dicotomia, o que nos leva a concordar com SPOSITO, quando afirma que: 

Cada fração da cidade deve ser analisada em suas especificidades, mas, ao mesmo 
tempo compreendida em suas relações com outras frações do mesmo espaço 
urbano, e desses com outros espaços, relações estas estabelecidas por diferentes 
atores sociais.93 

 

                                                           
90 SANTOS, M. A natureza do espaço. Técnica e Tempo. Razão e Emoção, p. 216. 

91 Cf. FISCHÉR, A. Développement Regional (Notas de Aula) 

92 Cf. MUMFORD, L. A cidade na história: suas origens, transformações e perspectivas, p. 606-12. 

93 SPOSITO, M. E. B. A urbanização da sociedade: reflexões para um debate sobre as novas formas espaciais, p. 
88. 
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Nesse sentido, complementamos a elaboração com ASCHER, que 

observa que há uma “recomposition fonctionelle et sociale des espaces métropolitains”94 e 

não um esvaziamento deles, e amplia sua observação ao concluir que mudanças na forma e no 

conteúdo da metrópole não significam seu esvaziamento, mas uma mudança qualitativa. 

Pensando-se conceitualmente a questão, ainda em um nível metropolitano, 

a concepção de “megalópole” proposta por GOTTMAN95, prende-se a uma idéia de 

contigüidade territorial e coesão funcional que não abarcaria a discussão acima. A proposta 

apresentada por ASCHER de “metápolis”96 parece permitir uma análise no nível das relações 

espaciais, permitindo que não só os fluxos materiais, mas também os “virtuais” sejam levados 

em conta e, sobretudo, a inserção de uma ausência: os territórios descontínuos. 

Essa mudança qualitativa, no caso de São Paulo, foi tratada, entre outros, 

por SANTOS97 e nos permite uma análise que leve em conta e possibilite que se vislumbrem 

as redefinições territoriais e espaciais por que passa a chamada aglomeração/meta-

aglomeração urbana. 

De forma geral, descreve o processo de estruturação da região 

metropolitana de São Paulo, chamando a atenção, quanto a esse tema, para um retrato 

concêntrico dessa aglomeração, que se reproduz do centro de São Paulo para o restante da 

região metropolitana e se repete nas aglomerações secundárias, com novas estruturas 

concêntricas que se interconectam com a maior. 

                                                           
94 ASCHER, F. Métapolis ou l’avenir des villes, p. 19. 

95 Cf. GOTTMAN, J. A urbanização e a paisagem americana: o conceito de megalópole. 

96 Cf. ASCHER, F. Métapolis ou l’avenir des villes. 

97 Cf. SANTOS, M. Metrópole corporativa fragmentada e SANTOS, M. Por uma economia política da 
cidade. 
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O desenho de tal rede difere da concepção de Christaller e se aproxima 

da descrita por ASCHER98. No primeiro, há uma organização hierárquica de centros urbanos 

que culminam na metrópole, enquanto que, no segundo, a transposição de núcleos de última 

grandeza pode se dar diretamente com o principal, sem escalas. 

Toda a estruturação de “São Paulo Metrópole” parece se dar segundo esse 

padrão: a organização dos vazios urbanos, dos transportes, das relações centro-periferia e da 

concentração de atividades de todos os tipos. SANTOS chama atenção para o fato de que: 

 

Dentro de um raio de 16 km, tendo como centro a Praça da Sé, num círculo de 840 
km2, estão 98% do comércio e 90% da indústria de toda a região metropolitana. 
Dentro de um raio de 8 km, um círculo de 200 km2 onde vivem cerca de 4 milhões 
de pessoas, estão 76% do comércio e 43% da indústria. A indústria é, pois, mais 
descentralizada que o comércio. Esses números ganham maior significação se nos 
lembramos de que somente o município de São Paulo se estende por uma superfície 
de 1493 km2 e a Região Metropolitana por 7951 km2.99 

 

Essa concentração maior do comércio (e atividades superiores) e a 

dispersão da indústria se repetem na organização do território paulista. 

Há, então, uma nova espacialidade que se sobrepõe à territorialidade e a 

transcende, implicando em redes e fluxos que são, por muitas vezes, constituídos com grande 

carga de “virtualidade”, como as redes de informática e teleinformática, de comunicações e 

telecomunicações. 

O retrato do papel das comunicações nesse processo de organização e no 

tipo da dispersão e concentração já chamava atenção no início dos anos 80 e pode ser inferido 

ao se analisar que “O município de São Paulo contava com 83,1% do total dos telefones da 

                                                           
98 ASCHER, F. Métapolis ou lávenir des villes, p. 34-7. 

99 SANTOS, M. Metrópole corporativa fragmentada, p. 62-3. 
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respectiva área metropolitana em 1980, a região Sudeste com 10,5% e nenhuma outra 

região com mais de 2%.”100 

Nesse sentido, a constituição do “meio técnico-científico-informacional”101 

no território brasileiro se dá num nível de concentração diferenciada, que organiza a produção 

industrial e suas etapas peri-produtivas, como já apontamos e que culmina na produção da 

“Região Concentrada”.102 

O desenho da rede, como descrevemos acima, repete-se no modelo 

proposto por ASCHER, com a articulação direta de parcelas distantes do território à cidade 

global. 

As cidades médias estão se mostrando como centros receptores desta 

expansão/desdobramento da metrópole, pelas “deseconomias” de aglomeração, pelos centros 

estatais de pesquisa e desenvolvimento, fornecedores de mão-de-obra especializada, entre 

outros fatores. 

Este movimento de (re)criação, absorção, transformação e 

refuncionalização de cidades médias pode ser generalizado, encontrando-se elementos para 

uma teorização?  A estrutura urbana e sua reestruturação podem ser igualmente analisadas? 

Como já discutidas, as noções tradicionais de hierarquia urbana e de rede 

urbana são subvertidas pelas noções de fluxo, de redes de cooperação, de redes imateriais e de 

realidades territoriais que encontram sua significância em escalas mundiais e com relações 

descontínuas, territorialmente falando. 

                                                           
100 SANTOS, M. Metrópole corporativa fragmentada, p. 100. 

101 SANTOS, M. & SILVEIRA, M. L. O Brasil: território e sociedade no início do século XXI, p. 101. 

102 SANTOS, M. & SILVEIRA, M. L. O Brasil: território e sociedade no início do século XXI, p. 103-4. 
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Isso, por si só, já traz características exógenas a determinadas regiões, 

até bem pouco dotadas de grande endogenia, embora sua raiz seja externa. O interior paulista 

é um bom exemplo. Sua economia e seu processo de ocupação, obedeceram a ditames de 

mercados mundiais para determinados produtos. Sua reprodução gerava crescimento local e 

embora o mercado consumidor de seus produtos fosse longínquo, associava-se a anseios de 

crescimento e desenvolvimento local, calcados em ideais de progresso e de pujança. 

Quanto às telecomunicações, é interessante se observar que a 

desconcentração de atividades possibilitada parece ser observada tanto na escala regional e 

metropolitana, quanto no nível intra-urbano (inclusive das cidades médias) e tal 

desconcentração não é, necessariamente, acompanhada por uma descentralização. 

São José do Rio Preto contava com um número médio de quase vinte 

terminais telefônicos por cem habitantes, conforme se observa na Tabela 7 abaixo. No 

entanto, sua distribuição no território é bastante desigual, como mostra a Figura 7 e a Figura 

8, esta exclusiva para os usos não residenciais. Observando conjuntamente a Figura 9, 

veremos a concentração de linhas telefônicas relacionadas à renda e observamos também, 

nesse aspecto, uma grande desigualdade. 
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Tabela 7 -  São José do Rio Preto: terminais telefônicos 
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Fonte: http://www.seade.gov.br 
 

O padrão de distribuição das linhas telefônicas por total de usos do solo, 

inclusive uso residencial (Figura 7), e por por empresa (Figura 8), apresenta um padrão 

radiocêntrico. Já ao analisarmos a Figura 10, que retrata o índice de densidade informacional 

das empresas, verificamos um padrão diferente, em que a concentricidade dá lugar a uma 

reestruturação por eixos. Esse processo ganha forma e é visível na cidade pela sobreposição e 

justaposição de padrões locacionais diferentemente datados. 

A distribuição de linhas telefônicas apresenta um padrão territorial 

completamente diverso dos índices de conectividade das empreas. 

Nas Figuras 7 e 8, verificamos uma concentração que remete a um padrão 

radiocêntrico; sua composição é herança de um tempo da cidade. Já a Figura 10, acima 

referenciada e a Figura 5103, que apresenta a inserção não local das empresas ao focar 

aspectos mais “modernos”, demonstram tanto um esquema de ocupação em eixos, quanto um 

nível de articulação intra e interurbano. 

Nesse sentido, concordamos com SPOSITO que observa que:  

A complementaridade e a concorrência que se estabelecem entre esses novos 
nódulos de fluxos no interior da cidade não geram, necessariamente, a 
integração, mas, ao contrário, como a rapidez da mobilidade tem relação 
direta com o uso do automóvel, o que se observa é a fragmentação da 
cidade.104 

 

                                                           
103 Ver Capítulo 3. 

104 SPOSITO, M. E. B. A urbanização da sociedade: reflexões para um debate sobre as novas formas espaciais., 
p. 95 
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Podemos observar que as possibilidades e os conteúdos técnicos não estão 

distribuídos igualitariamente, nem no tipo de empresa, nem em sua localização – o que pode 

ser observado no índice de densidade informacional das empresas e sua distribuição desigual, 

acima tratados e representados na Figura 10, como chamamos atenção há pouco, mas 

também no conjunto composto pelas Figuras 11 a 22 e 23 e 24 (agrupadas no final do 

capítulo).105 

Essa expansão descontínua perpassa uma realidade urbana com espaços 

cada vez mais apropriados e mais exclusivos, um dos motores da expansão do tecido urbano. 

Isso pode ser notado na busca e criação tanto de novos espaços de troca e produção, quanto de 

espaços de habitação. 

Um dos resultados mais perceptíveis é a disseminação de espaços 

exclusivos a determinadas funções e aqueles exclusivos a determinados usos, o que implica 

numa necessidade e numa constatação: primeiramente, as cidades, como as conhecemos hoje, 

não podem prescindir do automóvel para seu funcionamento, uma vez que os deslocamentos, 

com a divisão “racional” da cidade, são cada vez maiores. Isso impõe um desafio a todos os 

que pensam a cidade: suplantar a noção de zoneamento por uma prática calcada em princípios 

relacionados com o lote e a construção, seu entorno e a infra-estrutura existente e necessária. 

Segundo: ao se analisar o urbanismo recente, parece-nos que a cidade tal 

qual se apresenta foi imaginada antes de ter sido possível. Há um conjunto de idéias e de 

possibilidades técnicas que são exemplos das distâncias a serem percorridas, ou que foram 

percorridas, e que hoje fazem parte do cotidiano da cidade, como o automóvel (para se 

deslocar) e o refrigerador (para diminuir as necessidades de deslocamento); ou a televisão, o 

telefone, para estar sem ir; o teletrabalho e os teleserviços, como os disponibilizados pelos 

                                                           
105 Duas preocupações nos nortearam ao realizar o projeto gráfico: manter os cartogramas o mais próximo 
possível das suas chamadas e preservar a continuidade do texto. Em alguns momentos houve a prevalência de 
uma dessas diretrizes, pois não se mostraram sempre conciliáveis. 
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bancos, governos, lojas, livrarias, através da internet e do telefone106; uma vertente menos 

sofisticada seria a proliferação de serviços prestados em domicílio, como os “disk’s” água, 

comida, pizzas, rações, mensagens, flores etc. 

Embora se possa compreender que determinadas dessas características 

sejam mais comuns ou mais “necessárias” em grandes cidades, São José do Rio Preto possui 

diversas delas. 

Os fluxos que representam os deslocamentos para o consumo podem ser 

inferidos através da análise conjunta da Figura 9, à página 82, e do conjunto de figuras 25 a 

32 (agrupadas no final do capítulo) que representam a clientela atingida pelas empresas. Na 

primeira, estão retratados os setores com as maiores concentrações de população de baixa e 

alta renda e nas seguintes, o padrão de renda dos clientes dos empreendimentos. A primeira 

representa a fixidez da moradia, as demais, a mobilidade do consumo. 

Evidencia-se uma expansão, portanto, que não ocorre apenas porque não 

existem espaços a serem ocupados, mas pela falta de espaços exclusivos e altamente 

especializados funcional, técnica e socioeconomicamente, por um lado, reduzindo custos e 

fazendo do espaço um meio de produção em si, capaz de agregar mais-valia às atividades nele 

depositadas pela simples localização, e não mais apenas renda, e por outro lado, pelo 

incremento da especulação imobiliária, transformando “desejos” em “necessidades”.107 

É inegável a participação dos agentes imobiliários na produção dessa 

descontinuidade. No caso de São José do Rio Preto, o poder público municipal atuou na 

criação de novos espaços de morar nas periferias da cidade e promoveu ou facilitou a 

                                                           
106 Cf. ASCHER, F. Métapolis ou l’avenir des villes. 

107 Cf. CASAS PADILLA, C. S. Fenomeno urbano e institucionalizacion. 
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incorporação ilegal de glebas. Em pesquisa recente, verificou-se que, nos últimos quinze 

anos, apenas 15% da área urbana loteada foi feita legalmente.108 

No caso dos espaços de troca, a polinucleação urbana se deve, 

principalmente, à busca de diferenciação do padrão de consumo almejado, tendo os shopping 

centers como seu maior exemplo. Porém, pode ser creditada também à extensão do tecido 

urbano, no caso de subcentros. 

Em de São José do Rio Preto, voltamos a chamar a atenção para o conjunto 

de Figuras 25 a 32, por meio do qual podemos observar a distribuição do padrão de consumo 

na cidade. 

Em qualquer dos casos, a produção de novos espaços de troca não encontra 

seus determinantes apenas no nível intra-urbano. A localização de hipermercados e shopping 

centers nas proximidades de entroncamentos rodoviários é um bom exemplo que não deixa de 

ser encontrado em cidades médias, como ilustramos na Figura 33, no final do capítulo. 

Essa nova morfologia urbana reorganiza, num movimento aparentemente 

contraditório, a dispersão e  a aglomeração, em escala regional109, numa dinâmica que cria e 

recria centralidades num movimento que é poli(multi)cêntrico, como apontou LEFEBVRE110, 

à medida que se organiza, não apenas com muitos centros, mas também com conteúdos 

diferenciados. 

                                                           
108 Cf. BUENO, J. C. L. Tese de Doutoramento em conclusão. 

109 Cf. GOTTDIENER, Mark. A produção social do espaço urbano. 

110 Cf. LEFEBVRE, Henri. La revolucion urbana. Observamos que o termo é incorporado criticamente em 
SPOSITO, M. E. B.  Multi(poly)centralité urbaine. 
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Podemos observar, por meio da organização das empresas, que a 

localização intra-urbana possui muitos determinantes em outras escalas, o que pode ser 

complementado pela análise conjunta das Figuras 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 

(sequencialmente, no final deste capítulo)  e Tabelas 8 e 9.  
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Fonte: WHITACKER, A. M. Pesquisa de campo para tese de doutoramento. 

 

A Tabela acima, incorpora as empresas que não pertencem a redes, para 

complementação das análises (no caso, 63 por cento não pertencem à redes). Já a Tabela 9, 

destaca apenas empresas organizadas em redes. 
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Para a superação dialética de uma análise de rede hierárquica e contínua 

e da dicotomia intra e interurbana, a apresentação desses diferentes papéis deve ser 

acompanhada por uma reconstrução teórica da cidade, que por sua vez deve compreender que 

 

Na escala do conjunto das cidades de diferentes dimensões, a imagem da 
trama ganha maior relevância em relação àquela referente à localização e 
dimensionamento de diferentes tecidos urbanos. Como os fluxos são múltiplos 
e suas determinantes de diferentes naturezas, à idéia de rede, visualizada por 
pontos que se articulam, sobrepõe-se a idéia de uma trama de redes 
entrecruzadas, nas quais os pontos se dissimulam, porque as vias de 
comunicações são muito intensas.111 

 

Portanto, para se compreender a realidade urbana, devem-se somar a 

conceitos tradicionais, conceitos específicos tais como o de rede (de intercâmbio, de 

comunicação). 

 

A definição do fenômeno urbano implica considerar também as justaposições e 
superposições de redes, o encontro e a reunião destas redes, constituídas umas em 
função do território, outras em função da indústria e outras, finalmente, em função 
dos demais centros da malha urbana.112 

 

Embora nosso estudo privilegie o intra-urbano, a análise da rede deve ser 

compreendida para o entendimento da estruturação e reestruturação das cidades médias – e da 

cidade de maneira geral. 

Os processos de desconcentração metropolitana e de reconcentração em novas cidades, 

e o de centralização de esferas superiores da produção são caracterizados pela criação de 

novas centralidades e de um novo padrão de centralidade, no nível da rede urbana e no nível 

intra-urbano, o que procuraremos descrever no capítulo seguinte. 

                                                           
111 SPOSITO, M.E.B. A urbanização da sociedade: reflexões para um debate sobre as novas formas espaciais, p. 94. 

112 LEFEBVRE, H. La revolución urbana, p. 127-8. 
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5 CENTRO URBANO E CENTRALIDADE URBANA 

 

 

O presente capítulo, em diversos momentos, revisita dados apresentados no 

anterior. A divisão entre esses capítulos, como se verificará no texto, foi mais necessária para 

um ordenamento das idéias que desejada. A tônica da análise é dada à constituição e 

transformações da centralidade urbana de São José do Rio Preto. 

O trabalho será iniciado por uma recuperação das concepções de centro e 

centralidade, com o intuito de compreendermos suas transformações no plano da elaboração 

das idéias e também da realidade observada. Antes, porém, devemos compreender que esse 

processo compõe outro mais amplo: o da estruturação e reestruturação urbanas; tema esse 

tratado também no capítulo anterior. 

Para a discussão dos termos estrutura, estruturação e reestruturação, 

tomamos como ponto de partida as proposições de SPOSITO113, que procuramos interpretar a 

seguir. 

Desde os anos 1920 e 1930, utiliza-se o termo estrutura urbana numa 

análise  referente a um quadro que se concebia como estático e resultava num arranjo de usos 

do solo dentro da cidade. 

                                                           
113 Cf. SPOSITO, M. E. B. Urbanização e Produção da Cidade. (Notas de Aula) 
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Tanto na Escola de Chicago quanto no âmbito da Geografia Francesa, 

que possuem matrizes diferentes, o termo estrutura aparece como esse arranjo entre forma e 

função, analisadas como permanência e não como fluxos. 

Na primeira fase da Escola de Chicago, a estrutura era resultante da 

composição de usos que se atraiam ou se repeliam. Na segunda fase, a estrutura urbana 

deveria ser representada detalhadamente para a análise fatorial do arranjo (análise estatística, 

de localização, densidade e frequência, para se culminar numa matriz). 

A Geografia Francesa se propunha a desvendar o porquê de uma dada 

localização ou uso do solo, procurando a explicação da relação forma-função na gênese 

resultante do seu arranjo. 

Em ambas as abordagens, a dimensão privilegiada era a intra-urbana, 

embora, na Escola de Chicago, o nível metropolitano de análise fosse bastante presente e, de 

certa forma, a origem de seus estudos estivesse associada à necessidade de compreensão dos 

processos de concentração e aglomeração urbanas que se desenvolviam intensamente nos 

EUA. 

Os termos estruturação e reestruturação têm características comuns e sua 

aplicação se deve mais à época do fenômeno que se esteja retratando. Após os anos de 1960, o 

primeiro termo mostra-se apropriado e o segundo passou a ser utilizado após os anos 1980.  

Nesses casos, de um quadro estático passa-se a um dinâmico, que implicou 

no privilégio do enfoque processual da realidade. Nesse caso, o arranjo não é mais o 

resultado, mas sempre um processo. A relação entre forma e função se dá mais pelo 

movimento e pela mudança que pelos usos do solo. São os fluxos, primordialmente, que 

explicam a articulação entre forma e função. 



� �� �

Compreende-se, ainda, que a reestruturação não se restringe apenas ao 

nível intra-urbano, mas também à escala interurbana. 

A cidade, assim compreendida, é um conjunto de apropriações e usos que a 

valoram diferentemente. As combinações dinâmicas produzidas assumem tanto valores de uso 

quanto de troca que irão se relacionar dialeticamente entre si. 

Não podemos compreender a cidade como uma justaposição de usos do 

solo; da mesma maneira, a compreensão da cidade como uma justaposição de localizações 

não responde à maioria das questões que colocamos, nem permite se apreender o verdadeiro 

sentido da centralidade urbana. Para isso, devemos compreender a cidade como uma 

articulação entre localizações, sem nos esquecermos que novas localizações “mexem” com a 

estrutura do restante da cidade. 

Esse processo de articulações dinâmicas das localizações, que alteram uma 

situação pré-existente, no atual estágio, pode ser chamado de reestruturação urbana. 

Essa reestruturação se apresenta em dois níveis: na organização e 

reorganização dos espaços da produção e do consumo da cidade e nos símbolos, signos e 

sinais114 comercializados na e pela cidade. Para entender a constituição da centralidade 

urbana,  tem-se que considerar a concentração em ambos os níveis, pois o segundo 

acompanha o primeiro. Isso se dá não apenas na cidade, mas também através da cidade. 

Para a compreensão dos processos de estruturação e de reestruturação, 

devemos compreender alguns níveis de determinação que estão articulados à coexistência nas 

                                                           
114 Segundo LEFEBVRE, passamos, paulatinamente, de uma produção de símbolos para uma produção de 

signos, que vão sendo, por sua vez, suplantados por sinais. O sinal e o sistema de sinais fornecem um modelo 

cômodo de manipulação, uma vez que não são produzidos/apropriados coletivamente como os símbolos. Cf. 

LEFEBVRE, H. La revolución urbana. 
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cidades de dois pares dialéticos: público/privado e individual/coletivo, que são 

complementares e contraditórios. 

A manifestação do par público/privado se dá principalmente no espaço e a 

do par individual/coletivo, no plano das necessidades que tomam vulto na cidade. 

O local e o global também permeiam essas contradições. O consumo e o 

não consumo (ou a falta de acesso ao consumo) geram a violência praticada e sofrida. 

Também o não acesso ao espaço, gerando a exclusão socioespacial, permeia a discussão e 

essa exclusão não se dá apenas no plano das necessidades elementares de moradia, mas 

também no acesso  aos espaços públicos, de lazer, de convivência, de representação simbólica 

e de encontro. 

Os espaços públicos numa cidade, atualmente, são os espaços de passagem, 

principalmente. As administrações municipais tendem a exarcebar essa condição e a 

direcionar tais espaços aos meios de transporte individual. Há um direcionamento para o 

atendimento de necessidades individuais, no caso materializado nos espaços para o 

automóvel, em detrimento de espaços que permitam e favoreçam a satisfação de necessidades 

coletivas. 

As relações entre público/privado e individual/coletivo trazem em si vários 

elementos que precisam ser evidenciados. 

Primeiramente, a divisão técnica do trabalho pode ser associada à produção 

e domínio do conhecimento e determina a distribuição das localizações, dos usos do solo, 

através do zoneamento. A divisão social do trabalho, associada à hierarquia, implica em uma 

noção que não apenas é dada no plano socioeconômico, mas também nas imagens e 

representações socialmente construídas. 
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Em segundo lugar, há uma imposição de necessidades e desejos115 que 

guardam diferenças sutis entre si. Sua satisfação, ou não, se dá tanto no plano individual 

quanto no coletivo, através do consumo do espaços públicos ou privados. Dessa forma, o que 

é valor de uso, pode passar a ser valor de troca, uma vez que a mercadoria intermedeia essa 

relação com o espaço. 

Podemos identificar como um terceiro elemento a presença das 

instituições116. A sociedade organiza-se em torno delas (empresas, universidades, leis, 

governos) e o que não é institucionalizado causa o estranhamento e tende a sê-lo para o 

controle da cidade117. O que não está institucionalizado tende a ser, pelo processo de 

transformação do “vivido” em “concebido”118. As insurgências e o conteúdo social do lugar 

tendem a ser suplantados. 

Como um paradoxo, podemos compreender que as favelas em 

determinadas cidades (talvez seja o Rio de Janeiro um de seus melhores exemplos) não 

significam necessariamente uma exclusão territorial, haja vista que se localizam próximas aos 

bairros tradicionais e/ou já servidos de infra-estrutura. Já em um Conjunto Habitacional, 

forma institucionalizada de moradia popular, pode-se notar certo nível de exclusão e, 

certamente, uma segmentação socioespacial, observável desde sua implantação no tecido 

urbano. 

                                                           
115 LEFEBVRE, H. La revolución urbana. 

116 Cf. GIDDENS, A. As consequências da modernidade. 

117 Cf. CASAS PADILLA, C. S. Fenomeno urbano e institucionalizacion. 

118 Cf. CASAS PADILLA, C. S. Fenomeno urbano e institucionalizacion. 
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Como contraponto, estão os movimentos sociais (constituídos como 

processo em oposição à institucionalização) já que como movimentos que são oferecem as 

condições para tornar seus participantes em sujeitos sociais das mundaças. 

Por fim, é a propriedade privada um grande elemento na definição das 

relações entre público/privado e individual/coletivo. Não só por ser um marco jurídico que 

permeia o acesso, em todos os sentidos, à cidade, mas porque o público e o privado se 

confundem com o estranhamento, a construção de representações e o processo de apropriação 

– no sentido filosófico e agora também no sentido de tornar próprio – diferenciado do espaço. 

Os loteamentos fechados e a política de adoção de áreas públicas por empresas privadas 

contribuem para esse estranhamento. O desconhecimento do coletivo para grandes parcelas da 

população torna “naturais” as diferenças sociais e com isso, a segregação também é assim 

vista. A ótica para o diferente é a do estranhamento, pois a consciência de que a diferença 

existe, só se dá se for possível a comparação e o contato. 

No âmbito da Geografia Urbana, não se faz possível apenas o estudo da 

estruturação e reestruturação urbanas, ou apenas da organização das redes. Para SASSEN, 

verifica-se um novo tipo de sistema urbano que opera concomitantemente em vários níveis: 

regional, global e transnacional, a cidade global119. Essa articulação, não apenas no nível 

dessa cidade global, mas nos diferentes níveis desse processo, permite que se faça uma leitura 

não atomizada do espaço.120 

 

 

 

                                                           
119 Cf.  SASSEN, S. As cidades na economia mundial. 

120 Cf. CARLOS, A. F. A. O lugar no/do mundo. 
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5.1 Centro e centralidade: acepções e concepções 

 

 

Da mesma maneira que expusemos nossa compreensão das concepões de 

estrutura, estruturação e reestruturação urbanas, procuraremos explicitar em que acepção 

utilizamos os termos “centro” e  “centralidade”.  

Devemos ressaltar que não existe cidade sem centralidade, por isso se 

compreende que a única categoria que pode ser utilizada para definir a cidade em todos os 

tempos é o centro. Mas deve-se procurar compreender o conteúdo da centralidade nos 

diferentes momentos históricos e recortes empreendidos para sua apreensão, na perspectiva de 

se entender como ela se realiza no âmbito de diferentes formações sociais. 

A discussão sobre centralidade suscita investigações e sistematizações em 

várias escalas: na escala regional com Christaller figurando como um melhor exemplo; num 

âmbito intermediário (calcado numa noção de sistemas de cidades, mas discutido a partir da 

realidade metropolitana circunscrita a determinados padrões norte-americanos), tendo como 

maior expressão a Escola de Chicago; e no âmbito intra-urbano, desde essa mesma escola, as 

muitas outras leituras que procuraremos sistematizar. Não nos dedicamos, no entanto, a uma 

reconstrução teórica de todas, mas elegemos aquelas concepções que permitam tanto a 

contraposição quanto a explicitação de nossas posições. 
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Como início, devemos chamar a atenção para as primeiras análises 

empreendidas sobre o centro das cidades e que se propuseram como uma teoria para o espaço 

urbano, genericamente intituladas de “ecologia urbana”, em especial da já referida Escola de 

Chicago. 

Sua interpretação da cidade e dos conflitos que nela se materializam são 

explicados pela disputa por territórios e pela acomodação e distanciamento de usos que se 

complementam e que se repelem. 

Alguns de seus conceitos básicos tiveram e têm grande influência para a 

análise da cidade, pois, com conteúdo diferente, ou não, passaram a compor os instrumentos 

de discussão e análise sobre a centralidade. Os principais conceitos são os de área central, 

centralização, descentralização e segregação.121 

Não é por acaso que as principais elaborações teóricas concernentes a essa 

escola privilegiaram a análise do centro, inclusive com esse assumindo um papel determinante 

no processo de estruturação urbana. A leitura empreendida da cidade como um ente dotou a 

área central de uma função controladora do restante do organismo122. 

Fundamentalmente, as implicações sobre a análise das cidades são: o meio 

ambiente social assume uma forma que é manifestação dos processos de organização social; a 

organização social se acomoda a seu meio ambiente físico

                                                           
121CORRÊA, R. L., O Espaço Urbano, p.82-3. 

122 Cf. GOTTDIENER, M., A Produção Social do Espaço Urbano, p.35-49. 
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e se faz representada pela disposição espacial dos assentamentos urbanos.123 

Três formulações dessa corrente, em especial, tecem considerações sobre a 

centralidade urbana e compreendem tanto a primeira fase da Escola de Chicago, como sua 

releitura, pós-Segunda Guerra: a Teoria das Zonas Concêntricas, de Burgess; Teoria das 

Zonas (ou dos setores), de Hoyt; Teoria de Núcleos Múltiplos, de Liv e Ullman. 

 

A Teoria das Zonas Concêntricas compreende o desenvolvimento da cidade 

a partir de uma área central (o central business district  - c.b.d.) cercada por uma série de 

anéis concêntricos, com a atividade industrial se localizando nas franjas desse centro, 

cercadas por residências de segmentos mais pobres. Num segundo momento, se observaria 

uma especialização socioespacial do comércio e serviços, acompanhando as mudanças no 

padrão habitacional dos segmentos mais ricos, que deixariam o centro rumo à periferia e aos 

subúrbios.124 

A partir da centralidade exercida pelo c.b.d., a concentração culmina na 

centralização de atividades e usos que, num segundo momento, implica na descentralização, 

causada pela “incompatibilidade” entre alguns desses usos como expõe GOTTDIENER: 

 

 

                                                           
123 “a forma assumida pelo meio ambiente social poderia ser tratada como uma manifestação física dos 

processos de organização social, um modo de pensamento comum, atualmente, a todas as ciências urbanas. 

Além disso, a analogia biológica, que se tornou a base da teorização ecológica, também foi transposta para a 

sociologia, a economia e a geografia urbanas. Ou seja, essas três áreas possuem uma base comum numa 

dependência teórica, embora  não-exclusiva, da ecologia humana. Segundo a abordagem ecológica, as 

disposições espaciais dos assentamentos urbanos representam a acomodação da organização social a seu meio 

ambiente físico”. GOTTDIENER, M., A Produção Social do Espaço Urbano, p. 36. 

124 Cf. JOHNSON, J. H., Geografia Urbana, p.231-60. 
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Para o quadro de Burgess, era essencial a noção de centralidade - isto é, o centro da 

cidade, por força dessa posição e como resultado de um processo histórico de 

aglomeração, dominava a competição espacial em torno dele. À medida que a 

população da cidade aumentava, a competição e a divisão do trabalho cada vez mais 

especializada disparariam dois processos ecológicos adicionais, chamados 

centralização e descentralização, que eram uma versão funcional do ciclo invasão-

sucessão.125 

 

Compreende-se, assim, uma hierarquização entre localizações e usos do solo, 

com o centro no topo, não como o lugar mais exclusivo, mas como o lugar (ou área, seguindo 

a terminologia própria à corrente de pensamento) que comandaria, pela sua complexidade 

funcional, os processos descritos de centralização e descentralização das demais atividades. A 

forma urbana aparece como determinante primordial dos processos sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
125 GOTTDIENER, M., A Produção Social do Espaço Urbano, p.42. 
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A Teoria das Zonas (ou dos setores) constitui-se numa adaptação do modelo 

anteriormente explicitado, para atender às imposições que a realidade expressava, quando se 

apresentava uma rigidez socioespacial de alguma área que não permitia o desenvolvimento 

concêntrico como fora explicitado pelo modelo. 

Essa rigidez era explicada pelo conteúdo cultural destas áreas que se 

mostravam resistentes ao processo de “invasão-sucessão”, incluindo esse elemento (cultural) à 

análise da estrutura intra-urbana.126 

Nessa leitura da cidade, teríamos uma espacialização funcional e social da 

cidade a partir de eixos radiocêntricos, onde determinados setores ou anéis de circulação do 

centro à periferia teriam o caráter segregativo correspondente aos anéis concêntricos já 

descritos. 

O papel do c.b.d. é relativizado, em razão do destaque dado às dinâmicas dos 

espaços de habitação, que passam a coordenar a lógica locacional, dando novos conteúdos ao 

espaço intra-urbano e metropolitano. Os fatores ecológicos de localização e relocalização127 

persistem. 

Por fim, há a Teoria de Núcleos Múltiplos. 

O padrão concêntrico e o radiocêntrico são substituídos, na construção do 

modelo, por uma estrutura celular (os núcleos múltiplos) que concentrariam usos e atividades 

que se beneficiariam pela coesão, ou se afastariam por se prejudicarem

                                                           
126 Cf. CASTELLS, M., A questão urbana, p.153, e GOTTDIENER, M., A produção social do espaço 
urbano, p.43-4. 
127 CASTELLS, M., A questão urbana, p.149. 
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mutuamente. O processo de centralização e descentralização e de análise “ecossistêmica” são 

também evidentes. 

O ponto de maior concentração seria aquele de acessibilidade máxima, o 

c.b.d., a partir do qual, novos núcleos especializados seriam constituídos, os subcentros. 

A Escola de Chicago, embora tenha conseguido formular explicações sobre a 

estrutura das cidades, tem seu maior limite no caráter empirista e na transposição dessas 

observações empíricas para um modelo teórico organicista. A forma da cidade, como descrita, 

equivale a uma realidade observada em primeira instância, e dada com tal e não como parte de 

um processo, daí a possibilidade limitada desse enfoque para dar respostas às problemáticas 

urbanas que se acentuavam no decorrer do século XX. Essas respostas eram construídas a 

partir de uma identificação imediatista entre forma e função e destas com a sociedade. 

A Geografia Urbana tanto incorporou como se contrapôs a essa modelização. 

A Geografia Urbana Francesa, que representamos com GEORGE128 e 

BEAUJEU-GARNIER129, tem como linha de análise, para o centro das cidades, a procura de 

um entendimento das formas atuais a partir da gênese da cidade em 

                                                           
128 Cf. GEORGE, P., Geografia Urbana. 

129 Cf. BEAUJEU-GARNIER, J. Geografia Urbana. 
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diferentes escalas, com o privilégio da região e do centro em relação a essa cidade. 

A forma da cidade é vista como uma paisagem com muitas marcas deixadas 

pela história. O centro é a materialização dessa história, como o espaço é compreendido como 

dela resultante. 

Com a Escola de Chicago, há uma prevalência das formas na organização da 

sociedade; na Geografia Francesa, a prevalência está na história, sendo o espaço apenas o 

palco de ações resgatáveis através das formas. 

Dois outros autores têm importantes contribuições à Geografia Urbana e à 

análise da centralidade: Manuel Castells e Henri Lefebvre, nenhum deles geógrafo, mas 

ambos responsáveis pela aproximação entre pesquisa urbana e abordagem marxista 

Para CASTELLS130, o elemento estruturador não é a forma ou o conteúdo 

histórico da forma, mas a segregação, entendida no bojo de uma sociedade capitalista. Para o 

autor, “o centro urbano resume e sintetiza as tendências do sistema urbano”131, com a 

segregação urbana permeando o desenho da cidade e através dele se tornando evidente. 

Há na obra do autor uma decomposição do centro da cidade e da 

centralidade, compreendida por ele como o processo de constituição dos centros. Essa 

decomposição, necessária à sua construção teórica de cunho estruturalista,

                                                           
130 Cf. CASTELLS, M. A Questão Urbana 

131 CASTELLS, M., A intervenção administrativa nos grandes centros urbanos, p.64. 
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leva à identificação de diferentes níveis e categorias de centralidade que se expressam em 

diferentes conteúdos: símbólicos, personificação do estado; econômicos, expressão do capital; 

político-administrativos, representando o governo; lúdicos. Mas, sobretudo, este autor 

considera  o centro como o local da sublimação do urbano, pela sua capacidade de representar 

e condensar toda a estrutura urbana. 

Deve-se considerar que esses diferentes conteúdos dados ao centro 

encontram-se distribuídos ou concentrados na cidade, sobrepostos ou não, tanto em sua 

dimensão territorial, quanto em sua dimensão espacial, de acordo com a constituição de cada 

cidade e que devemos compreender que o recorte territorial não define a centralidade, mas o 

centro. A centralidade, definida pelos fluxos que dão conteúdo (inclusive o conteúdo 

identificado por CASTELLS) ao(s) centro(s) é cambiante, à medida que não se define pela 

localização, mas pelo movimento e pela articulação das diferentes localizações. 

Essa centralidade não se define apenas no nível intra-urbano, mas na 

articulação de diferentes níveis e escalas, sobretudo quando não se restringe a elaboração do 

modelo teórico à concepção de hierarquia urbana tradicional, mas sim se compreende a 

constituição de redes num padrão não necessariamente concêntrico e que possui articulações 

definidas por fluxos. Portanto, não apenas a definição da centralidade no tecido urbano se dá 

pelos fluxos e é dinâmica, mas também a centralidade pensada na escala da rede, ambas 

podendo, conforme características e tempos, sobreporem-se. 
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Com LEFEBVRE132 a centralidade ganha destaque como a essência do 

fenômeno urbano: “A centralidade constitui para nós o essencial do fenômeno urbano, porém 

uma centralidade considerada junto com o movimento dialético que a constitui e a destrói, 

que a cria ou que a extingue”133, à medida que seria a forma primeira de organização urbana, 

através da concentração e da dispersão que comanda. Sua concepção não é una e abarca várias 

escalas e, sobretudo a articulação destas, através de duas argumentações básicas: a cidade se 

organiza articulada em redes de produção e numa relação e articulação intra-urbana e 

interurbana; a cidade possui estruturas morfológias e sociológicas e, nesse sentido, a 

centralidade também diz respeito a um lugar com conteúdo social, carregado de símbolos e 

representações. Essa concepção afirma que a centralidade é, em verdade, poli(multi)cêntrica 

e, com nuanças diferentes, é resgatada por GOTTDIENER134  e por SOJA135. 

A centralidade é esse processo duplo que se expressa também pela 

organização de vazios, de concentração e dispersão, como aponta LEFEBVRE: 

 

 

Dicho espacio urbano es contradicción concreta. El estudio de su lógica y de sus 

propiedades formales nos conduce al análisis dialéctico de sus contradicciones. El 

centro urbano se llena hasta  la saturación, hasta  pudrirse o estallar. A veces, 

invirtiendo  su sentido, organiza a su alrededor el vacío y la escasez. En  la  mayoría  

de los casos el centro urbano implica y propone la concentración de todo lo que se

                                                           
132 Sobretudo em LEFEBVRE, H. La revolución urbana. 

133 LEFEBVRE, H. La revolución urbana. 

134 GOTTDIENER, M. A produção social do espaço urbano. 

135 SOJA, Edward. Geografias pós-modernas. 
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 da en el mundo, en la tierra, productos industriales, obras humanas, objetos e 

instrumentos, actos y situaciones, signos y símbolos. ¿Donde? Cualquier lugar puede  

convertirse en el enclave, en la convergencia, en el lugar privilegiado. De tal forma 

que todo   espacio urbano  lleva  consigo ese posible-imposible, que constituye su 

propia negación. De tal forma  también  que  todo  espacio  urbano  ha  estado,está y 

estará concentrado y poli(multi)céntrico. La forma del espacio urbano evoca y 

provoca tanto la concentración como la dispersión” 136   

 

 

 

As expressões e termos utilizados, então, carregam uma carga advinda de 

diversas correntes e pensamentos.  

Compreendemos que, pela sua gênese e por sua reconstrução conceitual, as 

expressões concentração e desconcentração se articulam melhor com o território, assim como 

o termo aglomeração – de pessoas, carros e atividades. 

Já os termos centralização e descentralização traduzem dinâmicas que 

concentram ou não atividades de gestão, comércio e serviços. Descentralizar é tirar do centro.  

Para se compreender a constituição da centralidade, são os fluxos os 

elementos determinantes, muito mais que a localização. Esses fluxos são incrementados pelas 

comunicações e telecomunicações que são traduzidas em trocas,

                                                           
136 LEFÈBVRE, H.,  La revolución urbana, p.46. 
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decisões, gestão, controle e irradiação de valores. A dinâmica de concentração e dispersão 

cria e recria centralidades que irão ocupar e valorar diferentemente e diferencialmente 

territórios no tecido urbano e se traduzem em segmentação de usos e não usos e na 

fragmentação socioespacial. 

Por isso, compreendemos o caráter processual da centralidade, em 

complementação ao centro, expressão territorial. Ou ainda, que a centralidade diz respeito aos 

“fluxos, a fluidez” e o centro é a “perenidade”, ou seja, a centralidade é expressão da dinâmica 

de definição/redefinição das áreas centrais e dos fluxos no interior da cidade. 

Tais processos são também responsáveis pela multiplicação das formas de 

constituição dos centros e pela reprodução da centralidade. 

SPOSITO ainda afirma que: 

mesmo que a dimensão ou uma nova dinâmica da divisão territorial do trabalho 

provoque a emergência de outros ‘centros’, o principal e cada um deles desempenha 

um papel de concentricidade, ou seja, é para diferentes setores da cidade e para 

diferentes escalas de atuação/atração, uma área de interesse de convergência.137 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
137 SPOSITO, M. E. B. O centro e as formas de expressão da centralidade, p.23. 
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A leitura desse quadro permite a constatação de que existiriam duas 

tendências, que podem ajudar à compreensão das novas formas urbanas e da suplantação de 

um modelo tradicional de rede: 

 

 

a) uma tendência “à centralidade, através dos distintos modos de produção e 

as diferentes relações de produção; tendência que hoje penetra até o ‘centro decisório’, 

encarnação do Estado, com todos seus riscos.” 

b) uma tendência “à policentralidade, à oni-centralidade, à ruptura do 

centro, à desagregação, tendência orientável, seja através da constituição de diferentes 

centros (ainda que análogos, eventualmente complementares), seja até a dispersão e a 

segregação.”138 

A expressão territorial dessa centralidade passa, cada vez mais, a  se mostrar  

fragmentada na cidade e mesmo fora dela, pois os centros urbanos tendem a possuir 

especializações socioeconômicas e funcionais. Assim, será também fragmentada a 

espacialização. Não uma fragmentação desarticulada, mas engendrada por um processo duplo 

que parece não só criar novas formas como imputar novas funções a velhas formas, num 

processo de adequação e inadequação a novas dinâmicas impostas, com relativo abandono das 

formas tradicionais de uso, função e representação social do espaço. Em ambos os casos, há 

uma nova valoração. Novas e velhas formas convivem com novos e velhos usos,

                                                           
138 LEFEBVRE, H. La revolución urbana, p. 125-6. 
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mas  num  certo   descompasso entre a rigidez das formas e o uso cambiante, os fluxos são 

cada vez mais dinâmicos e dinamizadores, e, às vezes, há o contrário, ou seja, uma ausência 

de fluxos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� � ��

 
 

 

5.2 A centralidade, o interurbano e o intra-urbano: buscando uma 

síntese 

 

 

A tentativa de se empreender generalizações acerca de um determinado 

fenômeno, como as mudanças na morfologia urbana, na constituição da centralidade e a 

análise articulada de escalas pode levar a tentativas de modelização da realidade, o que limita 

consideravelmente seu entendimento. Complementarmente, o relativismo que se opera ao se 

compreender fenômenos em escalas de ocorrência diferentes como idênticos pode levar a um 

grande nível de imprecisão.  

Há, então, a necessidade de que, entre a excessiva particularização (analisar 

as escalas intra-urbana e interurbana, a da rede e a dos espaços urbanos separadamente) e a 

generalização empobrecedora (reduzir todas as manifestações do fenômeno urbano, toda a 

morfologia urbana a um único indutor, como as formas atuais assumidas pelo modo 

capitalista de produção), questionemos se os processos característicos de grandes cidades se 

dão, também, nas chamadas cidades médias pelo rápido processo de urbanização que se 

dissemina, segundo novas nuanças nas economias periféricas, como uma das características 

do que alguns economistas denominam como fordismo periférico.  

Em verdade, o modelo de produção capitalista em curso não se desdobra 

em uma outra produção, uma central e outra periférica, portanto, o “fordismo periférico”, e 

mais atualmente, o “pós-fordismo periférico”, não são sistemas produtivos descoladas entre 

si, mas faces de uma mesma moeda, já que compõem o desenvolvimento desigual do 

capitalismo.  Assim,  a  urbanização  nas  formações  econômicas  “periféricas” não obedece a  
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parâmetros distintos, mas particularizados. Portanto, a crescente necessidade de aumento de 

rapidez no ciclo de reprodução do capital implicou num incremento do setor terciário e, 

portanto, de sua expansão territorial, o que se dera, num primeiro momento nas grandes 

cidades e vem agora ocorrendo nas cidades médias. 

No caso do interior paulista, detectam-se elementos de uma produção do 

tipo flexível já em 1975139, ao passo que, na capital de São Paulo, isso não acontecia, uma vez 

que a produção fordista é extremamente rígida quanto à sua localização territorial e já estava 

implantada com mais profundidade nessa cidade. 

Na estruturação de São José do Rio Preto, nos anos 1980, observava-se, 

segundo Vasconcelos: 

 

um padrão de urbanização assentado em dois fundamentos básicos. De um lado, o 
processo de periferização, cuja marca principal é a proliferação de loteamentos 
populares na periferia da cidade para a localização da população de baixa renda 
e que em, Rio Preto, tem sua condução a partir dos anos 80 vinculada a uma 
política oficial do município e comandada diretamente pela Prefeitura Municipal. 
De outro lado, gerido pelo capital imobiliário, principalmente local, está o 
processo de adensamenrto e verticalização da ocupação da área central e regiões 
contíguas.140 

 

Esse último processo teria sido incrementado a partir dos anos 1970: 

“Outro fenômeno a se destacar é o adensamento da ocupação do centro da cidade, que 

intensifica-se a partir de meados da década de 70 com predominância das funções comerciais 

e de serviços”141. 

 

                                                           
139 MOURÃO, Paulo Fernando Cirino. A industrialização do Oeste Paulista: o caso de Marília. 

140 VASCONCELOS, p. 128. O tema é tratado também em SPOSITO, M. E. B. O chão arranha o céu. 

141 VASCONCELOS, p. 132 
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Essas últimas atividades são as que têm reforçado o crescimento 

populacional e crescimento econômico da cidade, nas últimas décadas e têm levado a um 

distanciamento da posição de São José do Rio Preto em relação aos municípios da região. 

Da mesma forma, pode-se analisar o processo de constituição de novas 

formas urbanas que possuem generalizações identificáveis, em várias escalas de análise. Os 

determinantes desse processo estão não apenas num nível intra-urbano e interurbano, como 

também desenvolvem nesses dois níveis suas determinações. Constituem-se e são constituídos 

pelos níveis local, nacional e mundial, à medida que se homogeneizam e se fragmentam, tanto 

o espaço, quanto o território. 

Na análise de São José do Rio Preto e de seu processo de reestruturação 

urbana acompanhado pela emergência de novas centralidades e de mudança no conteúdo de 

seu centro tradicional, uma das questões que chama a atenção é a origem do capital das 

empresas. 

Um dos elementos da chamada acumulação flexível do capital, como 

tratamos no Capítulo 2, é a mobilidade das empresas e um crescimento das chamadas 

atividades terciárias. 

A mobilidade possui uma dupla escala de ação: a global e a local. No caso 

da local, podemos considerar o processo de constituição de novas centralidades na cidade, 

como apresentamos, como uma de suas principais características verificáveis empiricamente. 

Mas nessa mesma escala, a do local e intra-urbana em nosso caso, também se manifesta a 

reorganização global por meio de empresas com capital de origem internacional. Pudemos 

verificar que, em São José do Rio Preto, a presença dessas empresas corrobora essa 

articulação entre escalas, mas também permite se verificar o crescimento do setor terciário. A  
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presença das empresas com capital internacional, do ponto de vista estatístico, é mínima 

(cerca de 0,5% sobre o total de atividades), mas deve ser observada qualitativamente. 

O Quadro 2 permite que se verifique a classificação e participação das 

empresas com capital de origem internacional: 
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Quanto à distribuição desse tipo de empresa, podemos verificar, na  Figura 34, no 

capítulo 4, que ela se dá de maneira concentrada em alguns setores, mas não exclusivamente em setores 

que compõem o centro tradicional. 

Sua concentração ocorre: - no encontro de dois principais eixos, Rodovia Federal 

BR – 153 e Rodovia Estadual Washington Luiz; - no encontro de outros eixos, agora um municipal, a 

Avenida José Munia com a mesma Rodovia Estadual Washington Luiz; - em dois setores que se 

encontram na porção nobre do centro tradicional, voltados à Avenida Alberto Andaló, que desemboca 

na José Munia (observar essas vias na Figura 41, apresentada a seguir). 

Verificamos que as atividades pertencem todas ao setor terciário, mas não como 

imaginávamos a priori, exclusivamente ao setor financeiro e ao comércio do tipo auto-serviço. A 

participação percentual, por categoria, pode ser analisada na Tabela 10, que seguirá após a próxima 

figura (de número 41). 
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Com uma análise semelhante à feita para as empresas de origem 

internacional, podemos verificar que aquelas de origem nacional também podem permitir que 

se compreenda algumas facetas da inserção de São José do Rio Preto em outras escalas. 

Essas empresas respondem por 2,3% do total de empresas de São José do 

Rio Preto, e estão distribuídas conforme se pode observar na Tabela 11. 
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Com 10% das empresas de capital nacional da cidade pertencendo ao ramo 

de comércio atacadista e de intermediários do comércio, verifica-se as possibilidades para a 

distribuição de mercadorias advindas da localização de São José do Rio Preto em um 

importante entroncamento rodoviário. 

O comércio atacadista e varejista, com origem de capital nacional, é quase 

todo organizado em rede, como veremos a seguir. Esse é mais um elemento que corrobora 

nossa compreenção de que a composição de usos da cidade são resultado de uma articulação e 

de interesses multiescalares.  

A atividade industrial aparece com a participação de 19% nessa 

classificação. Já nesse caso, buscamos elementos para verificar se essas empresas industriais –  

com capital de origem nacional, mas em escala distante de São José do Rio Preto – são 

provenientes de algum processo de relocalização industrial, em nível nacional, ou fixam-se 

nesta cidade por conta de externalidades positivas. Essas respostas denotam a possibilidade de 

novas pesquisas em São José do Rio Preto, mas podemos verificar – pela Tabela 12 – o perfil 

das indústrias, com capital de origem nacional (não existem indústrias com capital de origem 

internacional), analisando a clientela destas empresas, e se chegar a algumas conclusões: se a 

clientela majoritária é externa à cidade e a região e o capital também o é, a localização se deve 

a incorporação de alguma externalidade à produção. 
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A concentração relativa das empresas de capital nacional pode ser 

observada pela Figura 38 (presente no Capítulo 4) Percebe-se a maior presença relativa nos 

eixos viários principais que propiciam a articulação entre o plano viário municipal e as 

rodovias e nos setores que coincidem com distritos industriais e com a presença de grandes 

equipamentos de consumo, o que tem ligação com o quadro de usos acima descrito. 

Já sua distribuição absoluta, não se levando em consideração a participação 

relacionada ao total de empresas do setor, demonstra pelo menos quatro características, que 

podem “datar” essas empresas: - uma concentração nos setores que compõem o centro 

tradicional, - uma que se inscreve na área próxima ao centro tradicional e que se desenvolveu 

como uma expansão desse centro tradicional e - duas dinâmicas que se desdobram do centro, 

uma contígua, através das principais vias de acesso, e outra que se constitui sem contigüidade 

ao centro, compreendendo eixos e sobreposições de eixos viários municipais e/ou  

rodoviários. 

A Tabela 13 apresenta essa distribuição, que pode ser acompanha da pela 

Figura 42, com a identificação dos setores. 
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As empresas com capital de origem regional correspondem a pouco menos 

de quatro por cento do total de São José do Rio Preto. Tomando-as como um conjunto 

podemos observar como estão classificadas, sendo que na  Tabela 14, a divisão é elementar e 

na 15, promovemos um melhor detalhamento. 
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O comércio varejista, respondendo por 41,1 por cento do total de empresas 

nessa categoria de capital de origem regional apresenta uma distribuição principalmente 

voltada ao pequeno consumidor –  não computadas as atividades relacionadas ao comércio 

varejista de peças, acessórios e automóveis –  como se pode observar na Tabela 16. 
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No padrão de distribuição relativo dessas empresas na cidade, percebe-se 

uma concentração na porção Norte da cidade, em especial na porção meio Norte, área de 

expansão do centro tradicional, como já identificamos. (Observar Figura 39, no capítulo 

anterior). 
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Na Tabela 17 apresentamos a distribuição absoluta, por áreas 

delimitadas, como se apresenta a seguir. 
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Os eixos principais de deslocamento e os bairros podem ser visualisados 

nas Figuras 41 e 43, respectivamente. 

Seu padrão de distribuição é bastante diferente das empresas de capital 

internacional e nacional e há uma coincidência dessas empresas com a área Norte da cidade, 

sobretudo além da estrada de ferro e nos bairros que passaram a receber uma maior 

quantidade de atividades identificados com o centro tradicional, após o início da efetiva 

interligação da cidade com a transposição dos córregos Canela, Borá e Rio Preto, nos anos 

1950 (como já apontamos). Dentro dessas áreas, a concentração segue os eixos principais de 

comércio local, ou os eixos radiais, a partir do centro, rumo norte e nordeste.  
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As empresas com capital de origem local representam quase 94 por cento 

do total em São José do Rio Preto, como podemos observar na Tabela 18, abaixo. Seu padrão 

de distribuição na cidade é inverso ao das empresas de capital externo. Sua concentração 

relativa aparece com destaque em quase toda a área Norte e pode ser observada na Figura 40, 

já apresentada no Capítulo 4. 
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Podemos observar que, além de numericamente expressivas, as empresas 

com capital de origem local estão distribuídas em diferentes ramos do setor terciário, como se 

pode verificar na Tabela 19, abaixo. 

Mais uma vez, há um predomínio do setor comercial, respondendo por 

pouco mais de 56 por cento do total de empresas nessa categoria, como apresenta a Tabela 

20. Sendo que, deste percentual, cerca de 45 por cento do total de empresas refere-se ao 

comércio varejista (Tabela 19). 
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Obs. Usaram-se níveis diferentes para a classificação, foi necessário diferenciar atividades muito diferentes. 
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Mais de um quarto desses estabelecimentos é composto pelo pequeno 

comércio de alimentos e bebidas, seguido pelo comércio de tecidos, artigos de armarinho, 

vestuário e calçados, como demonstra a Tabela 21. 
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A delimitação ou delimitações do centro, a configuração da forma urbana e 

a apreensão da centralidade como processo, no tecido urbano, ou no espaço da rede, nos 

moldes expostos acima, implicam em não definí-los apenas no nível do território: a 

centralidade encontra nos fluxos sua maior expressão e elemento constitutivo, daí sua 

natureza cambiante. 

A forma urbana possui correlações com a estrutura da rede urbana e não se 

trata de característica exclusiva do atual momento da urbanização. No nível intra-urbano, 

tinha-se uma cidade mononuclear, com um único centro e, na rede, tinha-se a clássica 

hierarquia urbana dos centro principais aos centros secundários e assim sucessivamente.  

Uma digressão, tomando-se o exemplo de São Paulo, está presente em 

SANTOS, em que é ressaltada a origem do padrão radiocêntrico tanto na origem da cidade de 

São Paulo, quanto na estruturação posterior da região metropolitana.142 

As redes intra e interurbana possuem padrões formais semelhantes por dois 

motivos básicos. 

Primeiramente, são resultantes de um mesmo processo socioeconômico, 

que organiza a produção, daí a indução de formas urbanas semelhantes. Como as formas 

pretéritas, já há décadas, eram induzidas por um mesmo processo (o capitalismo industrial), as 

redes urbanas apresentavam, como as cidades, um esquema que, genericamente, podemos 

chamar de radiocêntrico. 

Ambas possuíam a estrutura necessária para se organizar a produção e o 

consumo, a partir de centros de controle e irradiadores de valores, culturas, símbolos, ordens e 

ambas são suplantadas pela necessidade de se perpetuar essa produção e se lança mão da 

                                                           
142 Cf. SANTOS, M. Metrópole corporativa fragmentada. 
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tecnologia, dela se servir e a ela induzir.  Isso demonstra mudanças no padrão de 

produção, associadas a essas novas territorialidades. 

Nesse contexto, a análise da relação entre centralidade e dispersão, ou, 

como apresenta SPOSITO, sobre centro-periferia, seria caracterizada por três dinâmicas 

principais. 

Primeiramente, trata-se da “dinâmica imposta pelas novas lógicas de 

comportamento espacial das empresas industriais.”143, caracterizadas a) pela maior 

mobilidade das plantas industriais graças à redução dos custos de transporte, o que permite 

que as empresas deixem os grandes centros; b) pelo aumento do consumo, o que faz com que 

haja um aumento do número de empresas industriais; c) pela relativização do modelo de 

produção local para um consumo local, migrando-se para modelos de produção para mercados 

distantes; d) pela diminuição de plantas industriais que “permite uma flexibilização dos usos 

dos espaços.”144; e) pela separação territorial da gestão e da produção, desde que necessidades 

infra-estruturais de circulação e comunicação estejam atendidas, o que permitiria a 

localização não metropolitana e mesmo em áreas externas ao tecido urbano, redefinindo-se 

“não apenas o tecido interno das aglomerações urbanas, mas também a rede de fluxos entre 

aglomerações de diferentes portes.”145 

                                                           
143 SPOSITO, M. E. B. A urbanização da sociedade: reflexões para um debate sobre as novas formas espaciais, 
p. 89-91. 

144 SPOSITO, M. E. B. A urbanização da sociedade: reflexões para um debate sobre as novas formas espaciais, p 
. 89. 

145 SPOSITO, M. E. B. A urbanização da sociedade: reflexões para um debate sobre as novas formas espaciais, 
p. 89. 
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A articulação dispersa da produção e da produção e gestão é 

acompanhada por concentrações com novas características: 

Paralelamente aos fluxos que se estabelecem entre diferentes unidades da mesma 
empresa e entre empresas controladas sob o mesmo capital, observa-se um 
interesse de maior articulação entre as unidades de gestão de uma empresa ou 
grupo e outras empresas e/ou instituições, de diferentes portes, para a compra de 
serviços de diferentes naturezas (do desenvolvimento tecnológico à limpeza e 
manutenção do maquinário)146 

 

Observa-se que essa é uma nova tendência de concentração, ao mesmo 

tempo em que a produção, de maneira geral, desconcentra-se ou se reconcentra em outras 

áreas dotadas do aparato técnico e tecnológico necessário. 

As atividades industriais apresentam sua maior concentração relativa em 

setores afastados do centro, sobretudo graças à presença de vários minidistritos industriais 

localizados nas proximidades de bairros populares e/ou de eixos de circulação rodoviários. 

Sua disposição é quase radiocêntrica, como demonstra a Figura 44.  A Figura 45 apresenta o 

principal distrito industrial de São José do Rio Preto. 

Ao mudarmos a concentração relativa, retirando as atividades residenciais 

da composição dos setores, o padrão não muda com relevância; evidencia-se, porém, uma 

maior concentração na porção Noroeste da cidade (Figura 4, capítulo 2). 

O padrão de ocorrência dos estabelecimentos de comércio atacadista é 

afastado dos setores centrais, com maior presença nas porções Norte e Leste da cidade. Há 

relação deste padrão com os eixos viários. (Ver Figura 46). 

                                                           
146 SPOSITO, , M. E. B. A urbanização da sociedade: reflexões para um debate sobre as novas formas espaciais,  
p. 90. 
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No caso em estudo, verificamos a constituição de padrões de 

assentamento diversos, com áreas de segmentação residencial, mesmo quando não se 

observam grandes distâncias, em termos territoriais, entre elas. São exemplos ilustrativos 

desta tendência, os diversos loteamentos fechados com padrões de ocupação diferentes, 

destinados às camadas intermediárias, até as mais altas. A Figura 9 (Capítulo 4) e a Tabela 

22 (inserida após a Figura 46) apresentam a distribuição por renda familiar em toda São José 

do Rio Preto, essa última com os condomínios fechados em destaque.147 

                                                           
147 A complexidade  dos espaços de habitação não permitiu que fossem abordados nesta pesquisa. Em verdade, 
esta análise demandaria outra pesquisa, daí o tratamento rápido à questão da moradia que é utilizada, em nossa 
pesquisa, apenas para fundamentar e exemplificar outras discussões. 
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FIGURA 45 – São José do Rio Preto: Distrito Industrial (principal). 

Fonte: www.riopreto.sp.gov.br 
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Outra característica observável é a presença de condomínios de 

chácaras (em verdade, em muitos casos, os lotes são partilhados em áreas menores que o 

módulo rural mínimo, usando-se subterfúgios para sobrepor-se à legislação), localizados fora 

do perímetro urbano, mas com todas as características de moradias urbanas e usadas tanto 

como primeira, quanto segunda residências e como espaços de lazer. 

A terceira dinâmica apresentada refere-se aos espaços destinados à troca, 

ao consumo tanto de bens quanto de serviços, ao que incluiríamos os espaços destinados ao 

lazer. 

Ao nosso ver, suas estratégias de localização se dão primordialmente pela 

incorporação de novas áreas ao tecido urbano ou pela localização nas franjas e periferias, 

notadamente em nós de circulação, muitas vezes atendendo a vários municípios.  

Outro padrão locacional dessas atividades, em cidades mais antigas, e em 

metrópoles diz respeito à ocupação de grandes áreas outrora destinadas a outros usos 

(equipamentos industriais, portos) – onde a inadequação a novos usos rentáveis colocam-nas a 

disposição, geralmente a um relativo baixo custo para o capital especulativo, mas não raro 

exigindo pesados investimentos públicos para sua revitalização ou readequação. Processos 

semelhantes são observados nos velhos centros tradicionais. 

De uma maneira ou de outra, há interesses estruturais, como já 
mencionamos, em se promover o aumento do consumo, mas também interesses de natureza 
fundiária e imobiliária, com a valorização de novas áreas ou das áreas revitalizadas e de suas 
proximidades.
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Essas três dinâmicas operam, ao nosso ver, em várias escalas diferentes e, 

muitas vezes, só por meio da articulação entre escalas se tornam identificáveis ou 

desmistificáveis, o que revela a importância da compreensão dessas duas realidades para se 

compreender a estruturação interna das cidades. Complementarmente, devemos compreender 

que a relação em dimensões e níveis diferentes – na constituição da rede de cidades e entre 

redes, as formas de circulação materiais e os meios de transporte são complementados pelas 

circulações imateriais. O que implica em se compreender que ao conjunto de usos se 

sobreponha e se contraponha, por vezes, a dinâmica dos fluxos. 

A Geografia estudou as relações entre as cidades, com a análise de 

hierarquia urbana, “mas as formas de produção e consumo que definem essa hierarquização 

das cidades no interior de uma rede estão sendo superadas, inclusive, porque há múltiplas 

possibilidades de circulação das informações.”148 

                                                           
148 SPOSITO, M.E.B. A urbanização da sociedade: reflexões para um debate sobre as novas formas 

espaciais., p. 93. 
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A cooperação entre empresas, instituições e cidades supera a competição e 

a organização hierárquica da rede urbana, compondo o que se chamou de “redes de 

cooperação”.  Cooperação que, no entanto, não pressupõe a ausência de competição. 

STORPER149, ao analisar a produção calcada no controle do conhecimento e do aprendizado 

– técnico e tecnológico (learn production), pôde exemplificar a constituição dessas redes. 

Redes que também criam centralidades e que são dotadas de diferentes combinações e 

sobreposições, “redes de redes”, como escreveu SPOSITO, apoiada em Roberto Camagni, ao 

afirmar: “Atualmente, há possibilidades múltiplas [em oposição a modelos concêntricos 

próprios às representações de redes urbanas hierárquicas] de relações entre cidades de 

diferentes padrões, sem que, necessariamente, elas se estabeleçam hierarquicamente”150,o 

mesmo se dando, ao nosso ver, com cidades grandes e médias, e, por meio da formação de 

redes que não têm, necessariamente,  contigüidade territorial. 

No âmbito dos esforços de se trazer à discussão a temática da centralidade 

nas cidades médias e de sua articulação com as redes, verifica-se que tal processo assume 

nuanças diversas, mas já não se pode falar num único centro para elas, como nos fazem crer 

os diversos momentos e análises, que demonstram a existência e manutenção de um centro 

tradicional que tem suas ocupações e usos se transformando e, sobretudo, a existência de 

desdobramentos desse centro tradicional que encontra determinantes além do nível intra-

urbano. 

                                                           
149 Cf. STORPER, M. A industrialização e a questão regional no Terceiro Mundo. 

150 SPOSITO, M. E. B. A urbanização da sociedade: reflexões para um debate sobre as novas formas espaciais, 
p. 93 
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Em diferentes concepções e menções ao centro urbano há, quase que 

automaticamente, uma identificação com convergência e/ou divergência. Ou seja, o centro 

organiza os deslocamentos e é ponto de articulação entre seus usos e os demais espaços da 

cidade. Os movimentos dos veículos e das pessoas convergem para ele, em determinados 

momentos do dia, e de lá partem, ordenando um movimento pendular que dota essa área de 

conteúdos diferentes no decorrer de um único dia e lhe dá uma dupla característica de 

integração e dispersão. 

Essa identificação é reforçada pelo desenho do plano viário, que tanto pode 

determinar a localização do centro, quanto ser por ele influenciado, numa relação dialética. O 

duplo movimento de atração e dispersão se materializa através desse plano, tendo no trânsito 

de pedestres e de veículos (coletivos e individuais) sua identificação mais direta, e, num nível 

menos evidente, por meio dos fluxos imateriais de informações. 

Segundo VILLAÇA, a partir da segunda metade do século XIX, as cidades 

brasileiras e sua área central passaram por um processo de estruturação do que viriam a ser 

seus centros principais, por duas dinâmicas iniciais: a implantação de “serviços urbanos”, 

antes realizados no interior das casas (hospedagem, atendimento médico, ensino) e a 

especialização dos estabelecimentos de comércio varejista.151 

A constituição do centro de São José do Rio Preto partiu, como tantas 

outras cidades, da primeira aglomeração formada no entorno da estação ferroviária da cidade, 

no espigão que separava as bacias dos córregos Borá e Canela, hoje canalizados e sobre os 

quais se construíram, respectivamente, as Avenidas Alberto Andaló e Bady Bassit (obervar 

Figura  41, com a identificação das principais vias de acesso da cidade). A Figura 47 permite 

que  se  visualize  esse  centro  hoje,  representando  na porção inferior da imagem as estações  

                                                           
151VILLAÇA, F. Espaço intra-urbano no Brasil. p. 252-3. 



� ����

 

rodoviária e ferroviária e o terminal municipal de transportes coletivos, à esquerda a Avenida 

Alberto Andaló e à direita a Avenida Bady Bassit. No alto da imagem, verifica-se a Rodovia 

Washington Luiz e no alto à direita, o aeroporto. 

O adensamento dessa área e a ocupação do espigão foram influenciados, 

até o final dos anos de 1950, pelo limite imposto por tais córregos, e eram ligados de maneira 

precária com os demais bairros da cidade.152 

As principais indústrias da cidade se localizavam no entorno da Estação 

Ferroviária, (sua imagem atual está registrada na Figura 48 e, atualmente, compreende, 

imediatamente a sua frente, a estação rodoviária e o terminal de ônibus urbanos) à Rua Pedro 

Amaral; entre elas destacavam-se as Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, a Swift 

(grande beneficiadora de café na época) e o Cotonificio Rio Preto. De certa forma, a 

localização destas indústrias foi determinante para o estabelecimento da ligação da primeira 

área de ocupação de Rio Preto com os bairros além córregos, devido à necessidade de se criar 

alternativas de tráfego para o contingente de caminhões de carga que se deslocavam pela Rua 

Pedro Amaral até as indústrias mencionadas.153 

Outra importante obra que caracteriza esse primeiro momento de expansão 

de características centrais de São José do Rio Preto, foi a construção, em 1954, da Represa 

Municipal e da Estação Municipal de Tratamento de Água154 (imagem atual na Figura 49). 

Do ponto de vista do plano viário, essas construções não foram relevantes, num primeiro 

momento, porém o acesso mais fácil permitiu a expansão do comércio além do córrego Rio 

Preto, onde hoje se localizam a Vila Ercília e o Bairro Maceno. 

                                                           
152 Cf. Jornal “A Notícia”, 05/08/54 e 15/08/54. 
153 Cf. Jornal “A Notícia” 17/11/54. 
154 Cf. Jornal “A Notícia” 7/11/54, 07/12/54 e 10/12/54. 
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Durante os anos seguintes, até 1958, a imprensa local e os empresários 

promoveram grande pressão para que houvesse a canalização dos córregos, que funcionavam 

como empecilhos ao desenvolvimento da rede viária, à expansão do comércio e à especulação 

imobiliária, além das grandes enchentes que ocorriam155, sobretudo nos estabelecimentos 

industriais e comerciais localizados nas áreas próximas dos córregos Canela, Borá e do Rio 

Preto.156 

Com a conclusão da canalização desses córregos157 e com a efetiva 

integração da porção Norte da cidade, depois da construção das obras do entorno e da ligação 

de maneira mais eficiente com o restante da cidade, podemos verificar uma primeira grande 

expansão de atividades comerciais para além da área central. 

                                                           
155 Cf. RODRIGUES, S. Z.  A questão ambiental e a produção do espaço urbano: o caso do córrego Canela em 
São José do Rio Preto, visto através  do jornal "A Noticia" entre as décadas de 50 e 90, p.45-7. 
156 Cf. Jornal “A Notícia”, de 30/09/56. 
157 Cf. Jornal "A Noticia", de 03/03/60. 
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Figuras 47 – São José do Rio Preto: Centro Tradicional 

Fonte: www.riopreto.sp.gov.br 
 

 
Figuras 48 – São José do Rio Preto: Estação Ferroviária 

Fonte: www.riopreto.sp.gov.br 
 

 
Figuras 49 – São José do Rio Preto: Represa Municipal 

Fonte: www.riopreto.sp.gov.br 
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Os centros das metrópoles brasileiras teriam como característica a 

constituição de áreas complexas, com especializações no setor terciário.158 Em cidades 

médias, a especialização interna dessa área só parece ocorrer com seu processo de expansão, 

compreendido como o espraiamento de atividades tidas como centrais para áreas contíguas ao 

centro, que, num segundo momento, dão origem a desdobramentos desse centro original, estes 

dotados de especialização socioespacial.159 

O centro urbano, dessa forma, desempenha papel principal decorrente da 

concentração de atividades, pessoas e fluxos dos mais diversos e, também, da dispersão e da 

irradiação que a partir dele se realiza. Esse processo compreende tanto a estruturação dos 

espaços de produção, quanto dos espaços de troca e engloba, também, portanto, a apropriação 

e o uso. 

Quando observamos a Figura 10, que ilustra o índice de densidade 

informacional das empresas, apresentada no capítulo anterior, verificamos que a expansão 

ocorrida ao norte do centro tradicional, em sucessivas etapas, condiz com a porção da cidade 

com os menores valores nesse indicador. 

A análise geral de usos do solo em São José do Rio Preto indica que há 

uma distribuição de atividades não residenciais com configuração claramente concêntrica, a 

partir dos setores que compõem o centro tradicional, como se verifica na Figura 50. Percebe-

se que, quantitativamente, a concentração de atividades econômicas no centro tradicional é 

grande e relevante, porém, no conjunto apresentado das representações cartográficas de 

concentrações relativas, que permite uma análise qualitativa do padrão de distribuição de usos  

                                                           
158 VILLAÇA, F. Espaço intra-urbano no Brasil, p. 254. 
159 Sobre os processos de expansão e de desdobramento dos centros tradicionais em uma cidade média, ver 
WHITACKER, A. M. A produção do espaço urbano em Presidente Prudente: uma discussão sobre a 
centralidade urbana.  
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do solo, as diversas centralidades se evidenciam e observa-se uma clara divisão entre o Sul e o 

Norte da cidade e o destaque aos setores que compreendem os eixos viários principais da 

cidade, tanto urbanos quanto interurbanos. 

Na análise dos tempos da cidade, constata-se uma profunda alteração em 

sua centralidade, sobretudo verifica-se diferenças qualitativas entre novas e velhas áreas de 

concentração e de centralização/descentralização. 

Ao se excluirem os usos do solo residencial, na comparação relativa de 

concentração de atividades econômicas, observamos que, embora a configuração dessa 

concentração seja bastante semelhante, há uma grande diferença entre os setores contíguos ao 

centro tradicional ao Sul e ao Norte (Figura 51). Ao Sul, a presença residencial é, 

relativamente, menor,  enquanto que, ao Norte, é maior. Pelo padrão de usos do solo e dos 

imóveis é possível distinguir um setor com maior substituição de usos do solo residencial por 

comercial ao Sul. Essa mobilidade residencial, que no caso é de uma população de maior 

poder aquisitivo, se comparada à área contígua ao norte, pode ter, num primeiro momento , 

alimentado o processo de verticalização160 e noutro – mais recente – o de implantação dos 

condomínios fechados,  o que, porém, merece ser melhor estudado. 

O entendimento da constituição desse centro implica em se compreender 

que há uma relação dialética entre o espaço preexistente, cristalizado nas formas, na paisagem 

e pelos usos e apropriações, e o espaço futuro, como procuramos mostrar ao discutirmos as 

formas urbanas, no capítulo anterior, e acima ao exemplificarmos  essa dinâmica com a 

descrição do plano viário. Ou seja, uma realidade preexistente condiciona essas novas formas 

urbanas e os usos e ocupações do solo ao mesmo tempo que estas últimas irão interagir 

dialeticamente com as primeiras. Acreditamos que isso deva desmistificar tanto a noção de  

                                                           
160 Para a análise do processo de verticalização em São José do Rio Preto, ver: SPOSITO, M. E. B. O chão 
arranha o céu. 
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espaço-palco161 (conforme Pierre George) quanto a de espaço com conteúdo preconcebido 

(como no urbanismo modernista), quando “A presença da cidade foi (...) substituída por idéia 

sua.”162 

A partir dessa relação dialética, o centro é condição ao mesmo tempo que é 

condicionado pelos processos de estruturação e reestruturação urbanas. Compreendemos 

também que o centro se constitua, dessa maneira, como uma área dotada de um conteúdo 

social e simbólico e não apenas funcional, embora nossa tônica, na pesquisa empírica, não 

tenha sido dada aos dois primeiros163. 

Os novos conteúdos que  caracterizarão o que é central, com a complexidão 

de dinâmicas de reestruturação da cidade e na cidade, podem estar “deslocados” em relação 

ao centro tradicional. O processo que cria novas centralidades muda o conteúdo do centro, ao 

mesmo tempo que não o reproduz tal como já constituído, mas de forma especializada. Esse 

processo não causa uma anulação da centralidade, mas a reconfigura no âmbito do tecido 

urbano. 

Podemos inferir, pela observação das Figuras 51 e 52, juntamente com as 

Figuras 5 (índice de inserção não local, Capítulo 3) e 10 (índice de densidade informacional, 

Capítulo 4)que houve um processo maior de substituição do padrão de ocupação comercial 

nas franjas dessa área central e nos eixos que delas partiam, sobretudo as Avenidas Alberto 

Andaló e Bady Bassit (observar Figura 41), já que nos setores correspondentes a essas há 

uma mudança qualitativa, em relação aos usos do centro tradicional. 

                                                           
161 O termo é cunhado em MOREIRA, Ruy. O discurso do avesso. 
162 CHOAY, F. O urbanismo,  p. 50. 
163 As dimensões próprias à apropriação e ao uso, portanto constituintes de representações, não foram tratadas 
neste trabalho, embora conheçamos sua importância e seu papel. A fim de analisar a representação relacionada à 
centralidade em uma cidade média, observar: WHITACKER, A. M. Espaço e representação: algumas 
considerações acerca do centro de uma cidade média. 
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Esse centro compreende hoje, administrativamente, a área entre essas 

duas avenidas, a Rua Pedro Amaral e a Rua Independência, como se pode observar na 

Figura 43, já abordada, com a identificação dos bairros da cidade. 

Essa primeira fase do centro de São José do Rio Preto compreende a sede 

do poder local, que aí ainda se mantém, com a Prefeitura Municipal, o comércio, os serviços 

principais, e o núcleo lúdico da cidade.164 

Com o aumento da acessibilidade a esse e a partir desse centro tradicional 

e com o surgimento paulatino de áreas novas que foram a ele incorporadas, porém com 

características diversas, deu-se constante modificação de usos com o crescimento do 

comércio popular. Essa alteração foi influenciada pelos usos industriais concernentes ao 

primeiro período de industrialização de São José do Rio Preto, nos anos de 1950 e pela 

presença de uma população residencial de menor renda, sobretudo na Vila Ercília e no 

Bairro Maceno, ao Nordeste da cidade (observar Figura 43, com a indicação dos bairros) 

De outro lado, tivemos a ocupação promovida a Sudeste, a partir da 

ocupação do espigão correspondente à área central da cidade e à sua primeira expansão, em 

direção à Vila Redentora (ver Figura 43), e, sobretudo, à ocupação promovida ao longo das 

Avenidas Bady Bassit e Alberto Andaló. 

                                                           
164 Cf. demonstrou a pesquisa em jornais locais, empreendida por RODRIGUES, S. Z.  A questão ambiental e a 
produção do espaço urbano: o caso do córrego Canela em São José do Rio Preto, visto através  do jornal 
"A Noticia" entre as décadas de 50 e 90. 
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Esses desdobramentos do centro tradicional estão marcadamente 

presentes na estruturação de São José do Rio Preto e, hoje, em seu processo de 

reestruturação. As diferenças entre essas duas porções da cidade são nítidas e podem ser 

observadas em diversos cartogramas apresentados, que evidenciam as diferenças nos 

padrões entre o Sul e o Norte de São José do Rio Preto. 

O gradativo incremento da acessibilidade ao centro e a partir do centro 

contribuiu, portanto, para que características de diferenciação e de segmentação 

socioespacial se constituíssem e deixassem heranças, a partir dos usos do solo pretéritos na 

cidade.  

Também influenciou a gradual saída do centro de uma população de 

maior poder aquisitivo, grosso modo, para a porção Sul da cidade. O comércio e serviços de 

mais alto padrão seguem essa tendência, como se pode observar, para as faixas de renda 

residenciais, a Figura 9 e para o padrão de consumo, as Figuras 25 a 32, todas já discutidas 

no Capítulo 4. 

Os espaços de habitação constituídos nas periferias das cidades, tanto de 

baixa quanto de alta renda, são extremamente dependentes de eixos de ligação. Esses eixos 

podem ser preexistentes aos novos espaços, organizando-os e permitindo sua existência, ou 

serem corolários deles. Esses eixos, na estruturação e reestruturação dos espaços intra-

urbanos, orientam uma descentralização especializada, na maior parte das vezes, e  geram 

subcentros em outras. 

Como se chegar à Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro? E a Alphaville em 

São Paulo? Há geralmente um único eixo que permite os deslocamentos. Numa cidade 

compacta, os caminhos alternativos são mais fáceis e variados. 
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Em São José do Rio Preto, para se chegar aos condomínios fechados, as 

alternativas de trajetos são escassas, mesmo para uma cidade média. Para as periferias mais 

pobres e com grande concentração de pessoas, como os conjuntos habitacionais, isso 

também ocorre. Tal estrutura só muda com a efetiva incorporação desses espaços ao tecido 

urbano e com a multiplicação de acessos a eles. Esses eixos tanto organizam a concentração, 

quanto o vazio165. Esse reflexo também se observa na estruturação dos espaços interurbanos 

e nos espaços intrametropolitanos. 

A distribuição dos lotes vagos em São José do Rio Preto demonstra haver 

uma maior presença conforme se afasta dos setores centrais, sem a identificação clara de 

grandes vazios urbanos. Chama atenção, apenas, um maior número de lotes vagos na 

periferia sul da cidade, como podemos observar na Figura 52, os quais pode estar 

funcionando como estoques de terra, pois esse é um dos setores da cidade em que os preços 

fundiários são mais elevados. 

Ao se relativizar a informação, verificando-se a quantidade de lotes vagos 

em função da concentração de outras atividades, procurando analisar possíveis áreas de 

especulação imobiliária, verificamos que o padrão de ocorrência se torna ainda mais 

evidente do que o anterior, pois há ausência ou pequena oferta de lotes, à medida que se dá 

a aproximação do setores centrais, como indica a Figura 53. 

                                                           
165 Não podemos nos esquecer que os vazios são, também, áreas destinadas – em muitos casos – à futura 
especulação imobiliária. 
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No nível intra-urbano, isso se materializa no paulatino abandono, por 

algumas atividades, do centro tradicional da cidade, na concentração de atividades em novas 

centralidades, em modos hierárquicos de organização social (acompanhados por segmentação 

social e fragmentação do território), no incremento das telecomunicações e na troca maciça e 

diária de população entre extremos da cidade e entre cidades.  

Pode-se observar, paulatinamente, um abandono do comércio de mais 

alto padrão da área central para os espaços mais exclusivos, que coincidem com os eixos 

principais em São José do Rio Preto, sobretudo a Sudoeste. Porém, nessa cidade, essa 

mudança de usos do solo não é tão dramática e seu centro tradicional é nitidamente 

dividido. A porção que se estende da área próxima à Estação Rodoviária (Rua Pedro 

Amaral) até o Fórum Municipal (Rua Delegado Pinto de Toledo) tem uma constituição 

diferente do restante do centro, em função do predomínio do comércio popular e do aspecto 

de abandono em que  se encontram as edificações e logradouros. As Figuras 25 a 32 (no 

capítulo anterior), apresentando as faixas de renda da clientela atendida pelas empresas, 

representam essa situação, sob aspectos diferentes.  

A porção abandonada pelas camadas de mais alta renda são identificadas  

em SINGER como “áreas cinzentas”166. Ao que SPOSITO afirma: 

                                                           
166 Cf. SINGER, P. I., Economia política da urbanização. 
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Entendemos que a existência e a dimensão de áreas momentaneamentes deterioradas em      
volta do centro, à espera de um processo de integração/valorização terá relação direta com a 
dinâmica dos processos de promoção imobiliária, que vão tomar em consideração para    
decidir sobre o ‘aproveitamento’ destas áreas, fatores tais como: preço destes 
terrenos/localizações, disponibilidade/acesso a outros terrenos/localizações que possam  
cumprir os mesmos papéis a preços menores - possibilidade de que o Estado venha a realizar     
o investimento para superar a obsolescência das construções (física ou moral), e, a     
capacidade do mercado de pagar e remunerar este ‘investimento’ realizado.”167 

 

Segundo VILLAÇA, a partir dos anos 1960, nas metrópoles passa-se a 

observar o surgimento de “sub-regiões urbanas”, voltadas àquelas camadas mais ricas, com 

comércio e serviços especialmente direcionados, e que viriam a ser conhecidas como “centros 

novos”. A partir de 1970, inclusive a construção de shopping centers, de prédios e os 

investimentos públicos passaram a ocorrer nesses centros novos. 

Nas cidades médias observa-se desde a década de 1980 esse processo de 

decadência dos centros tradicionais e o desdobramento do centro tradicional de maneira 

especializada também socioeconômicamente (o que VILLAÇA chamou de sub-regiões 

urbanas). 

Tal processo de “decadência e deterioração” seria caracterizado, nas 

cidades médias e nas metrópoles, por um abandono do centro tradicional pelas camadas 

de mais alta renda e pela sua tomada pelas de baixa renda.168 

A abrangência do fenômeno de esvaziamento e decadência do centro 

principal seria decorrência de seu abandono pelas camadas de mais alta renda, facilitada pelo 

automóvel169 e, talvez, tenha sido  incrementado  pela  suposta  baixa  carga  simbólica  desses  

                                                           
167 SPOSITO, M. E. B., O centro e as formas de expressão da centralidade, p.14. 
168 VILLAÇA, F. Espaço intra-urbano no Brasil, p. 277. 
169 VILLAÇA, F. Espaço intra-urbano no Brasil, p. 278-9. 
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espaços que não os tornava culturalmente atrativos e ideologicamente identificados com essas 

camadas.  

Se, como já apontara VILLAÇA, os centros eram expandidos em 

direção às camadas mais ricas, em investimentos em áreas contíguas a eles, na década de 

1970, se passaria a observar novo fenômeno: novos centros surgiram afastados dos 

primeiros170 e, muitas vezes, com especilizações e/ou em tamanho menor.171 

A mobilidade permitida pelo automóvel colaboraria muito com esse 

processo172, assim como os interesses imobiliários de promoção de novas áreas.173 

A grande presença de estacionamentos em todas as áreas de 

concentração de atividades e que expressam a centralidade de São José do Rio Preto, é 

evidenciada na Tabela 22, abaixo. 
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170 VILLAÇA, F. Espaço intra-urbano no Brasil, p. 279. 
171 VILLAÇA, F. Espaço intra-urbano no Brasil, p. 282. 
172 VILLAÇA, F. Espaço intra-urbano no Brasil, p. 279-80. 
173 VILLAÇA, F. Espaço intra-urbano no Brasil, p. 281. 
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O dados sobre o transporte coletivo urbano intramunicipal em São José do 

Rio Preto demonstram que, no período compreendido entre 1995 e 1999, houve uma queda de 

26 por cento no número de passageiros transportados, embora a população tenha aumentado 

em cerca de dez por cento entre a contagem populacional de 1996 e o Censo Demográfico de 

2.000174. 

Os dados sobre o transporte coletivo urbano intermunicipal não estão 

disponíveis para o mesmo intervalo temporal, mas o número de passageiros transportados 

pouco oscilou durante o ano de 1999 (pouco mais de dez por cento de acréscimo)175. 

O número de veículos no município (considerados aqueles licenciados e 

registrados) corresponde a pouco mais de 150.000, em 1997 e 1998, com pequeno 

acréscimo em 1999 (quase 157.000). Desse total de veículos, quase 85 por cento 

correpondem a veículos de transporte individual (automóveis e motocicletas), percentual 

esse próximo ao dos anos de 1997 e 1998. 

Se, como corolário da crescente fragmentação urbana, os deslocamentos 

intraurbanos aumentam em várias cidades, (como demonstram diversas pesquisas), o que 

ocorre em São José do Rio Preto? Algumas questões podem ser levantadas, porém não 

temos elementos suficientes para sua comprovação. Primeiramente, parece claro que esses 

deslocamentos, pelos dados apresentados, ou não ocorrem com tanta intensidade em São 

José do Rio Preto, ou pode-se imaginar que haja um aumento do transporte individual em 

detrimento do coletivo, ou, ainda, que haja um sistema de transportes paralelo em 

funcionamento. 

                                                           
174 Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Conjuntura Econômica. São José do Rio Preto, 2.000 e 
FIBGE. 
175 Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Conjuntura Econômica. São José do Rio Preto, 2.000. 
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Outra abordagem seria a de se analisar que tais deslocamentos seriam 

diminuídos em função da constituição de novas centralidades, porém a análise que fizemos 

das faixas de renda dos clientes das empresas e da renda familiar por setores (já refenciada), 

indica que há uma mobilidade no consumo. Restam os deslocamentos para o trabalho. Se 

verificamos que ainda há concentração de atividades econômicas e uma periferização da 

população de baixa renda, a análise volta ao uso do automóvel, que estaria crescendo na 

população de classe média. 

Procuraremos juntar mais alguns elementos à discussão no decorrer deste 

capítulo. 

De qualquer forma, o “abandono” do centro tradicional e o crescimento do 

comércio popular são as tônicas observadas. 

Segundo VILLAÇA, “por volta da década de 1970 [...] , os centros já 

estavam bastante abandonados, principalmente como local de compras, diversões e 

escritórios de profissionais liberais” e “na década de 1980, os centros principais já 

estavam quase totalmente tomados pelas camadas populares.” 

Nesse sentido, o surgimento de novas centralidades na cidade parece 

diminuir o interesse de novos investimentos na área central, em São José do Rio Preto. Os 

principais eixos viários que convergem para o centro da cidade, mais pelo seu processo de 

constituição, acima descrito, que pela necessidade de contigüidade física, mostram-se como 

desdobramentos desse centro, com especializações funcionais e/ou socioeconômicas. A 

Tabela 23 indica o tipo de atividade existente em cada grande eixo e pode ser comparada à 

Tabela 24, com as mesmas informações presentes no centro tradicional, ambas podem ser 

comparadas aos cartogramas sobre a faixa de renda da clientela atingida pelas empresas 

(Figuras 25 a 32, já apresentadas). 
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Obs.: exclusive uso do solo residencial 
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Há, na análise dos dados sobre a clientela prioritariamente atingida pelas 

empresas, uma diferença sensível entre as áreas Norte e Sul. Mesmo descontados os distritos 

industriais e os grandes equipamentos de consumo, ainda assim a diferença é muito grande. 

Quanto ao centro tradicional, em seu entorno sul, o padrão declarado de 

renda dos clientes é bastante alto. Diferentemente de algumas cidades médias, em São José 

do Rio Preto, o centro tradicional parece ainda atender a uma parcela grande da população, 

sobretudo nas Avenidas Bady Bassit (Figura 54) e Alberto Andaló (Figura 55). Nas 

representações cartográficas realizadas os traços desses dois eixos são evidenciados, pela 

concentração de atividades. 

No caso da faixa de renda de mais de 15 até 20 salários mínimos, 

observa-se um padrão de distribuição e concentração parecido, com a porção Sul um pouco 

mais homogênea. 

Já na análise dos padrões de consumo nas empresas com clientes na 

faixa de renda de mais de 10 até 15 salários mínimos e de mais de 5 até 10 salários 

mínimos, observa-se um índice de concentração inverso ao notado no centro tradicional. 

Aparentemente, isso pode ocorrer em alguns setores em função do padrão estabelecido nos 

espaços de moradia, identificando um tipo de comércio nos bairros que atenderia a essa 

população residente, o que procuraremos avaliar mais adiante. 

No padrão declarado pelas empresas de clientes com faixa de renda de   

mais de 3 até 5 salários mínimos, observa-se uma distribuição quase centrípeta, com duas 

diferenças que devem ser destacadas: quase ausência desse segmento no Sudoeste e no 

centro Norte da cidade. 



� ����

 

 

Figura 54 – São José do Rio Preto: Avenida Bady Bassit 

Fonte: www.riopreto.sp.gov.br 

 

Figura 55 – São José do Rio Preto: Avenida Alberto Andaló 

Fonte: www.riopreto.sp.gov.br 
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No caso da distribuição relativa das empresas com clientes com faixa de 

renda de mais de 2 até 3 salários mínimos, verifica-se uma clara oposição entre as porções 

Nordeste e Sudoeste, exceção feita aos equipamentos de auto-serviço como o Hipermercado 

Carrefour. Pode significar também um consumo ligado à proximidade residencial, das 

populações mais pobres. O comportamento destas três últimas faixas podem juntar elementos 

para a compreensão da diminuição de deslocamento por transporte coletivo, que levantamos 

anteriormente. 

Quanto ao mesmo fenômeno relacionado à faixa de renda de mais de 1 

até 2 salários mínimos, há grande presença num raio de 2 a 5 km do centro e os eixos 

viários parecem ter menor destaque, identificando uma heterogeneidade quanto ao 

consumo no centro tradicional. 

No caso do consumo de clientes com renda na faixa de até 1 salário 

mínimo, verifica-se sua presença num raio um pouco maior, iniciado no centro tradicional e 

numa “meia periferia” Norte. Chama atenção a grande concentração na porção Sudeste, a 

partir do centro, sem chegar à periferia.  Pode-se identificar essa porção – exclusive a 

periferia Sul – com uma expansão mais antiga do centro tradicional. 

Na análise de cidades médias, observamos que muitas vezes o centro 

tradicional sofre um declínio mais rápido que outras áreas da cidade e não se encontram 

respostas fáceis a esse fato. No caso, por exemplo, de Presidente Prudente, também cidade 

média, investimentos em outras áreas (tanto públicos quanto privados) redefiniram seu centro, 

levando a uma fragmentação profunda, se observada naquela escala. 
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Em São José do Rio Preto, o processo não foi tão marcante, embora a 

constituição de novas centralidades e o tipo de novas áreas centrais que se desdobram do 

centro sejam semelhantes, como ao de muitas outras cidades médias que passaram pela 

implantação de shopping centers. 

No caso dessa cidade, apenas em algumas ruas de seu centro se observam 

aspectos marcantes de abandono ou de popularização do comércio. Essa área corresponde às 

proximidades do terminal de ônibus urbanos e rodoviários, da Avenida Bady Bassit à Avenida 

Alberto Andaló e da Rua Pedro Amaral à Rua Silva Jardim. 

Outro processo que pode ser analisado com relação à mudança no 

padrão do centro, é que a constituição de shopping centers cria também novas 

centralidades que, paulatinamente, mudam o padrão de uso daquelas áreas. O padrão 

correspondente à área do shopping center pode ser observado na Tabela 25, abaixo.  

A ambientação de áreas para o consumo materializada nos grandes 

centros de compras –  os shopping centers – procuram representar uma cidade de outra 

época: coesa, com sua pracinha, com a pipoca e o sorvete. As alegorias da revitalização de 

áreas, com o artificialismo de padrões estéticos adotados para se dar um ar “antigo”, mas 

“moderno” aos centros tradicionais de muitas cidades são também exemplos. 

Surgindo em 1966, em São Paulo, já a partir de meados dos anos 1970 os  

shopping centers começam a se tornar comuns nas demais metrópoles brasileiras e, no final 

dos anos de 1980, também nas cidades médias176, e a partir dos mesmos anos 1980, 

começam a surgir em regiões populares.177 

                                                           
176 Cf. Seminário sobre Interiorização de Shopping Centers no Brasil. Presidente Prudente: 
ACIPP/SINCOVAP/São Carlos Empreendimentos, 1990. 
177 VILLAÇA, F. Espaço intra-urbano no Brasil, p. 302-3 
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Os shopping centers e os hipermercados são responsáveis por grandes 

impactos na estruturação urbana, por criarem, rapidamente, grande atração para determinados 

pontos, com problemas viários e de tráfego.178 
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Fonte: WHITACKER, A. M. Pesquisa de campo para tese de doutoramento. 

Obs.: exclusive uso do solo residencial 

 

                                                           
178 VILLAÇA, F. Espaço intra-urbano no Brasil, p. 307. 
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VILLAÇA afirma que, em comparação aos subcentros, os shoppings ainda 

não teriam “um impacto significativo  sobre nossas estruturas metropolitanas, em face da 

hegemonia dos subcentros tradicionais”, embora tivessem grande participação no 

“prosseguimento do esvaziamento dos centros principais”.179 Por outro lado, devemos 

considerar que isso se dê de maneira diferente nas cidades médias, onde há, geralmente, um 

sistema de subcentros (ou um único subcentro) incipientes. 

Quando se constitui uma nova centralidade ou novas centralidades que 

irão competir com o centro tradicional, esse processo de substituição de usos e de ocupações 

que irá mudar o conteúdo do centro tradicional tem início. Quando o processo é muito 

rápido, não apenas uma mudança quanto ao uso e ocupação do solo se observa (a mais 

comum, em  médias ou grandes cidades, é a popularização do comércio central), mas 

também o incremento das chamadas áreas degradadas, pois não há, efetivamente, uma 

reestruturação daquele centro tradicional. Esse é o caso de Presidente Prudente que, num 

curto interregno de tempo, viu o surgimento de dois shopping centers, com clientelas 

diferenciadas, causando uma rápida deterioração do comércio central.180 

Tal fato, por observações empíricas nossas, não parece ter ocorrido com o 

mesmo grau e igual rapidez em Londrina e Maringá, cidades médias do Norte paranaense, o 

que, no entanto, merece ser investigado, como vem sendo feito através de pesquisas em curso 

por colegas do Programa de Pós Graduação em Geografia da FCT-UNESP. 

Em São José do Rio Preto, o processo também não foi tão rápido, com 

exceção da área já mencionada. 

                                                           
179 VILLAÇA, F. Espaço intra-urbano no Brasil, p. 307-8. 
180 Sobre os shopping centers em Presidente Prudente, ver MONTESSORO, C. C. L. Shopping Centers e 
(re)estruturação urbana em Presidente Prudente. 
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O processo de transformação do centro e de constituição de novas 

centralidades guarda especificidades que se evidenciam na convivência de vários padrões de 

ocupação e de várias formas urbanas, num desenho verificável na paisagem do centro   e em 

seus usos. 

Dessa forma, não podemos concordar totalmente com VILLAÇA ao 

afirmar a existência de “um, e apenas um centro principal”181. Isso porque, embora o 

centro principal não seja reproduzido integralmente nas novas configurações da 

centralidade na cidade, ele o é, desdobrando-se pela cidade e tem seu conteúdo original 

profundamente alterado, tanto em grandes, quanto em médias cidades e sua característica 

primaz é diluída e recomposta em novas centralidades. 

Essa dinâmica de usos e apropriações diferentes do centro e no centro e 

a sua característica de concentração e dispersão foi bastante estudada pela chamada Escola 

de Chicago, que via no arranjo complexo, uma construção orgânica de atração e retração 

entre tais usos. 

De certa maneira, esse princípio esteve na base também do que CHOAY 

chamou de “urbanismo progressista”182, pois o arranjo de usos exclusivos às diferentes áreas   

da cidade é organizado e, embora, com outra matriz (o industrialismo)183, há resultados 

semelhantes. A diferença principal talvez seja a de no “urbanismo progressista”, as propostas 

eram de intervenção na cidade, enquanto que na chamada Escola de Chicago, se procurava 

principalmente uma interpretação da cidade. 

                                                           
181 VILLAÇA, Flávio. Espaço intra-urbano no Brasil, p.237. 
182 CHOAY, F. O urbanismo, p. 18-26. 
183 CHOAY, F. O urbanismo, p. 18-26. 
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Tanto uma corrente como outra relativizaram o caráter segregativo 

desse processo e o papel da propriedade privada na determinação de usos e não usos da 

cidade. Na Escola de Chicago, a concorrência orgânica pelo espaço parece substituir a luta 

de classes. Não se põe a questão de que a uma divisão técnica e social do trabalho 

corresponde uma divisão técnica e social do espaço.184 

A centralidade, como expressão do processo, é também reflexo de 

divisões técnicas e sociais do trabalho. Seu processo de constituição compreende também 

a sobreposição de temporalidades diferentes que se materializaram em formas urbanas e 

que passam a assumir novos usos e funções, determinando novos conteúdos àquelas 

formas pretéritas. O que SANTOS chama de “rugosidades” compreende a influência de 

formas naturais e construídas e sua relação com os usos e representações atuais.185 

Uma vez que a centralidade se articula à divisão técnica e social do 

trabalho, os centros (no nível da forma urbana) e essa centralidade (enquanto processo) 

refletem, também, uma articulação desses com o modo de produção. 

A cidade industrial – não a cidade com função industrial, mas a cidade 

criada sob um racionalismo industrial – organizou a racionalidade da cidade à luz da 

racionalidade da produção. Essa racionalidade, com o incremento da acumulação flexível 

do capital em detrimento do sistema fordista de produção, traz novas características à 

centralidade. A correlação entre desenvolvimento técnico e desenvolvimento das formas 

urbanas e da centralidade também é possível de ser apreendida. 

 

 

                                                           
184 Cf. SINGER, Paul. O uso do solo urbano na economia capitalista, p. 77-92. 
185 SANTOS, M. A natureza do espaço. Técnica e Tempo. Razão e Emoção, p. 109-113. 
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No caso da centralidade urbana, mesmo em uma cidade média, já se podem 

notar as “largas tramas urbanas que se definem por uma estruturação polinucleada, interna e 

externamente articulada por amplos sistemas de transporte e comunicação”186. 

Se, como afirmamos ao apresentarmos a primeira dinâmica, referente ao 

espaço da produção, a técnica e a tecnologia presentes – não apenas em infraestrutura – 

compõem um diferencial do espaço, a ponto de SANTOS identificar um “meio técnico-

científico informacional”187, poderíamos identificar a constituição das centralidades criadas 

a partir dessas três dinâmicas não apenas pela presença de conteúdo técnico/tecnológico em 

termos infra-estruturais, mas também pela presença desse conteúdo nas empresas, como 

verificado  em SANTOS, acima apresentado, em SANTOS & SILVEIRA188, em 

CASTELLS189 e em CASTELLS & HALL190. 

A análise dessa distribuição desigual pode ser bastante evidenciada pela 

distribuição desigual de renda na cidade e pela distribuição igualmente díspar de infra-

estrutura. 

Igualmente, verifica-se que a infra-estrtura  e os equipamentos, 

desigualmente distribuídos, são causa e efeito de novas concentrações e de localização  de 

usos do solo, criando novas expressões da centralidade. 

                                                           
186 SPOSITO, M.E.B. A urbanização da sociedade: reflexões para um debate sobre as novas formas espaciais, p. 
84. 
187 Cf. SANTOS, M. A Natureza do Espaço. São Paulo: HUCITEC, 1996; ____Técnica, espaço e tempo: 
globalização e meio técnico-científico informacional.  São Paulo: Hucitec, 1994; ____ Por uma economia 
política da cidade. São Paulo: Hucitec/Educ, 1994. 
188 SANTOS, M. & SILVEIRA, M. L. O Brasil. Território e Sociedade no início do século XXI. 
189 CASTELLS, M. A era da informação: economia, sociedade e cultura. 
190 CASTELLS, M. & HALL, P. Las tecnópolis del mundo. La formación de los complejos industrials del siglo 
XXI. 
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Em São José do Rio Preto, pudemos traçar paralelos entre a localização e o 

tipo das empresas e sua utilização de tecnologia de informação e comunicação, através da 

utilização de aparelhos telefônicos, aparelhos de fax-símile e microcomputadores. 

Uma das maneiras que elegemos para a relação de técnica e espaço foi por 

meio da análise da presença, sob diversos aspectos, da comunicação das empresase entre as 

empresas e das telecomunicações. Tal relação foi tratada de algumas maneiras: elaborando  e 

identificando um índice de densidade informacional, através não apenas da utilização de 

comunicação e telecomunicação, mas também do tipo de comunicação, verificando-se tanto a 

tecnologia utilizada na empresa como a tecnologia utilizada entre a empresa e suas relações 

externas, o que permite inferir a relação em rede dessas empresas e de se compreender a 

centralidade também como uma expressão desse nível de articulação. 

Comparando-se o índice de inserção regional com o índice de densidade 

informacional das empresas (ilustrados, respectivamente, nas Figuras 5 e 10, já 

apresentadas), identificam-se dois padrões no comércio varejista: um de antigos e simples 

estabelecimentos outro de redes de lojas organizadas e de um comércio mais sofisticado, 

quanto à sua organização e funcionamento. 

Esses padrões estão presentes nos setores que compõem o centro 

tradicional, nos setores próximos a este e nos eixos de desdobramento, como já evidenciado 

nos cartogramas. 

As discussões acerca da subversão da forma tradicional de rede urbana para 

uma forma de “redes de redes” e as considerações sobre a articulação de escalas para 

compreender a reestrtuturação intra-urbana e, em nosso caso, da centralidade urbana, 

implicam em se compreender as articulações das empresas com realidades não locais e sua 

distribuição na cidade,  verificando-se  seu  papel  na  constituição  de  novas  centralidades. O  
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índice de densidade informacional tem esse objetivo, principalmente ao permitir uma 

diferenciação das empresas com maior conteúdo tecnológico, utilizado em diversas 

categorias. A observação do fenômeno retratado permite que se distingua centralidades com 

conteúdos diferentes e diferentemente datados, como veremos a seguir. 

A concentração relativa demonstra que os maiores índices de densidade 

informacional das empresas, grosso modo, sobrepõem-se aos entroncamentos dos eixos das 

rodovias Federal BR – 153 e Estadual Washington Luiz e destas com as Avenidas Juscelino 

Kubtischek de Oliveira, José Munia e suas depositárias, Avenidas Bady Bassit e Alberto 

Andaló, respectivamente, além da franja nobre do centro tradicional, cortado por essas duas 

últimas, como pode ser observado na Figura 10 (para visualizar as vias com maior clareza, 

observar conjuntamente a Figura 41). 

O cartograma do índice de densidade informacional representa a média 

referente a cada setor censitário, daí sua concentração ser relativa e, no plano territorial, 

apresentar áreas com um tipo de uso que a diferencia das demais pelo fenômeno que está 

sendo observado. O índice, nesse caso, está representando mais o setor que as empresas, 

embora provenha delas. Essa concentração espacializada denota um padrão diferenciado de 

centralidade, não computada pela quantidade de atividades, mas pela concentração de 

características que, qualitativamente, irão dotar novas áreas da cidade de novas características. 

Outro aspecto a ser ressaltado é que essa concentração só se manifesta nos fluxos e – no caso 

– imateriais entre essas empresas e outras escalas. 

Embora essa conexão pudesse, em tese, dar-se a partir de qualquer ponto 

da cidade, as empresas com os maiores índices apresentam uma distribuição própria, a partir 

de eixos viários municipais de relevância, ou na confluência desses com rodovias que cruzam 

a cidade. O que pode ser um elemento a confirmar nossa impressão de que a mudança no 
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conteúdo dos centros tradicionais não se dá apenas porque esse centro se encontra 

saturado, mas também porque se procuram espaços exclusivos. 

Veremos, a seguir, na Tabela 26, a distribuição das atividades em função 

dos índices e como se classificam: 
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Fonte: WHITACKER, A. M. Pesquisa de campo para tese de doutoramento. 
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Observa-se que pouco mais de 56 por cento das empresas pesquisadas possuem índice zero de 

densidade informacional. Dentro dessa classe, a presença mais constante é do comércio 

varejista, em todas as suas divisões, e das atividades ligadas ao automóvel. No outro extremo, 

apenas 0,3 das empresas possuem um índice 12, o mais alto e que, pela metodologia já 

descrita para a construção de sua representação cartográfica, nem mesmo aparece em destaque 

na Figura 10. Nesse índice, concentram-se as atividades de informática e conexas, com 14,3 

por cento, as atividades anexas e auxiliares do transporte e agências de viagem, com 28,6 por 

cento e, por fim o comércio varejista, com  57,1 por cento. 

Desse comércio varejista com alta densidade informacional, a concentração 

se dá nas atividades dos hipermercados, que respondem a 11,11 por cento do total de 

empresas com esse índice. 

A existência de dois padrões constantes nas empresas comerciais: um de 

alto índice de densidade informacional e outro de baixo índice, indica que essas empresas 

também têm diferenças quanto ao padrão de distribuição locacional, com empresas comerciais 

mais simples e menos organizadas num extremo e que, primordialmente ocuparam o centro 

tradicional e áreas menos nobres de expansão comercial, como aquelas ao Norte da cidade e, 

por outro lado, empresas comerciais com um maior índice de densidade informacional, 

ocupando áreas mais exclusivas, principalmente na porção Sul e Sudeste da cidade e em 

importantes eixos viários (sobretudo na classe de hipermercados). 

A comparação com o índice de inserção regional (que será feita a seguir) 

poderá confirmar esse padrão de complexidade: dois padrões no comércio varejista: um de 

antigos e simples estabelecimentos, outro de redes de lojas organizadas. 
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As atividades de intermediação financeira, normalmente tidas como 

aquelas com maior densidade informacional, têm a participação apresentada à Tabela 27 

(lembrando que correspondem a pouco menos de um por cento do total de empresas 

pesquisadas e observando que 22,22 por cento correpondem a bancos comerciais e o restante 

a outras atividades referentes à intermediação financeira): 
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Fonte: WHITACKER, A. M. Pesquisa de campo para tese de doutoramento. 

 

 

A decomposição do índice de densidade informacional em seus vários 

elementos, permite que se observe uma acentuação de padrões locacionais que dará conteúdo 

diferente às várias centralidades que se formam na cidade. Genericamente, há um tipo de 

ocupação no centro tradicional, um ao norte deste e outro ao sul, através de eixos viários 

locais e não locais. Este último padrão responde pelos setores com maior utilização de 

computadores para atividades mais sofisticadas. 

Esse quadro que se desenha tem sua tônica na análise qualitativa das 

informações, mais que na quantitativa. Nos setores foram calculados percentuais referentes à 

presença das seguintes categorias:  utilização de microcomputadores para vendas e e-

commerce; utilização de microcomputadores para outros usos; página na internet; utilização 

de microcomputadores para gestão e controles; endereço eletrônico (e-mail); utilização de 

microcomputadores para comunicação com outras empresas; utilização de 
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microcomputadores para comunicação interna e entre estabelecimentos da empresa; 

utilização de microcomputadores para compras e contatos com fornecedores; 

microcomputadores conectados à internet; microcomputadores conectados em rede interna; 

microcomputadores conectados em rede externa. Todas essas categorias analisadas compõem 

o índice de densidade informacional. Sua representação, desagregada do índice, aparece, 

respectivamente, nas Figuras 11 a 22, apresentadas no Capítulo 4. 

A organização dessas empresas, sob esse perfil de análise, permite que se 

observe a constituição de novas centralidades na cidade, ao mesmo tempo que a organização 

delas em redes e, principalmente, a partir do índice de inserção não local permite verificar se 

há uma relação entre a comunicação imaterial e a organização e o tipo de relacionamento 

externo dessas empresas. 

Apenas oito por cento das empresas pesquisadas se dedicam a vendas 

eletrônicas e e-commerce, como podemos visualizar nas Tabelas 28 e 29, abaixo: 
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Por outro lado, a simples utilização de computadores pelas empresas, uma 

atividade hoje quase banal, desde que não qualificada como a anterior, deixa claro, não pela 

presença em determinados setores, mas pela ausência em muitos, uma grande área excluída 

desse processo. A quantidade de empresas em cada setor não influenciaria diretamente esse 

quadro, já que todos os percentuais foram calculados em função do número de empresas em 

cada setor. 

Quanto à presença de empresas com página na internet, destacam-se os 

setores na confluência da Rodovia Washington Luiz com as Avenidas Murchid Homsi e 

Anísio Hadad, José Munia e Bady Bassit e do entroncamento da  Rodovia Washington Luiz 

com a Rodovia BR-153. 
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Apenas 9,86 por cento das empresas pesquisadas possuem página na 

internet e compõem, basicamente, as seguintes atividades: 
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Enquanto que, nas atividades mais sofisticadas, os eixos viários se 

destacam no desenho assumido pela distribuição das atividades, quando se trata de elementos 

mais banais, mas que compõem o índice de densidade informacional, a principal evidência é 

de uma cisão entre o Sul e o Norte do município, como podemos observar na Figura 14, que 

representa a concentração relativa de empresas com computadores utilizados para gestão e 

controles. 

Distribuição semelhante aparece na Figura 15 que destaca empresas com 

endereço eletrônico (e-mail). Observa-se que a presença nos setores centrais deve-se, 

sobretudo, aos bancos e órgão públicos. Também a conexão à internet, atividade que 

consideramos banal, reforça a dicotomia aparente ente o Norte e o Sul de São José do Rio 

Preto (Figura 19). 

Quanto à utilização de microcomputadores para comunicação interna e 

entre estabelecimentos da empresa, não observamos lógica na distribuição, segue, 

discretamente, dois eixos (noroeste – sudeste e nordeste – sudoeste), acompanhando a 

estruturação dos eixos internos, como apresenta a Figura 17. 

Observação semelhante pode ser feita quanto à utilização de 

microcomputadores para compras e contatos com fornecedores. (Figura 18).  

Não há lógica evidente na distribuição, que segue, discretamente, dois 

eixos (noroeste – sudeste e nordeste – sudoeste), seguindo a estruturação dos eixos internos. 

A mesma desigualdade na distribuição da concentração das empresas 

observada em categorias mais sofisticadas aparece na conexão das empresas em rede: um 

modelo claro de ocupação diversa entre o Norte e o Sul da cidade, nesta última parcela, com 

reforço aos eixos de circulação (ver Figura 22). 
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Essa distribuição sofrerá algumas alterações, como se pode acompanhar 

nas Figuras 20 e 21, mas basicamente com a repetição do padrão Norte-Sul. 

Na Figura 20, observamos uma grande mudança de padrão, sem relação 

direta com os desenhos anteriores. 

Já na Figura 21, com exceção do setor 163, que possui um grande 

equipamento de auto-serviço – o Supermercado Carrefour – e um pequeno distrito industrial, 

o padrão é quase radiocêntrico, em parte em razão das atividades de intermediação financeira 

que ainda são relativamente concentradas. 

A participação de empresas locais nas categorias mais sofisticadas de 

conexão em rede é quantitativamente significante, como podemos observar abaixo, assim 

como podemos verificar que a utilização desse aparato para atividades diretas de comércio 

(compra e venda) não são tão freqüentes. 
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Quanto ao tipo de atividade desenvolvida por essas empresas, podemos 

analisar a Tabela 33  abaixo. 
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atividade (cnae) percentual 

comércio varejista e reparação de objetos pessoais e domésticos 33,6 

indústria de transformação 13,9 

comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas; e comércio a varejo de 
combustíveis 

13,1 

saúde e serviços sociais 8,4 

serviços prestados principalmente às empresas 6,3 

comércio por atacado e intermediários do comércio 5,9 

educação 3 

construção 2 

atividades imobiliárias 1,8 

intermediação financeira 1,7 

alojamento e alimentação 1,4 

atividades anexas e auxiliares do transporte e agências de viagem 1,4 

seguros e previdência privada 1,4 

atividades de informática e conexas 1,4 

atividades associativas 0,8 

atividades recreativas, culturais e desportivas 0,8 

serviços pessoais 0,8 

aluguel de veículos, máquinas e equipamentos sem condutores ou operadores e de objetos 
pessoais e domésticos 

0,7 

agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal 0,6 

transporte terrestre 0,3 

transporte aéreo 0,2 

telecomunicações 0,2 

administração pública, defesa e seguridade social 0,2 

limpeza urbana e esgoto; e atividades conexas 0,1 

  100,0 
Fonte: WHITACKER, A. M. Pesquisa de campo para tese de doutoramento. 

 

Paralelamente à análise do índice de densidade informacional das empresas 

e seus desdobramentos analíticos, verificamos a distribuição de linhas telefônicas, um 

componente mais “arcaico” na constituição das redes de comunicação. Na Figura 7, as linhas 

telefônicas referentes às empresas são apresentadas juntamente com as atividades 

residenciais; na Figura 8, (apresentadas no capítulo anterior) aparecem sem o uso residencial. 
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No primeiro caso, quando se leva em conta as residências, o desenho da 

concentração é concêntrico. 

Já ao se analisar a Figura 8 – o conjunto de atividades econômicas – 

verifica-se a reprodução dos eixos viários e a oposição entre a porção Norte e a porção Sul, 

muito embora não seja notada uma grande disparidade, como se observa ao analisarmos as 

conexões via microcomputadores. 

Ao voltarmos a um item ainda não tão comum em pequenas empresas, 

como linhas telefônicas exclusivas para aparelhos de fax-símiles, verifica-se, novamente, 

conforme Figura 23, tanto a oposição já mencionada, como os eixos viários como 

estruturadores. Também entre os setores as diferenças são maiores. 

A distribuição de microcomputadores por empresa demonstra que aquelas 

com um maior número de computadores aparecem nos setores mais centrais, delineando-se na 

Figura 24, um padrão radiocêntrico. Observar Tabela 34 na próxima página. 
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Fonte: WHITACKER, A. M. Pesquisa de campo para tese de doutoramento. 

 

Nesse sentido a escala da rede é evidenciada, demonstrando que as 

localizações e a articulação de localizações dentro da cidade são resultado de articulações dos 

usos que compõem a localização com realidades próximas e distantes. 

Essa afirmação ganha reforço com a análise da organização das empresas 

em redes. 
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As empresas organizadas em redes internacionais ganham algum destaque 

nos setores com presença de hipermercados (setor163), em alguns setores próximos a grandes 

eixos viários (setor 93) e nos setores que compreendem o centro tradicional e entorno devido 

à presença do setor financeiro. Ver Figura 37. 

Quanto às empresas organizadas em redes nacionais, há um discreto padrão 

radiocêntrico, com a presença dos eixos de circulação estrtuturando-os e concentrado-os na 

porção Sul da cidade,como representa a Figura 36. 

No caso das empresas organizadas em redes regionais (Figura 35), sua 

concentração relativa é mais evidente na porção Norte, excluídos os setores da extrema 

periferia. 

A observação da Figura 56 demonstra uma concentração das empresas  

pertencentes a redes locais no trecho de atividades comerciais e de serviços mais evidente da 

Avenida Bady Bassit e no bairro Alto Rio Preto, seguindo até a Rodovia Washington Luiz, 

além de toda a porção Norte. Se comparado esse tipo de organização com aqueles das 

empresas constituídas em redes em outras escalas, evidencia-se uma grande inversão de 

valores. No Sudeste há concentrações em padrões radiocêntricos e em eixo para várias 

atividades, demonstrando uma centralidade diferente quanto ao que se observa ao Norte e ao 

Sul da cidade. 

Isso pode ser evidenciado com a utilização do nível de inserção regional 

das empresas, que estabelece conexões em níveis diversos e compõe também um mosaico 

complexo e que por vezes confirma a centralidade constituída pela conectividade técnica. 

Ambas se complementam, aliás. 

A distribuição das empresas de São José do Rio Preto, tomando por base suas relações 

locais ou não locais, foi construída com as informações coletadas sobre a origem do capital das empresas,  a 

organização – ou não – das empresas em rede e a distribuição de sua clientela. Cada uma das três categorias é 

inscrita nos níveis local, regional, nacional e global. 
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Procuramos, com a análise das empresas (no nível intra-urbano e em suas 

relações com outros níveis) compreender a reestruturação e a constituição de novas 

centralidades. 

Podemos verificar, grosso modo,  que quanto ao índice de inserção não 

local das empresas, o quadro se mantém, com os setores com maior concentração relativa de 

empresas com capital não local distribuídos de maneira desproporcional ente o Sul e o Norte e 

nos eixos viários. Acrescentem-se os setores que abrigam o principal e quase todos os outros 

distritos industriais da cidade, além de setores que ocupam a porção Noroeste da estrada de 

ferro Ferroban, que corta a cidade e onde existem grandes equipamentos de comércio 

atacadista e armazéns como o CEAGESP. São incorporados também setores contíguos à 

porção Nordeste da Avenida Philadelpho Gouvêa Neto e, no sentido sudoeste – sudeste, numa 

continuação dos setores centrais rumo à alça formada na porção sudeste da cidade pela 

Ferroban e, além, num eixo a leste da cidade, pelo contorno da Rodovia BR – 153. 

Essas empresas estão caracterizadas a seguir, segundo sua inserção 

local/não local (Tabela 35): 
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Fonte: WHITACKER, A. M. Pesquisa de campo para tese de doutoramento. 

 

Na Figura 57, com a representação das empresas com clientes distribuídos 

em escala regional, a distribuição da concentração relativa apresenta repetição do padrão de 

diferenciação já identificado, opondo Norte  e Sul, e neste com os eixos viários em evidência. 

A presença nos setores centrais também é grande. 

Situação semelhante pode ser acompanhada na  Figura 58, com a 

representação das empresas com clientes distribuídos em escala nacional, em que se verifica 

que continua a distribuição da concentração relativa apresenta repetição do padrão norte – sul, 

e neste com os eixos viários em evidência 

A distribuição de empresas com clientes locais (Figura 59) atinge 

praticamente toda a cidade. 
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Devemos lembrar que o centro tradicional parece atender a clientes de 

várias escalas. A proximidade – em especial do comércio mais popular, das estações 

ferroviária e rodoviária –  pode corroborar para esse fato, embora certamente não seja o único. 

Quanto às empresas com clientes distribuídos em escala internacional, 

destacam-se apenas o Bairro Redentora e o distrito industrial principal, como se pode notar na 

Figura 60. 

Para se compreender a articulação de localizações, a análise de usos do 

solo é procedente, pois, articulada com as discussões sobre produção, técnica, espaço e centro, 

permite que se verifique novas centralidades e o conteúdo técnico delas, o que possibilita que 

se perceba padrões relacionados à cidade fordista ou à cidade flexível. 

A centralidade urbana pode demonstrar uma hierarquia de usos e 

ocupações, porém a dispersão (aqui usada como contrário da centralidade) também organiza 

uma hierarquia, uma segregação, mas ideologicamente disfarçada. A forma urbana, assim, 

suscita a contradição de reunir o vazio e a concentração.191 

Vejamos alguns exemplos, através da observação da concentração e 

dispersão de atividades comerciais em São José do Rio Preto: nas Figuras 64 e 65, de um 

lado, os usos relacionados à concentração de atividades econômicas de determinadas 

categorias, como as atividades de saúde e o comércio e reparação de veículos automotores e 

motocicletas e comércio a varejo de combustíveis os usos relacionados e, de outro lado, nas 

Figuras 5 e 35, num nível que englobará os fluxos imateriais, a distribuição e o índice 

estabelecido de conectividade destas empresas. 

Algumas atividades, em praticamente todas as cidades médias tendem a se 

concentrar. Uma delas são as atividades médicas (Figura 61). Sua maior concentração 

relativa (levando-se em conta o percentual de atividades de atenção à saúde sobre o total de 

                                                           
191 Cf. LEFEBVRE, H. La Revolución Urbana. 
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usos), de certa maneira, acompanha a localização dos principais hospitais da cidade e 

ainda estão bastante agrupadas no centro da cidade. O Bairro da Redentora é um dos que mais 

contam com essas atividades. Já a maior concentração absoluta, ainda se dá no centro 

tradicional. 

A classe compreendida pelo comércio e reparação de veículos automotores 

e motocicletas e comércio a varejo de combustíveis segue um padrão de distribuição que – 

territorialmente – ocupa uma porção inversa ao do centro da cidade. Está bastante relacionado 

aos eixos viários, tanto intra-urbanos, quanto interurbanos, como observamos na Figura 62. 

Embora saibamos que um grupo dedicado a atividades comerciais e de 

serviços de São José do Rio Preto tenha inclusive alugado uma banda de satélite 

exclusivamente para a comunicação entre suas sucursais, não dispomos de dados que 

avaliassem uma análise profunda desse tipo de conectividade das empresas. Por esse motivo, 

a teleinformática e a comunicação telefônica foram utilizados como parâmetros para nossa 

pesquisa (a representação cartográfica do índice de densidade informacional das empresas, 

como já abordado, aparece na Figura 10). 

Analisando a estruturação interna das cidades, identificamos alguns 

elementos relacionados à ocupação residencial: há uma concentração da população mais rica 

em áreas mais dotadas de equipamentos públicos –  o que se opera por exclusão dos outros 

segmentos sociais em função do aumento dos preços fundiários e imobiliários; na outra 

extremidade social, verifica-se uma segregação, em função da concentração da população de 

nível socioeconômico mais precário nos grandes conjuntos habitacionais; há uma tendência à 

periferização da população de médio poder aquisitivo e de homogeneidade social nos bairros 

intermediários (a Figura 9 e a Tabela 23, já abordadas, apresentam esse retrato em São José 

do Rio Preto). 
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Outra faceta a ser compreendida é a grande heterogeneidade observada 

nas áreas que passam ou passaram recentemente por grandes inversões de capital público ou 

privado, com a alocação de equipamentos. 

Talvez um exemplo maior seja representado na Figura 33, que apresenta a 

localização de supermercados e hipermercados em São José do Rio Preto. Notam-se 

nitidamente três estratégias de localização: os empreendimentos localizados em áreas mais 

antigas da cidade e que aí se encontram desde os anos 70 (menos em alguns casos); 

empreendimentos menores, que atendem a populações de menor poder aquisitivo, em bairros 

periféricos. Nesses dois casos, suas origens estão em redes nacionais ou, mais comumente, em 

redes regionais de supermercados. 

A distribuição dos supermercados e hipermercados ocupa tanto uma “meia 

franja” ao norte quanto ao sul. Sua presença parece obedecer a duas diretrizes diferentes: de 

um lado, novos equipamentos, localizados sobretudo a partir dos anos de 1980, nos eixos 

rodoviários de entorno. Há também os estabelecimentos mais antigos, localizados nas 

proximidades do centro tradicional (Supermercado Sé e Dias Pastorinho), e há ainda um 

terceiro padrão: de supermercados menores, quase sempre de redes regionais ou locais, que se 

estabelecem em vias de relativo movimento  nos bairros e atendem a uma população de menor 

poder aquisitivo. 

A terceira estratégia de localização é a dos grandes empreendimentos 

organizados nacionalmente ou internacionalmente. Sua distribuição locacional se dá próximo 

às rodovias, ou fora da malha urbana, em nós de entroncamento, e procuram atender a uma 

clientela regional. Em São José do Rio Preto, após um processo de expansão iniciado na 

década passada, a Rede Carrefour, de origem francesa, detém dois dos três empreendimentos 

com essa característica em São José do Rio Preto. Podemos verificar que, por traz desse tipo 
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de estratégia de grandes equipamentos privados, são levados em conta os dois momentos 

de produção anteriormente apresentados: a acepção ampla e a acepção restrita de produção. 

A sobreposição de informações relacionadas à distribuição de atividades 

econômicas em São José do Rio Preto com os principais eixos de circulação que a cortam ou 

que a contornam (Figura 50) e a associação das informações relacionadas aos índices de 

densidade informacional (Figura 10) e de inserção não local (Figura 5) das suas empresas 

permitem algumas análises. 

Primeiramente, observa-se a distribuição das atividades econômicas num 

padrão que não é mais simplesmente concêntrico, a partir de um centro único na cidade. A 

distribuição permite verificar o papel estruturador desempenhado pelos eixos na composição 

do complexo mosaico de usos do solo. 

Não é mais o centro (uma forma urbana relacionada à concentração de 

atividades, dotada de relativa complexidade dentro da estrutura urbana e associada com a 

concentricidade de deslocamentos e fluxos), mas uma estrutura policêntrica e organizada em 

função dos eixos de circulação. Portanto, essas novas formas urbanas não se constituem 

primordialmente em função da confluência de eixos (concentricidade), e sim em função dos 

fluxos possíveis ou existentes nos eixos. O que denota também um determinado sentido dessa 

concentração, observando-se que ela existe em função de um fluxo concretizado ou solvável 

de trânsito (principalmente para as atividades comerciais e de serviços) e de acessos (para 

todos os usos). 

Nessa morfologia também se observa um incremento entre as relações 

intra-urbanas e as interurbanas. Podemos verificar que os principais eixos de circulação 

coincidem com os setores com maior concentração de atividades mais complexas e são 

continuações ou desdobramentos das principais estradas que circundam São José do Rio 

Preto. 
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Em segundo lugar, observa-se não apenas uma concentração de 

atividades, como acima descrito, como também uma concentração qualitativamente 

diferenciada. Ao se analisar o índice de inserção não local (Figura 5), que sintetiza as 

informações que tratam da origem do capital, da organização em redes e da distribuição da 

clientela das empresas percebemos um tipo de ocupação diferenciada, que se traduz em 

empresas mais modernas e com relações maiores com outras escalas que não a de São José do 

Rio Preto. Isso se reforça ao se desagregarem as informações e se elegerem aquelas com uma 

carga tecnológica maior que possuem uma conformação territorial em eixos. Nesse sentido, 

para o estudo da morfologia urbana, qualitativamente diferenciada, devem-se  levar em conta 

essas conexões e fluxos imaterias que são inferíveis a partir da conectividade das empresas. 

Em terceiro lugar, junta-se mais um elemento para se questionar a relação 

centro-periferia e o modelo de concentricidade na morfologia no nível intra-urbano (com as 

relações já enumeradas com outras escalas). Como já verificado em diversas pesquisas em 

realidades diferentes, um modelo de gradientes do centro à periferia não pode mais ser 

aplicado indistintamente. Em verdade, observa-se um processo de estruturação intra-urbana 

voltado para lógicas e fluxos estabelecidos em diferentes escalas. A estruturação interna muda 

e permite mudanças em decorrência de fluxos e de possibilidades de fluxos observáveis, por 

exemplo, na localização dos grandes equipamentos urbanos192 e na lógica de localização das 

indústrias. Embora já tenhamos chamado atenção para o fato, não podemos deixar de lembrar 

que essas duas lógicas de localização também influenciam a composição e consolidação de 

novos eixos.  

                                                           
192 Devemos chamar a atenção para o fato de que a implantação de equipamentos como shopping centers 
reestruturam também o espaço interurbano, à medida que reorganizam o consumo também das cidades em seu 
entorno, o que é particularmente observável nas pequenas cidades onde o comércio local entra em colapso.  



� �� �

Nesse sentido é que compreendemos a afirmação de LEFEBVRE de 

que: 

 

A definição do fenômeno urbano implica considerar também as justaposições e 
superposições de redes, o encontro e a reunião destas redes, constituídas umas 
em função do território, outras em função da indústria e outras, finalmente, em 
função dos demais centros da malha urbana.193 
 

Essa complexidão é uma grande característica das cidades médias hoje e 

sua centralidade se mostra, como procuramos demonstrar, organizada:  

a) segundo lógicas diversas da produção; 

b) em níveis plurais de articulação entre o local e outras esferas;  

c) de acordo com conteúdos técnicos distintos e diferentemente datados;  

d) engendrada por um processo de segmentação socioespacial;   

e) em função da – ao mesmo tempo que determina a – organização de 

processos de centralização e concentração em eixos. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
193 LEFEBVRE, Henri. La revolución urbana, p. 12. 
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6 CONCLUSÃO 

 

De imediato, devem ser abordadas as colocações postas na introdução deste 

trabalho: 

a) são múltiplas as centralidades em São José do Rio Preto, que se expressam pelos eixos de 

desdobramentos, pelas novas áreas contíguas ou não ao centro tradicional e pela própria 

mudança de conteúdo deste, como procuramos demonstrar – sobretudo tendo como 

elemento explicativo eleito o uso do solo e as dinâmicas e conteúdos das empresas 

analisadas; 

b) são também cambiantes, à medida que sua concentração não se dá apenas nos usos, mas 

nos fluxos (concernentes às relações das empresas com outras escalas e ao seu conteúdo 

informacional); 

c) apresentam-se também como complexas, pois possuem especializações funcionais e 

socioeconômicas, como procuramos evidenciar, que, por vezes, só se materializam na 

articulação de diferentes níveis e escalas; 

d) como decorrência, tem-se a centralidade polinucleada, que se complementa e se constitui 

no processo de desagregação e recentralização do centro tradicional, tanto no nível de seu 

conteúdo pré-existente quanto na mudança quantitativa e qualitativa de sua capacidade de 

atração de novos usos e ocupações. 

 

Às premissas e desafios que nos colocamos durante esta pesquisa, pudemos 

trazer alguns elementos à discussão. Do contato mais profundo e sistematizado com a 

realidade , outros pontos também surgiram. 

Essa é a dinâmica do trabalho, que permite o novo e que não faz dele um 

simples exercício de comprovação de hipóteses. 
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Com essas preocupações, procuramos identificar nossos avanços e os 

pontos eleitos para novos desafios. 

Três categorias devem ser evidenciadas: aquelas que nos permitiram 

compreender facetas de São José do Rio Preto; aquelas que acreditamos serem válidas para a 

análise das cidades médias; e, por fim, elementos novos que permitem ou merecem novas 

investigações. 

 

São José do Rio Preto 

Quanto a São José do Rio Preto, para a compreensão de sua dimensão 

intra-urbana e de seu papel na rede (e nas redes), pudemos verificar que a cidade torna cada 

vez mais evidente um processo de fragmentação do território, com “cidades dentro da cidade” 

que não se conhecem e se estranham. A porção Norte da cidade é diversa da porção Sul, em 

praticamente todos os aspectos avaliados nesta pesquisa. Sobretudo naqueles que se firmaram 

em nosso foco maior: a análise da constituição de novas centralidades, tomando como base o 

conteúdo e relações das empresas. 

Esse processo atual parece ser tanto de transformações de usos e 

ocupações, com novos equipamentos de consumo, novos espaços de habitação e novas 

práticas socioespaciais de segmentação, quanto de consolidação de outras práticas e 

dinâmicas espaciais. 

No primeiro grupo, verificamos que as atividades comerciais estão 

constituindo novas centralidades em áreas profundamente marcadas por eixos viários de 

várias escalas, com duas características básicas: a localização nos eixos rodoviários e a 

localização nos eixos viários intra-urbanos – todos com conexão entre si. Isso denota algumas 

dinâmicas possíveis: uma cidade que organiza seu consumo em função dos deslocamentos das 

pessoas pelos automóveis, ao mesmo tempo que os deslocamentos são possíveis e necessários 
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tanto pelos eixos como pelas distinções no plano do teritório da cidade dos espaços 

distintos e diferenciados e diferentes e segmentados. 

Quanto à consolidação de dinâmicas já datadas, pudemos levantar alguns 

elementos que nos levam a crer que a diferenciação entre o Sul e o Norte de São José do Rio 

Preto encontra também respostas num espaço mais estruturado naquela porção da cidade, no 

sentido de deter usos e ocupações que há muitas décadas lá se desenvolvem. 

Complementarmente, o papel (ou funções) da Rodovia Washington Luiz e da Rodovia BR-

153 são bastante distintos, o que nos permite apontar que possam ter uma grande relevância 

na exacerbação das diferenças na cidade. Além de que se pode imaginar que o eixo Rio Preto 

– São Paulo (Washington Luiz), seja muito mais dinâmico que o eixo Rio Preto – Brasília 

(BR-153), numa sobreposição dos eixos virtuais aos eixos das rodovias. Complementarmente, 

a especulação imobiliária parece ter encontrado “terrenos mais férteis” ao Sul. 

Esses eixos são também um dos elementos que permitem a análise de São 

José do Rio Preto no plano da rede e na articulação da escala intra-urbana e interurbana. 

Pois na escala da rede, podem aparecer mais claramente os papéis desses 

eixos e as articulações das atividades que aí se localizam com outras esferas. A análise do 

índice de inserção não local das empresas e do índice de densidade informacional 

demonstrou, qualitativamente, o tipo de distribuição desses empreendimentos. Há, assim, uma 

articulação, tanto no nível das dinâmicas aparentes, quanto daquelas não evidentes (os usos do 

solo e as relações deles com escalas e dimensões variadas), dos níveis intra e interurbano. 

 

Cidades médias 

Esses níveis e redes permitem-nos levar elementos à discussão das cidades 

médias. Pela localização absoluta de uma cidade na rede de modelo hierárquico, não se 

inferem relações como as observadas em nossa pesquisa (no âmbito das atividades 
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econômicas: comerciais, industriais e de serviços). O modelo pré-estabelecido não abarca 

as relações entre os mercados consumidores, os capitais das empresas e seu nível de 

organização presente nas cidades médias. Embora no caso de São José do Rio Preto, 

quantitativamente, haja predomínio de empresas locais com clientes locais, os dados incitam a 

análises em outras cidades médias, já que, qualitativamente, tendem (como observamos na 

pesquisa) a distanciar aquelas com capitais e mercados locais daquelas que possuem um dos 

elementos em outras escalas. 

 

Novas investigações 

Portanto, põe-se a terceira categoria nesse plano: existem elementos a serem 

observados em outras cidades e em São José do Rio Preto.  

Nas cidades médias, há que se verificar seu “lugar” na rede, sua conjunção na 

“rede de redes”. Numa primeira análise, as cidades médias parecem compor um espaço de ação de 

empresas que deixam a metrópole (como muitas pesquisas já procuraram evidenciar), ao mesmo 

tempo que são sede de empresas que não passaram em etapa anterior pela metrópole, mas se 

organizam em redes (ao que juntamos alguns elementos nesse trabalho). Outra dinâmica seria de 

empresas locais com mercados locais, elemento bastante pesquisado em estudos de caso, que merecem 

ser revisitados. 

Em São José do Rio Preto, estão postas a novas análises: a representação social 

dos espaços (que tratamos apenas no plano conceitual, ao discutirmos a produção e a apropriação); a 

gênese e constituição dos bairros, a fim de compreender as permanências, ou não, de usos e formas 

urbanas (o que apenas esboçamos); um estudo sistemático sobre o preço do solo urbano; e um estudo 

detalhado de seus espaços de habitação – com condomínios e loteamentos fechados, bairros populares 

de diferentes épocas e extremamente segmentados. 

Acreditamos que a pesquisa, como trabalho coletivo e cumulativo, assim se faz. 
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