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RESUMO 
 
A discussão sobre território no contexto pós Constituição 
Federal de 1988, tem se constituído como eixo norteador de 
várias políticas sociais brasileiras. Este artigo objetiva discutir 
conceitualmente o território usado e políticas públicas em 
pequenas cidades tendo como procedimento metodológico a 
revisão bibliográfica. Por ser uma pesquisa em andamento, os 
resultados iniciais apontam a importância da valorização da 
dimensão territorial enquanto um espaço vivido, com 
implementação de políticas diferenciadas para questões 
específicas das populações das pequenas cidades e incentivo 
ao desenvolvimento local com vistas a aprofundar o debate da 
democracia. 
 
Palavras-chave: Território. Pequenas Cidades. Políticas 
sociais.  

 
ABSTRACT 
 
The discussion ofterritoryin the post1988 Federal Constitution, 
has become as a guidelineof Brazilian social policies. This 
article aims todiscuss theusedconceptuallyterritoryand public 
policyin small townsand the methodologicalprocedurethe 
literature review. Beingan ongoing study, initial results showthe 
importance of valuingthe territorial dimensionwhile alived space, 
withimplementationof differentiated policiesfor specific issuesof 
the populations ofsmall towns andencourage thelocal 
developmentwith a view tofurther discussionof democracy. 
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1 INTRODUÇAO 

 

A proliferação de estudos sobre a questão do território e sua força foi 

impulsionada no Brasil, a partir da década de 1970, com os estudos do geógrafo Milton 

Santos que não o considerava com um conceito em si, mas sim a partir do seu uso e 

pensado juntamente com os sujeitos que dele se utilizam (SANTOS, 2012a). Isto posto, o 

conceito território não se limita a questões físicas e de ocupação de uma porção específica 

de terra, mas amplia-se para a perspectiva de construção histórica, política e simbólica, 

permeada de relações sociais e disputas de poder (SANTOS, 1978; 2012). 

O território pode identificar vulnerabilidades - físicas e sociais – bem como 

oportunidades, e orientar ações e práticas no âmbito das políticas sociais. Daí o argumento 

defendido por Koga (2011) que o território “é o chão das políticas sociais” embora carregue 

em si elementos da contrariedade pois caracteriza-se como um terreno clássico de lutas 

políticas e urbanas. Conhecer essa realidade e apreender os jogos de interesses e disputas, 

assim como os limites e potencialidades permite que ele se torne ponto de partida e não de 

chegada no processo de elaboração de políticas sociais.  

Consideramos que essa situação complexifica-se quando se trata da realidade 

de pequenas cidades face às dificuldades por elas encontradas, dentre elas o orçamento 

restrito, baixa qualificação de recursos humanos, migração campo-cidade, esvaziamentos 

urbanos aos grandes centros em busca de melhores condições de vida (FRESCA, 2013; 

ENDLICH, 2013; BACELAR, 2010).  A análise sobre as pequenas cidades não é algo 

simples, visto que elas são heterogêneas, devendo ser compreendidas em sua relação com 

a sociedade. Neste sentido, em segundo momento, traçamos considerações sobre os 

critérios de delimitação e classificação para os vários tamanhos de cidades ressaltando os 

papeis das pequenas cidades. 

Destacada a importância e relevância deste debate no contexto atual, este artigo 

tem como objetivo propor uma discussão conceitual relacionada às temáticas território 

usado e políticas sociais em pequenas cidades. Diante da quantidade de estudos sobre o 

tema, optou-se por selecionar autores dos campos da geografia, história, antropologia e 

serviço social, tendo em vista que as contribuições destas áreas, em livros, artigos e 

pesquisas, permitiram o alcance do objetivo proposto nesse trabalho.  

 

2 O TERRITÓRIO COMO ELEMENTO DE INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS 
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Cada período histórico social imprime sua marca na maneira como o território é 

organizado e usado. A constituição histórico-social do território é central e a um só tempo, 

visto como unicidade e diversidade, que inclui a ação humana sobre o planeta não o 

restringindo como um simples objeto material. O território é espaço social, espaço usado, 

espaço apropriado, o lugar onde se materializa o cotidiano da vida humana e a reprodução 

das relações sociais, caracterizadas pelas disputas de poder, dominação e controle 

(SANTOS, 2012b).  

Por isso, para compreender o conceito território é fundamental nos reportarmos 

à categoria espaço. O espaço caracteriza-se enquanto uma construção social e tem como 

elementos constitutivos: o homem, enquanto fornecedor do trabalho ou candidato a isso; as 

firmas: com a função de produção de bens, serviços e ideias; as instituições: que produzem 

normas, ordens e legitimações; e, o meio ecológico: conjunto de complexos territoriais que 

constituem a base física do trabalho humano (SANTOS, 2012a). Esses elementos são 

interdependentes, com um profundo relacionamento entre si, e que devem ser estudados a 

luz de sua história e presente, como resultados de um processo social, derivando daí a sua 

complexidade. 

Diante disso, a materialidade do território resulta como um conjunto indissociável 

e contraditório de sistemas de técnicas e objetos, forma e conteúdo, meio e processo das 

relações sociais que são ao mesmo tempo materiais e intersubjetivas. Dada a necessidade 

de produzir e de viver, os sujeitos humanos ligados à materialidade do ambiente provocam 

interações entre si, como membros de uma sociedade, transformando-o num verdadeiro 

campo de forças imprimindo-o de diferentes significações e envolvendo representações, 

culturas, memórias e identidades de determinadas localidades e sujeitos que nele habitam. 

Sobre o conceito3 da palavra território, Haesbaert (2007) destaca que no latim, 

etimologicamente a palavra se aproxima da conotação material e simbólica. Na conotação 

material, “terra-territorium” significa “pedaço de terra apropriada”. Tem relação com a 

dominação jurídico-política da terra, devido à dominação do espaço através da delimitação 

física, com muros, cercas e fronteiras e, por meio de instrumentos da ação político-

econômica. É nessa perspectiva que se dá a materialização e concretude do território como 

fundamento de Estado-Nação ou um Estado Territorial. 

A conotação simbólica e imaterial nos dizeres de Santos (2012b) remete 

ao significado “terreo-territor” que significa “terror, aterrorizar” e está relacionada com a 

                                                           
3O conceito território é um dos cinco conceitos chave da Geografia, ao lado dos termos paisagem, 
espaço, região e lugar. O prosseguimento do debate do conceito território e suas derivações 
seguiram-se em diferentes autores ligados a geografia crítica, perspectiva teórica utilizada por Milton 
Santos, que circunscreve o espaço social a partir de problemática de caráter político e cultural. Dentre 
eles destacamos os pesquisadores Henri Lefebvre, David Harvey, Paul Claval, Rogério Haesbaert, 
Marcos Aurélio Saquet, Roberto Lobato Côrrea entre outros. 
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apropriação, ou seja, ao modo com as pessoas utilizam e dão significado ao lugar, daí a 

expressão território usado utilizado pelo autor. Isso confere uma concepção mais ampla e 

profunda do conceito território por se constituir como espaço da imaginação e subjetividade 

humana reunindo códigos e símbolos culturais, relações afetivas e de pertencimento, 

identidades e memórias. Por isso, para investigar a construção território é preciso ir além 

das atividades econômicas e políticas e contemplar a criação de significados e culturas, que 

grupos sociais, classe e pessoas constroem por meio de elementos ou interesses em 

comum. Nesse enfoque a cultura4, aparece como dimensão privilegiada das operações 

simbólicas por ser permeada por vivencias e significações em busca de suas raízes. É 

através da cultura que um indivíduo é dotado de memória por fazerem mediação com o 

mundo, constroem um modo de vida e se enraízam no território. Assim, há uma herança 

cultural que permeia a relação com o território, que é transmitida por processos de 

comunicação, onde o conteúdo da cultura é repassado de uma geração à outra como forma 

de garantir uma identidade.  

O trabalho da construção e resgate de memórias é essencial para a construção 

da identidade do lugar e pode ser realizado individualmente e coletivamente. A identificação 

de maneira individual ocorre com resgate da memória pessoal onde a subjetividade é “(...) o 

trabalho através do qual as pessoas constroem e atribuem significado à própria experiência 

e a própria identidade, constitui por si mesmo o argumento, o fim mesmo do discurso” 

(PORTELLI, 1996, pg. 2). 

 
As memórias pessoais podem ser diferenciadas em relação à percepção de 

outras pessoas, pois os sujeitos percebem e se orientam de modo diferente em relação a 

elas. Contudo, se nos distanciamos do reconhecimento dos seres humanos enquanto 

indivíduos, consequentemente nos distanciamos do reconhecimento enquanto classe social. 

Isto porque, a subjetividade, mesmo tendo uma dimensão individual, muito dos seus 

referentes pessoais são também sociais, construídos a partir de relações familiares, grupais, 

o que permite que tenhamos também uma memória compartilhada ou coletiva (ABREU, 

1998). Com isso, ao processo de subjetividade alia-se a construção da memória coletiva 

dando as bases para a construção da identidade local e de classe.  

No que se refere à identidade local, ela é manifestada pelas rugosidades, que 

são marcas do passado presente nos dias atuais, o embricamento entre o material e o 

                                                           
4 A cultura é um termo amplo e complexo que compreende todas as realizações materiais e aspectos 
imateriais de um povo (crenças, valores, normas, modos de visa). Além disso, independente da 
herança biológica compreende o comportamento apreendido como resultado da inserção humana em 
determinados contextos sociais para garantir a convivência social. Sobre o assunto consultar Bosi 
(1996) e Laraia (2009). 
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social. Sobre esse tema Milton Santos, define rugosidades como o espaço construído cujo 

tempo histórico o transformou em paisagem, incorporando ao espaço. Por meio das 

rugosidades são expressas “a divisão internacional do trabalho, manifestada localmente por 

combinações particulares do capital, das técnicas e do trabalho utilizados” (SANTOS,1978, 

p.138). 

Em relação à construção da identidade de classe, as memórias precisam ser 

resgatas e contextualizados no conjunto dos processos sociais, num contexto histórico, 

ligados ao modo de produção e divisão do trabalho, que envolvem relações de poder e 

dominação. A má interpretação para a recuperação das memórias, ou ainda, a interpretação 

e recuperação a partir do ponto de vista da hegemonia da classe dominante contribuem com 

a desconstrução e atribuição do significado da própria existência do lugar. Para se trabalhar 

a história de um lugar é necessária a recuperação da história no e do lugar, onde a 

composição social de cada lugar é diferente, pois a sociedade evolui no tempo e no espaço, 

em um movimento permanente (ABREU, 1998; SANTOS, 2012b). 

Por isso, a construção de memórias e de identidades precisam ser resgatas e 

contextualizadas no conjunto de processos sociais, num contexto histórico, ligado ao modo 

de produção e divisão do trabalho pois, os lugares se diferenciam como resultado do arranjo 

espacial do modo de produções particulares onde “o valor de cada local depende de níveis 

qualitativos e quantitativos dos modos de produção e da maneira como eles se combinam.” 

(SANTOS, 1978, pg. 14).  

Isto implica na adoção de uma perspectiva de totalidade, onde os processos 

econômico-sociais são determinantes e determinados, historicamente datados, constituindo, 

portanto, o território como uma construção social, política e simbólica (SANTOS, 1978; 

2012; HAESBAERT, 2007; SAQUET, 2009). Como uma construção social implica em 

relações construídas por homens que nele vivem, lugar de encontro e contradições dos 

interesses da sociedade civil e do Estado. Neste sentido, conforma-se como uma arena de 

disputas de poder, onde estão envolvidos, Estado, mercado e sociedade civil. 

Assim, baseados nos autores pesquisados podemos considerar que o conceito 

de território também encontra-se vinculado ao poder, numa dupla dimensão. Numa 

dimensão explicita, o poder ocorre vinculado à dominação onde o valor de troca desse 

território é utilizado pela classe dominante (atores hegemônicos) como um recurso para a 

obtenção de um fim pré-determinado (lucro e acumulação). Numa dimensão simbólica 

ocorre a apropriação carregada das marcadas do vivido nesse território, ou seja, seu valor 

de uso. 

Para a classe dominada (atores hegemonizados) o território é abrigo 

combinando funcionalidade e identidade. Por isso, para essa classe social perder seu 
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território é um sentido de desaparecer. Perde-lo é ficar sem sentido, maximizando a noção 

de terror, anteriormente mencionado. Reiteramos o pensamento de Koga (2011) onde a 

manifestação de exclusão social se dá em lugares e tempos específicos e com pessoas 

concretas e, é no território que cotidianamente se manifestam as relações de exclusão e 

inclusão com a efetiva garantia e acesso (ou não) dos direitos sociais e da cidadania. 

Assim, estão postos os desafios para a consideração da dimensão territorial no 

processo de elaboração das políticas sociais na atualidade. Aliado à idéia de globalização, 

difundida principalmente no fim do século XX, remete a uma imagem de homogeneização 

econômica, social e espacial dos territórios, por meio do “domínio do mundo na associação 

entre grandes organizações e uma tecnologia cegamente utilizada” (SANTOS, 2012, p. 45). 

Em tempos de globalização, a lógica capitalista pretende torná-lo como algo 

unifuncional, especialmente através da figura do Estado, que ao assumir um caráter 

econômico, e não apenas político, assume novas funções e favorece a expansão desigual 

do capital tendo repercussões sobre o território. Através do aparato estatal-empresarial, o 

território tem sido completamente transformado, pelo valor contábil, em mercadoria 

sufocando as possibilidades de uma efetiva ‘reapropriação’ dos espaços dominados 

(HAESBAERT, 2007).  

Porém, sendo espaço-tempo vivido, o território é sempre múltiplo, diverso. A 

consideração pelas diferenças internas e externas existentes em cada localidade torna-se 

fundamental, especialmente em contextos de grandes desigualdades sociais. Por isso, 

conhecer essa realidade e apreender os jogos de interesses e disputas, assim como os 

limites e potencialidades permite que ele se torne ponto de partida e não de chegada no 

processo de elaboração de políticas sociais. Para relacionar-se com e no território é 

necessário ter noção e domínio de sua complexidade uma vez que o território é ocupado por 

uma população heterogênea, formada por atores sociais muitas vezes antagônicos, mas 

que “obriga todo mundo a viver junto e, consequentemente, a discutir todos os dias o seu 

futuro” (SCARCELLI, 2011, p. 65).  

Nesse sentido, tratar a dimensão territorial enquanto o espaço vivido, reconhecer 

e valorizar as particularidades locais, a dinâmica, a heterogeneidade, as relações, as 

histórias e memórias de uma localidade específica, as diferenças sociais, culturais e os 

anseios e as necessidades da população significa permitir a democratização das 

informações e o exercício da cidadania com aprimoramento de políticas diferenciadas para 

questões específicas de suas populações. 

 

3 PEQUENAS CIDADES: EM BUSCA DE UMA DEFINIÇÃO 
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Levando em consideração as contribuições de Milton Santos, a partir da unidade 

espaço e tempo e, da formação econômico-social é que se torna possível a interpretação 

das diversas modalidades de organização espacial.  O autor Saque t(2009) também 

contribui nesse sentido ao chamar a atenção para o fato que o Estado-nação “é dividido, 

recortado em áreas ou regiões com determinadas características similares, especialmente 

vinculadas ao clima, relevo, à vegetação e aos processos econômicos” (idem, p. 21). 

Paralelamente, é necessário compreender o papel do Estado e a ação do 

capital, pois a forma com eles se comportam em cada um dos domínios de produção, no 

consumo, distribuição de recursos, conduz a um resultado diferente no tocante a 

organização do espaço nacional. O próprio Estado é seletivo em relação aos diversos atores 

da economia, da cultura e das possibilidades de manifestação ideológica. Além disso,  

 

através da repartição  das infra-estruturas no espaço nacional e pela 
escolha daquelas que beneficiam um determinado setor da produção 
e da população, a instancia política está decidindo, consciente ou 
inconscientemente, da localização das empresas, das instituições, 
dos homens, segundo características específicas, sobre o espaço 
nacional. Tudo isso sem contar com o poder discricionário que é 
dado ao Estado de criar novas atividades, de defini-las e de localizá-
las ao seu alvedrio, sem relação obrigatória com as demandas de 
outras instancias sociais. (SANTOS, 1978, pg. 46) 
 

O autor chama a atenção para o fato que as explicações sobre o fenômeno da 

urbanização com o aumento do número de cidades variam tendo como fatores: o 

desenvolvimento e a modernização dos meios de produção, com a concentração de 

instrumentos de trabalho e meios de produção mais modernos em certos pontos do território 

a formação de uma rede de transporte, o comércio exterior, a expansão precoce das 

indústrias, o desenvolvimento das forças produtivas aliado ao consumo restrito a uma 

parcela limitada da população (SANTOS, 1978).  

Dentro dessa complexidade que deve ser compreendida a rede urbana e o 

estudo das cidades. As relações entre as cidades e a sua zona de influência dependem do 

estágio da economia e da ação estatal. No estudo sobre essa temática, verificamos que 

existem critérios de delimitação e classificação para várias classes e tamanhos de cidades, 

devendo estas serem compreendidas na sua relação com a sociedade. 

Consideramos importante destacar que de acordo com autores como Bacelar 

(2010), Santos (1978, 2012) e Maia (2014) existe uma diferenciação conceitual dos termos 

“município” e “cidade” onde o município pode ser conceituado como o espaço territorial 

político dentro de um estado ou unidade federativa, composto de zona rural e zona 

urbanizada e administrado por uma prefeitura. A cidade é compreendida como o espaço 
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urbano delimitado por um perímetro urbano e onde se localiza a prefeitura municipal. Para 

ser considerada cidade, é preciso ter um número mínimo de habitantes e uma infraestrutura 

que atenda minimamente as condições dessa população (SANTOS, 1978). 

No tocante à realidade brasileira, os estudos do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística – IBGE5, sobre a distribuição e a mobilidade da população em solo brasileiro, 

ao longo do século XX, destaca que o número de municípios cresceu de 1.121, no ano 1900 

para 5.507 municípios, no ano 2000. Atualmente, de acordo com dados do último Censo em 

2010, o Brasil possui 5.561 municípios, sendo a maioria das cidades classificadas como 

pequenas e médias cidades (IBGE, 2010). 

De acordo com o estudo do IBGE referenciado verificamos que as pequenas 

cidades são, em geral, aquelas em que essa relação é marcada por um contingente 

populacional de até 20.000 habitantes e que representam 73,26% das cidades brasileiras. 

Acima deste montante, cidades com população residente de 20.001 a 100.000 habitantes 

são classificadas como cidades médias e representam 22,69% das cidades. As cidades de 

100.001 até 500.000 são consideradas grandes cidades, representando 3,4% e aquelas 

cidades com mais de 500.000 habitantes são consideradas metrópoles, com um percentual 

de 0,55% das cidades brasileiras. 

Os dados censitários, assim como estudos e pesquisas nessa área (IBGE, 2013; 

BACELAR, 2010; COSTA, ROCHA, 2013) demonstram que desde a década de 1950 tem 

ocorrido um progressivo aumento da população residente nas cidades em detrimento a 

população rural. De acordo com dados do IBGE (2010), no último censo apenas 15,65% da 

população viviam em situação rural enquanto que 84,35% viviam na zona urbana. Este 

processo, denominado como urbanização, tem se demonstrado acelerado apresentando 

características como a interiorização do fenômeno urbano, crescimento das médias cidades, 

periferização dos centros urbanos, formação e consolidação de aglomerações urbanas de 

caráter metropolitano e não metropolitano (IBGE, 2013; MOTTA e AJARA, 2001). 

Contudo, a classificação das cidades não deve limitar-se apenas aos dados 

quantitativos. Realmente a contagem populacional é importante para se pensar o que se 

denominou de pequenas, médias e grandes cidades, mas por outro lado, estudos apontam 

que partir apenas de dados numéricos conduziria a interpretações equivocadas. Mesmo que 

se enquadrem dentro de um contingente populacional semelhante, há muita discrepância 

entre estes espaços quer seja pela sua gênese e ou pela dinâmica econômica e social 

(MAIA, 2014; FRESCA, 2013).  

                                                           
5 O IBGE se constituir a principal fonte de dados estatísticos e demográficos no Brasil. 
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Para Santos (1978) além do fator populacional, a relação com o meio ambiente, 

com o campo e as transformações do modelo de consumo do mundo devem ser utilizados 

para se definir a pequenas cidades ou “cidades locais”, no termo utilizado pelo autor. De 

acordo com Bacelar (2010), Santos (1978), Fresca (2013), Costa e Rocha (2013) para 

conceituar as pequenas cidades é necessário considerar a sua ligação com o seu entorno 

rural. Nestas localidades o rural e o urbano são muito próximos, pois uma significativa 

porcentagem de pessoas, embora residam na cidade, trabalham e sobrevivem do meio 

rural. De acordo com Fresca (2013) as pequenas cidades são ofertadoras de insumos e 

mão de obra para a produção agropecuária o que nos auxilia a compreender o papel 

desenvolvido por essas cidades. 

As transformações no espaço agrário brasileiro, especialmente a partir da 

década de 1950, têm ocorrido com ampla utilização de bens de produção industrial para a 

agricultura e pecuária, legitimada por meio da política do Estado. Em decorrência das 

inovações tecnológicas e modernização agropecuária, como o uso de maquinários, 

fertilizantes químicos, alterações nas relações de potencializou a industrialização de restritas 

cidades, escolhidas a partir dos interesses e facilidade de reprodução e acumulação do 

capital. 

Neste cenário, o privilégio assim como o abandono e a negligencia do poder 

público pode comprometer o desenvolvimento e a qualidade de vida da população, 

desencadeando um processo migratório, quer seja em direção do campo à cidade, quer seja 

da pequena cidade em relação aos médios e grandes centros urbanos em busca de 

melhores condições de acesso aos produtos e serviços essenciais para a qualidade de vida. 

Porém, a falta de experiência e baixa qualificação educacional para lidar com toda a 

tecnologia agrária têm confinado a grande maioria desses trabalhadores no subemprego, 

em relações fragilizadas de trabalho e em condições precárias de habitação, saneamento e 

qualidade de vida nas cidades. Tal realidade impõe um padrão de urbanização diferencial, 

onde os dilemas urbanos e as expressões da questão social6 também se materializam nos 

territórios das pequenas cidades, que expressam e vivenciam de maneira nítida as 

profundas desigualdades da sociedade brasileira. 

Por outro lado, a realidade de modernização agrícola impõe novas funções às 

cidades pequenas, desempenhando o papel de cidades econômicas, atendendo seu 

entorno com atividades de serviços como bancos, hospitais, lojas agropecuárias, centro 

comercial, veterinários, agrônomos etc. Mesmo com a diversidade de serviços, as pequenas 

                                                           
6De acordo com Iamamoto (1982) essas expressões da questão social devem ser compreendidas 

como o conjunto das desigualdades do sistema capitalista, que se expressam por meio das 
determinações econômicas, políticas e culturais que impactam as classes sociais.  
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cidades caracterizam-se pela pequena base produtiva e de empregos, com baixa 

arrecadação municipal, obrigando a administração pública a trabalhar com orçamentos 

restritos, dependendo de transferências fiscais de outras esferas de governo. 

Os autores Costa e Rocha (2013) ao refletirem sobre esse processo ponderam 

que o esvaziamento populacional, a subordinação territorial, a dependência econômica e 

indicadores sociais críticos são desafios reais postos às pequenas cidades. O esvaziamento 

populacional, ou seja, a migração para médios e grandes centros urbanos é ruim para as 

pequenas cidades, que ao perder a sua força de trabalho também é prejudicada no 

processo de repartição dos recursos públicos estaduais e federais que levam em 

consideração o número de habitantes. 

Além das dificuldades das pequenas cidades em aumentarem a sua 

independência financeira, a administração local tem sido caracterizada pela subordinação 

política e administrativa, quer em relação às cidades de maior expressão econômica e 

política, quer em relação às empresas privadas e cooperativas.  Estas últimas, aliadas aos 

grandes proprietários de terra, “possuem uma grande influência na gestão municipal, 

direcionando investimentos e subordinando os territórios aos seus interesses particulares” 

(COSTA, ROCHA, 2013, p.52).  

Por isso, mesmo em face às dificuldades políticas, econômicas e sociais  

encontradas pelas pequenas cidades é importante o incentivo ao pensamento crítico, luta 

pela cidadania e por direitos com participação ativa nas tomadas de decisões em assuntos 

relacionados à cidade. O envolvimento da sociedade na formulação e fiscalização das 

políticas sociais consolida práticas participativas e democráticas. A participação social 

através do controle social promove significativas mudanças na comunidade local na medida 

em que à sociedade é permitido interferir na gestão pública direcionando as ações da 

administração aos seus interesses e demandas.  

Aliada a esse processo, constituem em estratégias para o fortalecimento das 

pequenas cidades a recuperação da importância do regional e do local para o 

estabelecimento de políticas sociais de maneira a atender as demandas do cidadão, o 

incentivo ao desenvolvimento do território local com o aproveitamento das suas 

potencialidades e o estabelecimento de relações cooperativas com vistas ao aproveitamento 

econômico em uma perspectiva solidária(COSTA, ROCHA, 2013; ENDLICH, 2013).  

O Estado, enquanto o responsável pelas políticas sociais precisa assumir uma 

postura ativa de financiamento e apoio técnico às pequenas cidades, direcionando políticas 

sociais para o desenvolvimento de espaços rurais, dando estrutura para que a população 

permaneça em seu território, reduzindo as desigualdades sociais.  Enquanto palco de 

materialização das políticas e das condições de vida da população, para a efetivação das 
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estratégias de desenvolvimento do território local é necessário que ele apresente sinais de 

identidade coletiva e cultural, sendo necessário a sua valorização como elemento essencial 

de integração de políticas sociais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das considerações elencadas no decorrer deste trabalho, podemos 

afirmar que realizar pesquisa com a temática território usado e políticas sociais em 

pequenas cidades é algo desafiador, obrigando-nos a busca de leituras e discussões em 

busca de definição e articulação entre esses temas. O nosso ponto de partida, sem dúvida, 

foram as obras de Milton Santos, que define o território enquanto espaço vivido, expositor da 

realidade das pessoas e das contradições dos interesses de classe.  

A grande inquietação era como ocorre a materialização desse vivido, a 

apropriação do território. Os caminhos foram abertos com a compreensão da importância do 

resgate de memórias de determinado lugar, com necessidade de recorrência as memórias 

individuais e coletivas para a aproximação da identidade local. Tendo esse caminho, é 

possível apreender a cultura, as relações sociais, os jogos de interesses entre classes 

antagônicas e compreender a materialização das relações de exclusão e inclusão com a 

efetiva garantia e acesso (ou não) dos direitos sociais e da cidadania. Isso implica em 

reconhecer a importância estratégica do território na dinâmica transformadora da sociedade.  

Sendo múltiplo, diverso o território deve valorizado como o ator principal para o 

desenvolvimento político, econômico e social, onde se materializam as práticas e saberes 

locais. Tal consideração é de suma importância, especialmente quando se trata da realidade 

vivenciada pelas pequenas cidades, que atualmente vivenciam novos papéis, subjugando a 

sua população à multiterritorialização. Isso porque, quando expulsa do campo para as 

cidades, ou das pequenas cidades aos médios e grandes centros urbanos, os sujeitos 

sociais são obrigados a um processo de (re) territorialização mais múltiplo, que inclui a 

vivencia de novas significações e relações sociais.  

Valorizar a dimensão territorial nestas cidades pode ser um instrumento 

fortalecedor da democratização do acesso aos direitos sociais. O fato de ser pequena 

permite uma aproximação maior entre as pessoas e o sentimento de pertencimento, mas do 

ponto de vista da lógica global, uma dependência das cidades maiores em relação a acesso 

a bens e serviços, além de correr risco de isolamentos etc. Todavia, redes de solidariedade 

e desenvolvimento local podem contribuir para melhoria da qualidade de vida e 

desenvolvimento da cidadania, desde que traduza de fato respostas aos déficits locais – se 
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revertendo em ganhos efetivos para as pessoas – bem como que as políticas públicas 

sejam respostas organizadas para as demandas e identidades dessas pessoas.  
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