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FORMULAÇAO DA PROBLEMATICA: 

As Razões da Escolha Deste Tema e da Ares Geográfica. 

Ao longo da coneecucão deste projeto de pesquisa. 

paesamoe por um processo continuo de reciclagens teórico-

metodológicas relativas à Geografia.aos Estudos Regionais e à 

Economia Politica. Acresce-se aqui um conjunto de sugestões 

apresentadas por ocasião do exame de qualificação. bem como 

mui tas outras extraidas de palestras. de defesas de teses e, 

principalmente. através de conversas diárias com outros tantos 

colegas de ciência geográfica bem como durante as entrevistas 

informais que mantivemos ao longo desse temPo. 

Essas nossas reflexões sobre a questão regional. mais 

precisamente em termos da Polltica Espacial aplicada sobre o 

Extremo Sudoeste Paulista vivenciada por nós entre 1978 e 1984. 

são o re~ul tado das experiências porque passamos enquanto 

técnicos responsáveis pelo acompanhamento de tal estratégia 

exercido junto ao ERPLAN (Escritório Regional de Planejamento), 

sediado em Presidente Prudente. Este escritório regional, como 

U11J
0

6rg&o descentralizado da Coordenadoria de Ac§o Regional, que à 

época estava vinculada à Secretaria de Economia e PlaneJBJDento . 
(SEPJ do governo paulista (até 1985), passou a vincular-se à 

Secretaria do Interior. Por si só, essa mudanca de subordinac&o 

Já nos chamou à atencão para as quest5es dos arranjos 

territoriais institucionais que a mesma traduzia. HoJe a 

Coordenadoria de Ac6o Regional está novamente vinculada à 

Secretaria de Economia e PlanejBJDento. 



Embora Possa se considerar sete anos como um perf odo 

relativamente pequeno para se assilllilar uma gtJJDa variada de 

fatos coçlexos extra1dos da realidades econômica e Polftica 

concretas, isto • do cotidiano da vida re11ional, principal.JDente, 

naquilo que toca As deter1Dinantes .da 11est60 do territ6r1o no 

extrellJO Sudoeste Paulista - o referido teJDPO parece ter si.do o 

bastante para que assilll1.lásse11J011 pelo menos dois conjuntos de 

ind411aç6es: prhDeiro, enquanto auto-critica, acerca de no11sa 

conduta te6rico-metodol611ica, de uma Postura alienada, ou seJa, 

uma 11uposta neutralidade cientifica; segundo, par depararmo11 collJ 

as repetiç/Jes de deter11Jinada11 reivindicaç6e11 loca.ili e re11ionai11 

evocadas no seio da classe Polltica for11Jada, 8lD boa parte, par 

eJDJ?resArios ligados a todos os setores da econo11Jia re11ional. 

_Essas nossas inda11aç6es somente puderaID emer11ir a 

partir de reflex6e11 acadêmica11, quando ent6o mini11trávtJJDot1 as 

disciplinas de Geografia Re11ional e PlaneJamento eJD Geografia. 

Isto ilDPlica que, na caminhada de nossas reflex6es, fize1110t1 o 

percurso do empírico ao teórico, qual seJa, do ato de 

.. fazeJamento.. ao reflexivo. Em verdade as reflexõtla que aqui 

iniciamos n6o tira outro endereço mais i1DPortante sen&o aqueles 

profiaai onais vinculadoa ao trato daa reoraanizao6ea 

iriatitucionaia doa espaoos herdados, qual seja, doe arranjos 

espaciais da economia 

institucionalizada. 

pela - via da reaionalizaç&o 

No caminho para analisar essa realidade objetiva. como 

por exemplo o espaoo como uma totalidade. 6 preciso tenhamos 

claros os conceitos : estrutura, processo. função e forma. como 

conteúdo metodol6aico. Por estrutura tomaremos a "articulação 

das partes entre si (produção. circulação, distribuição, 
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consumo)" no interior de um conjunto (nações, territórios) que os 

organiza, constrói, destrói, e dita ae funções dae ~~rmas, 

parafraseando Milton SANTOS (1986). 

O tempo 6 um conceito fundamental para o 

entendimento de uma realidade objetiva qualquer. Processo 6 

um movimento, seja ele de continuidade ou de mudança de uma dada 

realidade social concreta. Todoe os elementos de uma 

realidade objetiva que se apresentam vieualmente ordenados, 

arranjadoe, resultam em formas momentâneas que podem ser 

descritae. Mas cada forma realiza um papel ou um conjunto de 

tarefas, traduzidas por funções (Idem). Assim pode-se partir das 

formas para a compreensão da essência do espaço. A ess!ncia do 

espaço deve ser buscada nos processos e funções determinados 

pelas interrelações dos elementos, em suma, pela estrutura. 

As formas precisam corresponder a valores dados pela 

sociedade, e estes variam de acordo com a sua estrutura social 

e econômica, portanto combinando estruturas e funções sociais. O 

mesmo não se d~ com função sem análise da estrutura. Tais 

movimentos se dão em diferentes niveis ao longo do tempo, isto é, 

mudam com extrema rapidez: na economia, na politica, enfim, no 

conjunto das relações sociais, etc., sempre vinculadas entre si 

( I°dem). 

As organizaçc5es eepaciais sio 

acumulação de mudanças pelas formas de organização 

heranças da 

da sociedade 

e pela concepção de valores de usos que ee faz para estruturar 

os seus espaços. As quatro categorias jA referidas {estrutura, 

processo, forma e funçl'.o) nio devem ser analisadas 

separadamente. Entre os profissionais referenciados, estio 

aqueles colegas que se enveredaram para a prática de um 
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planejamento pragmático e autoritário. e que ainda não puderam ou 

não se deram conta doa verdadeiros papéis que estão prestando 

no desempenho daa construções espaciais pelas sociedades locais 

e regional. Portanto. trata-se. isto sim. de alertar e at6 

mesmo de oferecer algumas pistas aos planeJadorea em algumas 

situações muito especiais. principalmente entre aqueles que 

fazem parte doe quadros da burocracia estatal. em cujos niveia 

decisórios não se tem sido poesivel navegar com independência 

do empirico ao teórico e muito menos do teórico ao empirico. Quer 

dizer. essa cegueira dialética à qual estão submetidos muitos 

profissionais. independentemente de suas vontades. impede 

quaisquer contribuioões para a evolução do conhecimento do 

cotidiano que está por trás das relações econômicas. sociais e 

políticas mais amplas que poBsam estar determinando oa 

atributos doa lugares. onde esses corpos técnicos estão se 

reproduzindo enquanto cidadãos. 

Por se tratar esta análise de ref lex8es num campo 

bastante complexo que é o da Politica Espacial. escolhemos um 

esbooo teórico-metodológico que percorresse as principais 

concepções sobr(I o regional maie alinhadas às formulaoé5es das 

Politicas Regionais. mais enfaticamente no plano teórico. maa 

se~pre que possivel apoiado no cotidiano. no concreto. Isto se 

deve pelo fato de que são muitas e generalizadas as nossas 

dificuldades de compreendermos ae politicas espaciais. uma vez 

que os conceitos de Política Espacial e Região ainda não 

alcanoaram um nivelamento minimo entre os cientistas sociais 

(geógrafos. economistas. urbanistas. socióloaos. etc.). 

Este trabalho é. em linhas gerais. uma bueca doa 

contelldoa das formas geográficas que o Extremo Sudoeste 

Paulista foi assumindo como expressão de um processo inexorável 
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de sua incorporação à economia nacional, principalmente sob o 

comando da capital paulista e ainda subordinada ao mercado 

internacional do café. Mais recentemente é que o interior 

paulista passou a sofrer uma politica de reorientaoão espacial 

de sua economia através de setores públicos, de modo a se poder 

reorganizar o mercado paulista e nacional, como um todo 

"coerente" à lógica da fluidez da produção e consumo privado e 

consumo coletivo. 

a partir dos anos 50 que a economia interiorana vai 

se tornando cada vez mais subordinada ao esbôoo da formação de 

um mercado nacional com a industrialização crescente no 

território paulista. Essa determinante lhe impunha uma 

modernização progressiva ao campo, aceleração das transformações 

sociais nas relações entre capital e trabalho (destruição e 

recriação do campesina.to, por exemplo); novas fontes energéticas 

dirigidas pelo modêlo industrial - álcool como combustivel. com 

consequentes avanços das culturas canavieiras com impactos nas 

pequenas cidades_ locais em termos de moradia, escolas, serviços 

de saúde. etc .. 

A partir de 1946 o pais começava a ter o seu 

te~rit6rio como objeto de politicas espaciais das mais diversas 

modalidades que percolavam pelas Constituições Federais. Um dos 

exemplos de politicae espaciais nlo explicitasl foi o Sistema 

Tributário Nacional - de 1946 em diante, sem contar com outras 

modalidades explic~tas ou não de politicas espaciais, muitas das 

quais puderam passar desapercebidas. 

1.Implici~a quando o seu verdadeiro objetivo n~o est• 

posto à sociedade de forma transparente. 
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Para completar essa idéia, as razões pelas quais as 

atuais frentes de expans&o a1rfcola, a exemplo do que hoje vêm 

se dando através das formas de recriaç&o agrária em algumas 

local idades da Alta Sorocabana de Presidente Prudente,, 

principalmente no Pontal do Paranapanema. somente podem ser 

entendidas quando inseridas no contexto das transformações que 

ocorreram e vem ocorrendo no bôjo da política econômica do 

pais. O urbano vai sofrendo transformações a partir de novae 

formas de relações de trabalho no campo. 

Neste trabalho pretendemos esboçar algumas 

considerações mais gerais sobre as estratégias institucionais do 

gual o aparelho estatal lançou 

paulista no perlodo 1910/90. 

m&o para arranjos do território 

Faremos nossas análises buscando 

algumas concreti tudes espaciais no conjunto das relações da 

economia regional, no caso a Região Administrativa de Presidente 

Prudente como parte indissociável do conjunto da organização 

espacial da economia paulista. 

Portanto, o que procuraremos . fazer 6 exatamente 

abstrair dos fatos concretoe mais gerais a essência dae 

Politicas de Desenvolvimento Urbano e Regional para o Estado de 

São Paulo. Evidentemente, é precieo que estas reflexões devam 

procurar pelos conteúdos das formas espaciaie de modo que 

passamos por em evid~ncia algumas particularidades de 

conflitos internos existentes entre claeses dominantes locais 

vinculados à questão territorial. 

As indagações que vão nortear o nosso objeto envolve 

uma caminhada pela estruturação da economia regional - a do 

extremo Sudoeste Paulista - de modo que a mesma nos poeea 

revelar. em linhae gerais. a formação mais geral do terci6.rio 
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dos centros 

colonização. 

urbanos locais, tanto como instrumentos .da apoio à 

quanto ob.1etos paseiyeis à Politico Urbano 

Paulista implantada. 

Para tal tarefa trataremos de explicar a partir do 

processo histórico.regional nas suas determinações mais gerais. 

sem contudo ter a pretensão de tê-la esgotado. procurando 

retomar os primórdios dos núcleos urbanos da região de modo que 

isso nos permita levantar algumas definições de seus papéis no 

atual sistema de cidades. 

Diante destes propósitos. estabelecemos uma 

periodização. com base bibliográfica. que procuraremos respeitar 

de modo a podermos nos aproximar doe resultados pretendidos: 

l}Frente de expans&o (1880-1920): hegemonia do Sul de 

Minas Gerais na base das incorporações espaciais. pela via da 

pecuária extensiva - pastoril: os esboços dos primeiros centros 

urbanos; 2)Frente Pioneira. (1920-1960): os papéis das 

incorporac6ee econômicas via penetração da ferrovia e das 

economias cafeeira, algodoeira e a expansão da pecuária na 

gênese da f ormacão urbana regional e a 3} Formac&o da Infra.

estrutura. terciária. pública ( 1960-1980) - descentralização ou 

regionalização de órgãos público~ enquanto supartee ou infra

estruturas urbanas de apoio à modernização bem como um 

amortecimento das emigrações rurais-urbanas e urbanas-urbanas. e 

doe seus impactos no campo bem como nas cidades pequenas. 

Reversão da atual palarização mediante o estabelecimento de uma 

nova rêde urbana induzida para o território. através de 

investimentos privados presentes nas paliticas urbanas concretas 

implicitas como Sistema Tributário. Orç8Jllento Programa e Plano 

Diretor de Desenvolvimento Integrado. 
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Embora abusando do caráter enfático, tivemos em 

mente, sempre que possivel, evitar a linearidade histórica, 

entre outras razões, por se tratar essencialmente de uma postura 

reflexiva. No tópico que tratamos da movimentação da economia do 

Extremo Sudoeste paulista. as chamadas feitas para aquém dos anos 

40 objetivaram apenas resgatá-las sob uma nova perspectiva, a 

de retrabalhar a sua inserção no conjunto do desenvolvimento da 

economia estadual e macrorreaional e da perspectiva do 

desenvolvimento da economia urbana, isto 6 - sob o comando de 

Pol!ticas espaciais. Entendemos que tal retomada da formação 

histórica regional deva ser sucinta, sem contudo prejudicar a 

sua compreensão maior, mesmo porque em nossos endereços estão 

aqueles profissionais há muito familiarizados como as 

especificidades do espaço que estamos trabalhando, mas que se 

não se deram conta do caráter de processo que os fatos 

apresentam. 

Aqui, esperamos que o novo esteja na forma de abordar 

a organização da economia regional. do enfoque da .projeção 

direta do Estado, dae poli ticae de inserções dentro de uma 

economia que não se limitou à reailo e. a partir dai. do urbano 

en~uanto consumo, mercado. uma vez que o urbano, numa economia 
.. 

cada vez mais moderna, foi e tem sido um objeto básico das 

estratégias públicae de reorganização espacial para o o setor 

privado. 

Portanto, o urbano regional e local serão aqui 

tratados enquanto centros de consumo e n&o como pólos 

industriais. Em outrae palavras, trabalharemos o urbano-regional 

a um só tempo como instrumento e como objeto das estratégias 

espaciais no planejamento do consumo global do pais, e não como 
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numa politica espacial meramente isolada. 

Como tal. não poderíamos deixar escapar algumas 

considerações em torno da gênese de alguns conflitos internos às 

classes sociais. em emergência no cenário político local e 

regional. que sintetizam e reproduzem determinados conceitos 

regionais. hoje ideologizados por necessidades de reprodução das 

próprias classes dominantes locais. 

Mae. sem dúvida. arande parte dae atividades do 

cotidiano ou das formações territoriaie p6e por terra a 

existência da 10a Região Adminietrativa de Presidente Prudente 

enquanto uma região. mesmo que formal. Para isto baeta per em 

evidência os antagonismos existentee no interior desse espaço 

formal que vêm se manifestando concretamente na natureza dos 

movimentos reivindicatórios microrregionais. 

A modernização dolorosa porque passa o campo. as 

mudanças nas relações urbano-rural. a industrialização poli

nucleada que tem_ levado a reboque uma urbanização acelerada · e 

acompanhada também de uma concentração do terciário superior. 

ainda mantêm ou conseguem reproduzir atributos "espaciaie locaie'' 

como Sorocabana. por exemplo. Os territórios sempre 

careceram de atributoe ou signos formaie no proceso de 

valorização doe mesmoe e. em razão disto também enquanto 

elementos de trocas políticas. Na verdade esses atributos 

respondiam às transformações que conduziam ae ineerçõee das 

economias locais à economia nacional. As valorizações das 

antigas regiões paulistae do caf6 e da cana-de-açúcar tamb6m 

eofreram reformulações noe seus atributos originais. 

A sociedade em geral tem assimilado e reproduzido de 
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uma forma alienada os símbolos da ideologia das classes 

dominantes locais, sem que a mesma, na sua arande maioria, tenha 

apropriado os desdobramentos concretos doe referidos atributos 

que ajudou a disseminar. O mecanismo dessa propagação dá-se em 

razão das reivindicações dos setores empresariais serem. 

sempre seguidas 11 _ de cdros ou reforçadas pelos ap~los 

desenvolvidos no seio das classes populares afetas a um 

determinado lugar (localidade geográfica). 

A Politica de Regionalização Paulista, concebida em 

1967, mas implantada somente no inicio dos anos setenta, 

mantendo-se até meados dos anos oitenta, rompeu dois conjuntos 

territoriais de suas raizes históricas. taie como. a Nova Alta 

Paulista e a Alta Sorocabana de Presidente Prudente que foram 

aglutinadas de fora para dentro. ou eeja. fora dae re laoõee 

econômicas, políticas e eociais que lhes davam unidade& 

originaie. Essa regionalizaç&o formal desvinculou a Nova Alta 

Paulista de sua aênese, rompendo as polarizações históricas 

iniciais do seu povoamento (via Aracatuba e Marilia) para dar 

lugar a uma polarização funcional urbana· formal e terciário 

induzido) por Presidente Prudente. A Regi&o AdJIJinistrativa de 

Presidente Prudente foi o espaço sob a intervenção do urbano 

formal e econômico. O eeu conteúdo econômico não refletia o papel 
--

formal que, por sua vez, não podia suetentar o funcional 

econômico. tanto que a referida regionalizacão deu lugar a uma 

nova regionalização, isto é, politica: as Regiões de Governo, no 

final do governo Montoro, por volta de 1985. 

Excluindo a Reaião Metropolitana de São Paulo. foram 

dez as Regi5es Administrativae institucionalizadas com 

propósitos de se alterar a r6de urbana paulista fortemente radial 

e comandada pela capital paulista. A estratégia tradicional foi 
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de reorientar investimentoe públicos de modo a poder indicar 

novoe rumoe para a rêde urbana até então viaente. o que se deu 

atrav6e da formalização de regiõee "proaramae" e via polarização 

indutora do terciário. com o apoio especial para ae 

descentralizações relativae a um certo nivel de aparelhos 

burocráticos governamentaie. 

E é neste campo que tal estratéaia se esbarrou em 

diversos obetáculoe politicoe. ideológicoe e administrativoe em 

termos de geetão da Economia. do Território - especialmente 

ligadoe às Microrreaiões Homogêneas - no Estado de São Paulo. 

A maioria dae Reai~es Adminietrati vae do Oeete. 

formadae por mais de uma Microrregião Homoaênea. localizadas 

no extremo do Estado. ao longo de sua exietência ressentiu-ee 

das subd1v1s6et1 terr1tor1a.it1, at1 qua..1t1 repercutitJ.ID em 

dificuldades no poder aglutinador de.e BUas classes dominantes 

de um lado e de outro. em torno de objetivos comuns que pudessem 

transformar os seus interesses econômicos em questões políticas 

concretas por meio de artificies como os a.tributos homoaêneot1. 

As coJQPOsições de f oroas nunca foram iguale tamb6m por conta das 

determinações próprias das formações econõmicae microrregionaie. 

Por essas razõee procur,amos incluir neste tópico. 

pelo menos algumae indagaç~e mais objetivas para a edificação 

do corpo desta análise. quaie sejam. um conjunto de referenciaie 

teórico-metodológicos. entre os quais eetão implicitos alsune 

daqueles que mais influenciaram sobre as formas concreta.e da 

reaionalizaoão no Braeil para fine de intervenção. 

A vocação reaional está aqui sendo trabalhada como 

arcabouço econômico (relativo ao Extremo Sudoeste Paulista) 
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contendo determinadas especificidadee microrregionais marcadas 

por algumas dominânciae internas nas formas atuaie de reprodução 

de seus capitais: atividades agricolas, pecuária e indústrias de 

beneficiamento (de base alimentar), que mereçam, portanto, ser 

mantidas ou estimuladas pelo setor público, através de 

constantes aprimQramentos ou soluções de entraves ao setor 

privado. 

Esse conceito assume aqui tende a assumir uma 

conotação diversa da forma costumeira. Portanto, esse deve 

resgatar o papel das infra-eetruturas (econômica, fisica, social 

e política) ainda determinantes na definição (melhor, na 

concretização) de algumas das especificidades na economia 

regional, no âmbito da divisão espacial do trabalho no 

território paulista. Parece-nos que tal conjunto determinante 

deva ser considerado como uma indeterminação, tomando os seus 

resultados, em que pese a vinculação da economia regional com o 

mercado nacional e internacional. 

Todo _o aparelhamento urbano regional, como por 

exemplo o secundário, o comércio e serviço, está estreitamente 

ligado à base agricola regional, apresentam uma certa coerência 

entre-si e que lhes acabam dando condições para continuar a se 

re·produzir enquanto tal. Entra e.m cena o setor público para 

realizar, com o apoio desses aparelhos urbanos pré-existentes, 

uma maior coesão à funcionalidade econômica regional. 

As infra-estruturas componentes da economia do 

Sudoeste Paulieta, herdadas macrorreaionalmente, atuaram 

fundamentalmente na formação ou composição de determinadas 

singularidades regionais, razões que 

perto enquanto condicionantes da 
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especificidades, pelo menos na luta política intestina à Política 

de Desenvolvimento Urbano e Regional no Estado de São Paulo, na 

qual Presidente Prudente 6 parte de uma estratégia. 

As singularidadees espaciais podem, por uma série de 

razões ou atributos determinantes, sintetizar um conjunto de 
. 

representações ideológicas. As lutas que ainda ee travam nos 

interior e exterior desses espaços {territórios) de 

representações, que concretizam as raízes daqueles conceitos-

atributos, podem eestar ocorrendo n§o como formas de res1stências 

contra possive1s mudanças 1nternas, decorrentes da penetraç§o do 

cap1 tal, mas s1m como U11Ja força que vem atuando na acentuaç§o 

das d1v1sões espac1a1s do trabalho. Em resumo, a dificuldades 

políticas internas ao estabelecimento da região formal não estão 

se dando como resistência àe al terac6es das relações de 

produção regional, ou de novas formas de subordinação doe 

capitais regionais aos capitais nacionais concentrados setorial 

e espacialmente. 

Os m~vimentos re1vind1catórios que destacam as 

d1ferenc1aç6es re11iona1s, levados a efeito pelas clal!Jses 

polít1cas loca1s, nada ma1s s6o do que as manifestaçtJes 

1nev1 táve1s das formas concretas de compart1mentaç6es das 

econom1as regionais, ou seJa, as c.oncretizações das div1s6es 

espaciais do trabalho. Manifestaçõees sociais essas que emergem e 

reforcam os detalhamentos das divisões espaciais do trabalho, 

enquanto divisões técnicas. 

Por que as pressões que são exercidas sobre os 

órgãos descentralizados da administração estadual têm sido 

efetuadas - seja por vereadores, prefeitos e deputados 

envolvidos com questões locais - de forma diferenciada em termos 
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de Microrregiões? 

Como Poderíamos explicar os antagonismos Postos em 

evidência entre as classes dominantes interregionais (Nova Alta 

Paulista e Alta Sorocabana de Presidente Prudente e mesmo no 

Pontal do Paranapanema) que não fossem pelas dificuldades das 

mediações realizadas pela classe política nas entranhas do 

aparelho estatal - legislativo e/ou executivo estadual? 

Temos em mente. relativo às Políticas espaciais. 

que a abertura. a ocupação. o crescimento e desenvolvimento de 

novas áreas rurais e urbano-industriais foram necessariamente 

decorrentes de Polfticaa Espaciaia Impllcitaa. Os seus objetivos 

finais nem sempre estiveram transparentes à sociedade como um 

todo. apenas na retórica. nos discursos. As Políticas Espaciais 

Implícitas tiveram sistematicamente um papel decisivo nos 

processos de concentração e centralização como corolário do 

modêlo econômico. 

Embora elas possam e tenham usado de formas 

diferentes -com a mesma ideologia. não se ·pode negá-las pelas 

suas contribuições cauanto a alaumas mudanças noe fluxoe 

miaratórios. deecentralizações e interiorizações de certos 

setores da economia em determinadas regiões brasileiras. mesmo 

porc;aue. a cada dia caue se passa. as empresas dantes locais são 

cada vez menos locais e mais nacional. O mesmo se dá com os 

comandos das formas de incorPoraçêSes 

ocupação mais antigas. 

econômicas das zonas de 

Avançando um pouco mais nessa questão. .. ..• a melhor 

exPlicação para a predominância de Politicae implicitas seria de 

caue acauelae explicitas de redistribuição da População tentados no 

Brasil nunca tiveram euficiente sustentação politica. social ou 
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econômica ( ... ) Nenhum grupo de pressão teria proveito com 

políticas de migração interna. de planejamento urbano ou de 

colonização (através do assentamento de pequenos agricultores). A 

política regional contou com alguns sustentáculos fortes - as 

elites de poder nas áreas menos desenvolvidas - mas a sua 
. 

preocupação maior sempre era a de atrair recursos subsidiados que 

poderiam manipular em seu próprio beneficio" MARTINB (1988). 

Os volumes de recursos subsidiados e/ou a Fundos 

Perdidos - a exemplo dos Projetos Urbanos de Recuperação 

Acelerada (CURA) • com recursos provenientes do Banco Mundial. 

intermediados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano 

(CNDU) - foram aplicações de natureza a poder criar valores de 

mercado nos espaços urbanos como uma totalidade (nos âmbitos de 

rê de e de malha). através de pavimentação das vias públicas da 

malha urbana de cidades de médio porte e intermediária. como 

aconteceu em Presidente Prudente (anéis viários. vias de 

acessos. galerias de águas pluviais. retificações de canais 

fluviais urbanos~ saneamento) e. mais recentemente. estendidos 

às administraoões em Dracena. Adamant ina. Osvaldo Cruz e 

Presidente Venceslau. centros esses que na divisão regional 

anterior já haviam desempenhado formalmente papéis indutores. 

como sub-séde de órgãos públicos descentralizados. 

o caráter da postura implícita das concepeões de 

po'l,iticas de desenvolvimento urbano fica evidente como suporte 

para o crescimento e desenvolvimento regional. As classes 

politicas envolvidas nesses processos. em números reduzidos mas 

de sustentação significativa. atinentes aos casos que acabamos 

de citar. não permeabilizaram a passagem da verdadeira natureza 

dessas concretizaoões. que no fundo serviram mais eficazmente à 
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especulação imobiliária que ao creescimento geral da economia 

urbana local e regional baseada na premissa dos estimulas aos 

póloe de crescimento, como deveriam ee comportar funcional e 

institucionalmente aqueles centros urbanos anteriormente 

referidos. 

A metrópole paulistana teve, um papel singular como 

motor dessa reorganização espacial interna, na formação gradativa 

das divisões regionais do trabalho produção, consumo, 

distribuição e circulação - como se poderá verificar no mapa 

anexo sobre a distribuição das rendas no âmbito do Estado de São 

Paulo, com repercussões significativas sobre as atividades 

urbanas já esboçadas durante a economia cafeeira, principalmente 

no que tocam às ampliações e transformações doe aparelhamentos 

urbanos para atender ao avanço da economia algodoeira e à 

intensificação e relativa modernização do setor agropecuário 

reg1onal. 

Vamos considerar que o marco inicial das políticas 

espaciais no estado de São Paulo foi por volta dos anos 30, 

quando se esboça uma divisão espacial do trabalho agro

industrial nas regiõee de Campinas e Ribeirão Preto; têxtil e 

metalúrgico em Sorooaba. 

Durante os anos 50, emergem as indústrias de base em 

decorrência da expansão e redimeneionamento doe setor de bens de 

consumo duráveis em termos de mercado interno. principalmente o 

paulista. Nesse processo vieram a se alterar as re.lacões cidade

campo: a intensificação da subordinação da agricultura à 

indústria, isto 6, relações centradas no urbano-industrial, 

fazendo emergir uma série de reestruturações setoriais tanto no 

rural (em termos mais . amplos) quanto no urbano - comércio e 
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serviços por exemplo redimensionamento qualitativo e 

quantitativo das funções urbanas. 

As indústrias pesadas instaladas no final dos anos 50 

e. principalmente, o chamado "milagre econômico". no inicio doe 

dos anos 70. alteraram o perfil da ubanização brasileira, 
. 

atingindo em cheio o Estado de São Paulo. Diversos dados 

demográficos relativos ao periodo entre 1960/70 demonstram o 

rumo tomado nesta fase da nossa história econômica. 

principalmente nos termos das migraç6es inter-regionais no 

território paulista. 

No bõjo da industrialização com a modernização da 

agricultura no Estado de São Paulo alteraram-se as relaç6es 

sociais de produção no campo com implicações nas relações entre 

o rural e o urbano processando mudanças na urbanização, vamos 

dizer. diversificando cada vez mais de modo a atender as novas 

tramas de relao6es inter-setoriais: da indústria com a 

agricultura e com o terciário; do terciário com a agricultura e 

indústria. Não se tratam. porém. de simples relaçõee. mas de 

relaoões de subordinaoão principalmente da agricultura para com a 

indústria. por exemplo. na qual a primeira passa a se comportar 

como um ramo. 

A mudança na urbanização foi substantiva como 

resposta às ampliações de um mercado de consumo cada vez mais 

moderno, ainda mais por este se apresentar fortemente heteroaêneo 

em termos de rendas. Os dois circuitos da economia urbana vão 

ficando cada vez mais nitidos como uma das re8Ultantes dessas 
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novas relacões inseridas na economia urbana1 • 

Nas cidades da região, as manifestações qualitivae 

traduzem-se por terciários divididos, em termoe de mercadoe, 

tal como estão divididas as classee sociais. Nas cidades maiores, 

na mesma medida em que ocorre a sofisticação de seus equipamentos 
. 

terciários, têm havido um crescente aumento da demanda por 

serviços de consumos populares como resposta dos empobrecimento 

massivo da população em geral, tanto daquela parcela fruto da 

migração rural-urbana como da pobreza já internalizada à 

economia urbana, acentuando os mercadoe urbanos cada vez maie 

divididos socialmente. As acentuações sociaie, isto ê, as 

disparidades sociais em termos de rendas familiares, continuam 

ampliando a economia urbana em mercados. Em Presidente Prudente, 

nunca foram tão acentuadas as fórmulas e as intensidades com que 

os órgãos públicos, em todos os niveis e setores, atuaram nae 

articulaçõee conjuntas para a criação de espaços fisicos de 

natureza nitidamente assistencialista. Tais articulações 

objetivaram a busca por fontes de recursos humanoe e financeiros 

(esta última dentro e fora das finanças públicas) como formas 

alternativas de produção e circulação de alimentos de consumoe 

populares, como aconteceram na década de 1980. Os proaramas de 

hortaa comunitárias desenvolvidos pelae Secretarias da 

Agricultura e da Promoção Social assim como da Legião 

Brasileira de Assistência (LBA), somadas ainda ae cooperaçõee 

de vários outros órgãos regionais e locais. 

Contudo, toda aquela dinâmica de 

!.Resistimos contra os conceitos de .!.o.s.ha~nte. 

urbano, crescimento urbano desordenado @. setor informal da 

economia urbana por esses n:!o contribuirem para uma adequada 

comp reen sA'o do 
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producão-deatruicão-produção espacial no Brasil, são duplamente 

subordinados, dependentes, mesmo sob o comando direto da 

economia paulista, uma vez que não podemos nos esquecer da sua 

inserção no bojo da mundialização da uma economia, de caráter 

monopolista, por onde deveriam passar, por exemplo, as 
. 

desobstruições dos obstáculos regionais às homogenizaoão do 

consumo e da reprodução do capital de modo geral. Em outros 

termos, equivale dizer que é necessário, não apenas do ponto de 

vista critico, mas muito mais em termos concretos, que a 

formação de um mercado nacional é uma incorporação desigualmente 

combinada, onde as contradições são necessárias à reprodução do 

capital. Para este ensaio, o que interessa ao capital não 6 

aquilo que se prende às suae origene, a produção por exemplo, 

mais sim o espaço de consumo que deve ser mais o global possivel. 

Isto é posto a partir das traneformações que trouxeram 

novas relações urbano-rural e urbano-industrial que deram uma 

nova estrutura à rêde urbana paulista. As cidades locaie, como 

produtos própriQ do capitalisto que imprimiu a colonização 

regional, estas serão fundamentais da economia de mercado: a um 

s6 tempo, centros de consumo, por excelência, da circulação, da 

difusão das inovaçõee e da produção, complentando-se nelas os 

circuitos das realizações dae -mercadorias. Noe capítulos 

seguintes retomaremos com mais ênf ases as conceitos aqui 

indroduzidos. 

O espaço como objeto de nossas análisee não poderia 

ter sido outro senão aquele por nós vivenciado na sua realidade 

econômica e politica. Vivenciado não apenas enquanto cidadão, mas 

também enquanto profiseional, enquanto obervador sistemAtico. O 

mapa (fig.1) delimita esse espaço assim como posiciona a 
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Região Administrativa de Presidente Prudente no Estado de São 

Paulo, exibindo suas em rele.e.cão e.o sul de Me.to Grosso do Sul e 

norte do Paraná. Este mapa ainda destaca os munioipios que 

constituem cada uma das Microrregiões Homogêneas, a Nova Alta 

Paulista . e Alta Sorocabana de Presidente Prudente . 

. 
Para buscar as dificuldades da gest&o da Pol!tica 

Urbana Regional no Extremo Sudoeste# concentramos nossas 

indagaç6es sobre as diferenciaç6es de bases econt5111i cas e 

pollticas originais e internas após a corporificaç&o desses dois 

espaços enquanto Regi&o AdIDinistrativa de Presidente Prudente. 
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CONCEITOS REGIONAIS APLICADOS A POLITICA URBANA 

PAULISTA - UMA REVISAO REFLEXIVA 

n preciso aqui. mesmo que muito superficialmente. que 

retomemos alguns conceitoe e formulaoões teóricae relativos à 

-questão regional para que passamoe resgatar a compreensão da 

das po11t1cas esps.c1s.1s elaboradae e executadae par diversae 

escalas governamentais (nacional. supra-estadual. supra-

municipal. municipal e outras). 

A percepeão do "Espaço" que surge maie forte acaba par 

ser a de expressão limitada ao 11eográf1co,, 1sto ~. à sintes,,. 

Síntese das relao6ee entre os elementoe internos em várias 

escalas e imprimidas no território como paisaaene. ·. 

Para o interior de uma território. tomava-se que as 

diférenciaoões de suas paisagens seriam decorrentes ou def inidae 

pelos seus elementos internos dominantee. A dominância externa 

viria a se manifestar peloe seus atributos: o Natural. o 

Econômico. e unia outra região mais ampla. complexa. a região 

Funcional. A base da regionalizaoão no Brasil. a partir dos anos 

40, teria como pressupasto a diferenciaoão de áreas. isto 6, a 

subdivisão de espaooe maiores. No nivel de macro divisão, o 

dominante na definição da unidade era dada par conta do quadro 

natural; enquanto que ao nivel fisiográfico o elemento dominante 

estabelecido ficava para o sócio-econômico, como se pode 

observar noe trabalhos de F.H.S. GUIMARABS no IBGB, por exemplo. 

Em termoe de eubdivis6es, as pequenas á~eas, para 

HARTSHORNB, precisavam ser analisadas em termos da máxima_ 

integraoão de seus elementos. Para ele o " .. objeto da geografia 

regional é unicamente o caráter variável da euperficie da Terra. 
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uma unidade que 80 pode ser dividida arbitrariamente em 

partes. as quai8 em qualquer divisão. são como as parte8 

temporais da hi8t6ria. única8 em suas caracteriatica8 .... 

HARTSHORNB citado por CORR_BA (1988). A questão da síntese 

regional.em verdade. traduzia-se por numa determinada totalidade 

por mõltiploe proceseo8. Ma8 es8a8 e1nteses de elementos. de 

quadro8. apresentavam dificuldade8 de destacar aquele8 elemento8 

que de fato definiam cada realidade concreta. A abstraoão foi 

se impondo: cada regionalizaoão determinaria 08 elementos que 

pudessem caracterizar e definir a homogenizaoão de um eepaoo. 

Bmerae o conceito de reaião como .. "área ininterrupta possuidora 

de certa homoaeneidade em seu centro. porém carecendo de 

limites definido8 com clareza'"' CWHITrLBSBY citado por DUARTB 

e 1980>. 

Novos conceito8 reaionai8 atravêe do IBGB marcariam 

profundamente 08 estudoe urbanos no Brasil. em particular. Em 

1968 com as MicrorresiOes Homogêneas e. em 1972. as Resiões 

Funcionais Urbanas. Qualquer abordaaem que trabalhe um espaoo 

como uma totalidade (coeel.o entre atributos. metodologicamente 

pré-definidos) enquanto somatória das partes. acaba por 

desembarcar em dualiamo. Para i8to deveria haver um aparato 

teórico-metodolóaico que pudesse·• para cada propó8i to de 

reaionalizaoão. definir aa propriedades de cada elemento do 

luaar que 8e de8eja cla88ificar. já que aqui o conceito de 

região 6 o de cla8eee de atributos eapaciai8 (semelhanoas). 

como reaiõe8 aaricolae. homosêneae. administrativa8 ou funcionais 

urbanas. etc •• 

Noe anos 50. pensadores liaados A economia polltica 

tiveram eXPressiva import&ncia em termo8 de formulaoõee teóricas 
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no campo regional, entre eles estavam PERROUX, BOUDEVILLB e 

FRIEDMANN. A partir de então a regionalização "'passou a ser 

considerada como um instrumento de ação, sendo mui to mais uma 

abordagem pol1tica, pragmática do que acadêmica"' C Ibidem,p, 14). 

Espaços econômicos e regi6es representiµn a mesma realidade, 

podendo ser tant.t> funcionais (polarizadas, nodais) quanto 

homogêneas. A teoria dos pólos de desenvolv1.JDento se identifica 

com a teoria da Centralidade - produç&o e consUJDO. 

Tomou-se rapidamente aqui uma das posiç~es bem 

conhecidas de PERROUX, aquela relativa a um terceirol tipo de 

espaço que 6 o espaço como conteúdo de plano, consti tuida por 

uma unidade espacial destinada às práticas proaramadae pelo 

Estado e o Privado atravêe de uma ação regional do primeiro 

sobre uma Região Proarama (Politicas de Urbanizaçio, etc .. ). 

A teoria doa Pólos de Crescimento, foi assim resumida por 

ANDRADE: ..... o põlo 6 o centro econômico dinâmico de uma região, 

de um pais ou de um continente, e que o seu crescimento se faz 

sentir sobre a região que o cerca de vez que ele cria fluxos da 

região para o centro e refluxo do centro para a região. O 

desenvolvimento regional estar6., assim, sem.pre lisado ao do 

seu pólo·· ANDRADE (1973). O espaço conteúdo de plano foi.. 8111 

ve_rdade. um dos pressupostos embutidos na Polftica de 

Desenvolv1.JDento Urbano e Regi.onal Pauli.ata. 

No processo da divisão espacial do trabalho, a ci~ade 

vai aeeumindo cada vez mais influêcia pela sua centralidade 

{distribuição de bene e serviços, conBUJDO). B a partir dai ,que 

vão ocorrer as montaaens da estrat6gias para o desenvolvimento 

nos paises onde as rêdes urbanas j6 estão consolidadas. Ao 

1.Regi&es Homog~nea, Polarizada e Programa. 
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contrário disto. nos países onde as rédea s«o menos 

estruturadas. o planejamento toma como base oa terri tórioe 

formais (unidades administrativas) para apartir dessas 

fortalecer e consolidar as rêdes urbanas de determinados centros 

urbanos do interior do pais~ 

Embutida nas teorias de crescimento e desenvolvimento. 

a questão doa pólos correspandia. em verdade. na eliminação dos 

obstâculos locacionais eficácia da reprodução do setor 

privado: desconcentração espacial daqueles ramos que estavam nos 

limites das deseconomias de aglomeração. Nesse ambiente 

econõmico e social surgem os conceitos de ··organização 

espacial .•. padrão espacial resultantes de decisões locacionaia. 

privileaiando as formas e os movimentos sociais sobre a Terra 

{integração espacial) ... CORRIA {1986)/ 

A partir de alguns estudos anteriores. já se delineava 

um progresso do conhecimento em direção aos Processos Sociais 

e Econõmicos e Diferenciaçlo Espacial. O desenvolvimento 

econômico no pro_cesso de integração das ec~nomias autérquicas 
I 

deparou-se com uma reaionalização produzida de fora para dentro. 

Mesmo considerando uma nação. as relações sociais e econômicas 

promovidas no interior de seu território {para os paises 

pobres) estão subordinadas a um movimento de relações mais 

amplas - ao com6rcio internacional - no qual se dl.o as trocas 

desiguais. A construção do espaço nacional brasileiro. como uma 

totalidade. deve ser visto como espaço que está sendo construido 

lentamente Por diversas formas de aubordinação. as integrações 

das economias reaionais vão obedecendo 6a determinações tanto de 
7 . 

Politicas internas quanto por reflexos das pal1ticas econõmicas 

desencadeadas nos EUA. nos pai ses europeus e no Japão. 

todos os âmbitos as economias regionais brasileiras v•m 
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desempenhando papéia determinadoa na funcionalidade dessa 

totalidade. 

Se no enfoque siet8mico o espaço nacional conetituia 

-se num tdstellJlJ. regional que poderia eer tanto homog&neo como 

funcional. easea. eram tratados separadamente. por serem 

entendidos como reeul tadoa de processo a dif erenciadoa. portanto 

~ negação da totalidade eocial. econômica. politica. FRIRDHANN 

e HIRSCHMAN contribuiram. decisivamente para com aa abordagens 

do desenvolvimento regional a partir da teoria centro-periferia 

com aa premisaaa daa integraçõea espaciaia e proceeaoa 

sociais e econõmicoa. O planejamento tamb6m já chamava para ai 

toda uma atenção ou preocupação de baae teórica: a aborde.sem 

sistêmica ou funcionaliata. poia aqui a regionalização era tida 

como um processo de formação de regi6ea. DUARTB (1980). No 

Brasil temos Speridião FAISSOL e P. P. GBIGER como oa 

representantes da produção cientifica decorrente daquela 

escola teórica. principalmente o primeiro. 

Maia recentemente. apõe oa anoa -70. surgem novaa 

formaa de enfocar a queatão espacial. com base no materialiemo 

histórico. Nesee enfoque. 6 a sociedade que ensendra o 

ea~aço geográfico. como uma totalidade. Esae enfoque parte de 

uma eociedade dividida em classes que. por ai só. 6 capaz de 

engendrar unidades espaciais segregadas. Contudo esta 6 

apenas uma divisão inlPlici ta das contradioõea internas 

dessa sociedade. O conceito de totalidade espacial deriva do 

fato de que " .•• a sociedade como um todo atribui, a cada um doa 

seus movimentos. um valor diferente a cada frao«o do 

território. seja qual for a escala da observação. e que cada 

espaço 6 solidârio doa demais em todoa oa momentos" SANTOS 
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( 1985). 

Porém. tratando-ee das redutibilidadee 

(metodol6gicae) doe espacos. elas deve• s~o entendidae como um 

conjunto de elementoe que se interagem funcional e 

interdependentemente. Os elementoe (conceitoe) sã.o "os homens. as 

firmas. as instituicões. i o chamado meio ecológico e ae 

infra-estruturas". Os fatos singulares devem necessariamente ser 

entendidos somente ee inseridoe no conjunto no qual sempre 

estiv'eram inseridos. portanto. da sua história e da sua 

atualidade. pois "a cada momento histórico cada elemento muda 

seu papel e sua posicão no sistema temporal e no sistema espacial 

e. a cada momento. o valor de cada qual deve ser tomado da 

relacão com os demaie elementos e com o todo" SANTOS(1985). O 

autor chama a atencão para o fato de que ae variáveis sã.o estados 

ou atributos dae coisae e nãos as coisas em si mesmas. Quando se 

trata de si tuacões que envolvem pessoae essae não podem ser 

vistas como coisa.e. como elementoe. é preciso que sejam vistas 

peloe atributoe de suas condicões de vida material. ou seja. 
-

" .•. seue estados de fome. de desejo enquanto situação". A 

variável. por definição. é alao que muda de valor. mas as 

mudanças . a que estamos nos referindo ee dão num processo 

histórico. Uma mudança de valor não é apenae qualitativa ou 

quantitativa. é fruto de uma movimento dialético. Oe atributos 

dos elementos espaciais assumem valores que se subordinam ao 

pàpel que desempenham. 

As pesssoas humana.e enquanto produtoras e 

consumidora.e. não estãa igualmente distribuidae na eociedade e 

nem no espaço. Elae vã.o se diferir materialmente de lugar para 

lugar. Os meios de producão não estão igualmente distribuidoe. 

o mesmo se dá com a mão-de-obra. com as fontee eneraéticae. e 

27 



tantas outras formas econômicas. A especificidade {atributo) do 

lugar reflete a combinação daa variáveis que se processaram ao 

longo do tempo. Jã oe atributo8 do lugar alcançam valorizações 

num sentido mais amplo: como mercadoriae. como espaço de 

reprodução das relações de produção. Desaa maneira. mesmo que 
-

cada elemento do espaoo tenha uma valor sinaular. essa 

especificidade. essa concreti tude. estã subordinada à evolução 

do conjunto dos lugares. Deve-se descartar a causalidade e 

reforcar a contextualidade dos elementos ou variáveis. 

Portanto. o espaço deve ser tomado como um produto 

social por exceléncia. o qual sintetiza o movimento da 

totalidade social. ou seja a instância econômica. política. 

ideológica. enfim. as relações sociais de produoão. O espaoo não 

é apenas o receptáculo das demais instâncias. ele é também uma 

instância que influi no conjunto estrutural. possuindo também 

suas determinaoões. 

Verifica-se também que os conceitos como de espaooe 

Homogêneos derivam de agregações espaciais de uma certa 

constância. seja de nivel de renda. produtos especificos, que 

segundo LIPIBTZ. correspondem cada uma "a uma certa estrutura. a 

uma certa prática. em uma certa instância no caso. 

respectivamente, a reprodução da foroa-de-trabalho. a instância 

politico-juridica. a validade social do equivalente seral da 

circulação" ( 1988). Também abstratos. oe espaooe polariza.doe 

estão vinculados aoe fluxoe de influênciae. traduz-se por 

articulao6ee zonais {troca.e de informao6ee. produtoe, 

serviço8. etc .• 

Empresárioe da Alta Sorocabana de Presidente Prudente 

e da Nova Alta raulista. ao mesmo tempo que eolicitam aoe 
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governos federal e estadual algumas modalidades de intervenções 

corretivas. têm procurado valorizar os atributos espaciais de 

seus territórios de modo a transformá-los em valores de uso. com 

o que podem justificar investimentos de setores privados extra-

locais. um prestador de servioo especifico. uma atividade 
. 

industrial singular. etc •. Desse modo eles têm conseguido 

determinar as valorizaoões necessárias dos lugares. S em razão 

disto que a maioria doe prefeitos busca. nas instâncias públicas 

superiores Estadual. Regional e Federal. reforoos para corrigir 

alguns obstáculos que o setor privado não é capaz de eliminar 

para sua expansão. 

Parece-nos haver estreitas relaoões entre sujeitos 

e objetos de re ivindicao(5es microrregionais. bastante 

diferenciadas entre si. Algumas inferências entre dimensões de 

conteúdos nos fazem tentar a formulação da hipótese da existência 

de duas formações sociais no âmbito da Região Administrativa de 

Presidente Prudente. face as manifestações própria de cada uma 

das Microrregiõ~s (Nova Alta Paulista e Alta Sorocabana de 

Presidente Prudente). Manifestaot5es vinculadas às bases 

territoriais diversas. atributos de reproduções diferenciados. 

As definições relativas aos atributos territoriais 

(físico. econõmico. histórico) têm sido fundamentais na 

elaboraoã.o ou formação de conceitos reaionaie os quais são 

profusamente disseminados por toda a sociedade. No território 

paulista sã.o fartos os exemplos de conceitos ou atributos 

territoriais institucionalizados enquanto regiões a partir de 

conceitos (mas não só exclusivamente) gestados por interesses 

ligados ao mercado de terras emergentes apõe a Lei das Terras de 

1851. 
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Expreaaões difusas contrapondo Nova Alta Paulista 

predominantemente agr!cala: e Alta Sarocabana de Presidente 

Prudente - de dom;!nio .d.A. pecuária e ainda o Pontal do 

Paranapanena - dos latifJlndios J:... .da.. oobreza JlQ.. ca.moo, formam um 

conjunto de representações simbólicas que partem de bases 

-ideológicas fundamentadas na territorialidade, expressões dos 

espaços de reprodução das clasaes dirigentes locais, teatro de 

disputas pelo controle ou influência sobre órgãos 

regionalizados e, por conaeguinte, de benefícios estatais. 

Conceitos dessa natureza também foram produzidos ao lonso do 

processo de ocupação da Mogiana. Sorocabana, Araraquarense. 

Paulista e outras. Pierre MONBBIG faz diversas menções sobre 

essas denominações espaciais no território paulista. 

Conceitos regionais como Nova Alta Paulista, Alta 

Sorocabana de Presidente Prudente e outras foram produtos de 

concepeõea que as sociedades locais extrairam das suas realidades 

concretas, nas quais estavam inseridas determinações de natureza 

histórica (econô~ica e política). Diante disto, os valores a elas 

atribuldoe para e pelas .. sociedades regionais .. foram e t8m sido 

frutos do desenvolvimento de vê.rias de formas da reprodução do 

capital, da foroa-de-trabalho, fossem diretamente ligadas ou não 

às· atividades agropecuárias. Aqui se tratava de um certa 

institucionalização de determinados valores de uso da terra 

através de diversos 6raãos públicos - entre eles o IBGK -

que tomaram emprestado conceitos de "regiõee" para nominá-los 

enquato espaços formais, como as atuais Microrregiões 

Homogêneae. 

Percebe-se a acentuaç~o das preocupações por 

categorias analiticas que estudem a sociedade, o espaço, de modo 
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a expressar a concretitude do movimento da totalidade espacial, 

e essa categoria é da formacão sócio-econômica. 

Interessa-nos aqui lembrar da convergência entre 

M.MORALES e Milton SANTOS. Para o primeiro um Modo de Produção 

não é condição para que este crie seu espaco ou resião, mas "'sim 

que a cada formacão social corresponde uma formacão espacial e 

regional em permanente modif icacão" MORALES ( 1983) . Esse ainda 

toma a formacão social como uma categoria de análise mais 

objetiva, apesar de sua maior complexidade das articulacões de 

suas instâncias. Para este, a formacão social compõe-se de duas 

ou mais formas produtivas que se articulam entre si, sendo uma 

dominante. Ou seja, as combinacões entre ae formas de 

subsistência, reproducão simples e ampliada podem explicar o 

potencial da dinâmica de transicão de uma formacão social para 

outra. 

As catesorias Modo de Producão, Formacão Social e 

Eepaco são tomadas como interdependentes: " •.. todos os processos 

que, juntos form1µ11 o modo de producão (a produção propriamente 

dita, circulacão, distribuicão, consumo) são históricos e 

espacialmente determinados num movimento de conjunto, e isto 

através de uma formaçSo social ( ... ). A formac«o social 

compreenderia uma estrutura produtiva ( .•• ) e uma estrutura 

técnica" SANTOS (1985). 

Comentando um trecho da obra de PHRROUX, LIPIETZ diz 

que ·· -As nacões não são nem espaços de mobilidade dos fatores 

da produção, nem do aprovisionamento de fatores homogêneos da 

produção; elas são constelacões de pólos de desenvolvimento com 

seus meios de propaaacAo, formam combinações de unidades motrizes 

e ativas e conjuntos, comparativamente, passivos e mudos; são 
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conjuntos econômicos estruturados. e quanto menos uma teoria leva 

em conta a sua estrutura. mais ela os trata como conjuntos 

uniformes e homogêneos e menos dá conta dol!!S riscol!!S e das 

oportunidades práticas da vida econômica das naoõe9••. Para o 

mesmo o espaoo traz consigo tanto uma natureza homogênea como 

polarizadora: " •.. homogêneo do ponto de vista do modo de 

produzir e de sua estrutura; polarizado.do ponto de vista do 

modo de troca e de seu eepaoo de representaoão. Um bloco 

multinacional. uma estrutura social são espaoos homogêneos na 

relaoão centro/periferia; um não acontece sem o outro. Há semPre 

unidade e relaoão de dominaoão em uma contradio&o. A 

homogeneidade é constitutiva da polarizaoão (sem articulaoão. 

nada de polarizaoão) e reciprocamente (sem desdobramento de 

uma campo de foroas sociais. nada de unidade)" LIPIETZ(19BB). 

Para que exista um efeito acelerador. LIPIBTZ diz que 

é necessário que ocorra uma matriz de trocas interindustriais a 

partir do pólo e que esta "não seja diagonal e que o pólo seja. 

em certo sentido. auto-suficiente". bens de capital. por exemplo. 

O mesmo ainda enfatiza que" ... Os efeitos motores são reduzidos a 

diversos mecanismos: aoões pelos preoos. pelos fluxos. pelas 

antecipaoões. aoão de lideranoa; efeito multiplicador dos 

rendimentos distribuidos (reencontramos a teoria de base 

exportadora); efeito acelerador ••. dos consumos intermediários 

e dos investimentos da (ou das) unidadade motriz .•• ·· LIPIBTZ 

( 1985). 

De certa forma. para o enfoque do processo histórico. 

a teoria dos Pólos de Crescimento deixa uma série de indagaoõel!!S. 

para não dizer resul tadoe ambíguos. Se não ocorrer uma forte 

integraoão técnica nas relaoões inter-industriais a estrutura da 

economia regional reeul tar4 fraca. e poder4 ocorrer uma 
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deearticulacão. Aqui é preciso recorrer mais uma vez a LIPIETZ 

pela forma com que o mesmo trata a tônica teórica de Perroux: 

""Nem todos os pólos de desenvolvimento sKo pólos de 

integração. mal! todos os pólo8 de intearação são pólos de 

desenvolvimento"; ... De fato, os pólos de desenvolvimento que não 

são pólos de integração são pólos de deearticulaçA'.o, de 

dissolução, de desenvolvimento do subdesenvolvimento. Os pólos 

de integração (regi5e8 que obedecem ao modelo de integração 

autocentrada) não são forçosamente pólos de desenvolvimento; o 

centro, m~smo que seja autocentrado, não é independente da 

periferia de onde drena a mais-valia", mas considera que houve 

uma contribuição dessa escola no sentido de explicar as razões 

pcrque os pólos de desenvolvimento integradoe aparecem em um 

lugar e não em outros, assim como a indústria pode, num 

determinado lugar, provocar 

desàrticulação no setor. 

novas indústrias e. noutro. uma 

Portanto, na década de setenta vão se esboçando 

abordagens que tratam da totalidade social e dos movimentos 

das contradições internas na economia capitalista. O espaço. ou 

seja, a região, embora sendo um espaço construido por essa 

totalidade eocial, preciea ser entendida como um objeto 

cientifico. Parece haver uma conve:Paência, pelo menoe de uma 

concepção de conteúdo poli tico, entre Yves LACOSTB ( 1976) e 

Francisco de OLIVEIRA ( 1979): espaço enquanto um "conce1 to 

obst~culo ... Para amboe há uma tend!ncia doe espaços a se 

homogeneizarem, deetruindo aquele escalão intermediário - já 

observado em REMICA ( 1972) que para os paises desenvolvidos, 

entre as estruturas espaciaie local e a nacional não ocorrem 

niveis intermediários naquela totalidade. na Franca, por 

exemplo. 
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A questão do funcioru:unento do Bstado, numa economia 

capitalista, sob o enfoque do processo histórico, converse na 

direção da manutenção das estruturas de reprodução dae relac~es 

sociais de produção e das estruturas de legitimação. Bssa 

·conduta resulta do seu entendimento da formação histórica dos 

Estados Nacionaie. DUARTE coloca que o .. Bstado no seu papel para 

a ·manutenção da reprodução do sistema age sobre o espaço total, 

abolindo ae reivindicações reaionaie. Utiliza a ideologia ..... 

como instrumento ..... para dissolver regU5es ( •.• ) Aláuns, à 

primeira vista, são estabelecidos para agir no desenvolvimento 

social-econômico em Ação Regional e Planejamento Regional. 

Outros, como integração nacional, servem para a interiorização do 

capital" OLIVEIRA ( 1980: 26) . Pode-se observar que mui tas das 

empresas, antes oriundas de capitais e com mercados locais, são 

hoje empresas de porte nacional. Isto não é um · acon~ecimento 

banal. A migração das decisões de uma empresa (capital) regional 

para uma metrópole nacional sisnif ica a necessária ampliação de 

eeu mercado. Essa mudança quantitativa tanto resulta de mudanças 

qualitativas como provoca novas mudanças quantitativas e 

qualitativas : as novas e macrorrelações trazem o significado de 

que aquela empresa tenha rompido alguns obstáculos à integração 

daquele setor a um mercado mais · amplo. O eimples fato de que 

quanto maia centrado estiver o comando decisório tanto malar 

eerâ o controle e o raio de sua ação que, em termos concretos, 

significa a manutenção e incorporação de novos mercados? 

Vamos aqui em busca de alguns elementos teóricos - que 

nos permitam entendimentos em torno de uma questão mais 

imediata da economia urbana que ê a urbanização capitalista - as 

relações entre o Estado e o Urbano no âmbito das estratégias das 
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Cidades Médias no Estado de São Paulo. 

DlllllDI R~giõo de Pres. Prudenttt 

"'º·ª CIDADES MiDIAS E EIXOS VIARIOS 

e C1'•d•• MUI• 

--+ EIH• Vtdrlos 

Ltmltn .ntra rqlht 

o 100 .. 

No inicio da industrialização brasileira. como não 

havia uma divisão técnica e social do trabalho significativa no 

camPo. a "indústria no Brasil ou seria urbana. ou teria Poucas 

condições de vingar. Esse é na verdade o maior determinante do 

fato de que a nossa industrializaç~o vai gerar taxas de 

urbanização mui to acima do próprio creecimento da forca de 

trabalho empregada nas atividades indústrias·· OLIVEIRA ( 1982: 42). 

Mas nem mesmo a economia urbana. como um todo. dava 

lugar para uma divisão técnica e social do trabalho. uma vez que 

a.e diversas atividadee realizadas no interior de uma indilstria 

também estavam funcionalmente integradas. As separações 

existentes ainda não traziam um conteúdo de divisão do 

trabalho. 
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Essas condicõee serão aos poucos criadas à medida que 

ae novas relações entre o Estado e o Urbano se dão com a 

transferência do eixo da acumulação do setor agroexportador 

para o setor industrial. Para isto o Estado usou de mecanismos 

coere! ti vos de naturezas tributárias e fiscaie para eua 

concretização. F.de OLIVEIRA coloca como sendo o marco da 

central izacão da gestão do Estado brasileiro. a Revolucê'.o 

Burguesa de 30. retirando de certos Estados a capacidade de 

legislar sobre alguns aspectos da atividade econômica. atingindo 

com isto as oligarquias agrárias. Com isto, estava-se revelando 

a "capacidade da burguesia industrial emergente de ter um espaço 

económico nacional unificado, sem o que a circulação de 

mercadorias realmente se veria embotada e, portanto. todo o 

processo de acumulação teria, digamos assim, um fôlego curto ..... 

(1982). 

A questão primordial na relação entre o Estado e o 

Urba.no no Brasil, para o referido autor. resumia-se na 

regulamentação da forca-de-trabalho, nos seguintes termos: ··cada 

capi te.lista individualmente iria se encontrar com uma pergunta 

para a qual não tinha reaposta: qual o preço da forca de trabalho 

que eu vou contratar para empregar nas minhas atividades ?" 

( 1982). 

Considerando que a instalação de empresas industriais 

internacionais trazia, no bojo da produção de bens de consumo 

duráveis, novas bases organizacionais (atividades de serviços), ~ 

possivel, a partir disto, entender a formação de uma classe média 

fluindo dessas do interior do crescimento da economia nacional 

enquanto forca-de-trabalho. Essa classe média emergente veio a 

repercutir na organização urbana de forma significativa. 
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Verificou-se um crescimento extrordinário do setor denominado 

de terciário, ou seja aquele que 6 a "expressão das funcões de 

circulação de mercadorias, como publicidade, transporte, quanto 

das funções ligadas a circulacão do capital, o enorme crescimento 

do sistema bancário por exemplo( .•• )Esse terciário, que num 

primeiro momento da industrialização cresceu horizontalmente, 

devido a falta de aparelhamento das cidades e devido ao próprio 

processo autárquico da industrialização, agora ee revela de outra 

forma: através da criação de uma série de empresas ligadas a 

esses processos de circulação das mercadorias do capital e que 

são a séde por excelência das chamadas classes médias, 

transformando, portanto, de uma forma muito radical, a estrutura 

de claeees da sociedade brasileira, dando um enorme poder e pêso 

pol1tico a essas classes médias, um enorme peso, eu diria antes 

social que politico, das classes médias na sociedade brasileira 

( ••• ) Do ponto de vista do urbano, das relacões entre o Estado e 

o Urbano, essas novas classes médias criaram demandas dentro das 

cidades. B o Estado hoje, do ponto de vista de sua relação com o 

urbano, entre outros aspectos importantes, saliento, é em grande 

maioria determinado pela demanda das classes médias dentro das 

cidades".(1982). 

Essa chamada para a claese média deve-se ao fato da 
·-

mesma ter sido inserida nas preocupações do Programa Cidades 

Médias a qual estava embutida na Politica de Desenvolvimento 

Urbano e Regional do Estado de São Paulo em 1976. 

O amadurecimento da Pol~tica Urbana e Regional de 

1976, ao nosso ver, deveu-se à evolução de outras pol!tica~ que 

anteriormente já assinalavam para que as questões doe arranjos 

espaciais fossem direta ou indiretamente comandadas pela ótica 

do consumo coletivo. 
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As regulações das Financae Públicas Municipais têm 

impactos diretos sobre as gestões urbanas. E por ser q urbano o 

nosso objeto, vejamos a seguir duas das políticas com 

antecedentes doe mais significativos em termos de propósitos de 

gestões espaciais urbanas. 

Em 1976, seis anos após criadas as Regiô'es 

Administrativas no Estado de São Paulo, implantou-se a Política 

de Desenvolvimento Urbano e Regional com duplo objetivo: 

recuperar e. qualidade de vide. na região metropolitana de São 

Paulo e seu entorno e diminuir e.e dif erencas de oportunidades e 

de desenvolvimento entre as diversas regiõee do Estado de São 

Paulo. Dentre todo aquele conjunto de pol1tica espacial que o 

governo paulista apresentou para o território paulieta, 

basicamente como um conjunto integrado - totalidade eistêmice. -

de àito programas como segue: 

1-Programa das Cidades Médias; 

2-Programa Macro-Eixo Rio-São Paulo; 

3-Politica de Desconcentracão e Descentralização 

Industrial. 

4-Programa das Cidades Pequenas; 

5-Programa das Estãncias -Hidro-minerais, Climáticas, 

Baneârias e Areas de Interesse Turistico; 

6-Programa do Pontal do Paranapanema; 

7-Programe. Estadual de Habite.cão e 

8-Programa do Sistema Estadual de Mão-de-Obra (SEMO). 

Destes programas, doe quais destacamos apene.e dois, o 

primeiro e o sexto, cuja implante.cão dos mesmos na região em 

estudo, foram maia significativas, principalmente o Prosrame. das 
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Cidades Médias. 

As postulações da Planificação e dos Pólos de 

Desenvolvimento já pressupunham a importância da presença do 

Estado como indutor do setor privado. O Estado deveria assumir um 

papel relevante na gerência da atividade econômica na medida que 

-orienta os investimentos públicos para este ou aquele setor da 

economia. Pondo em evidência que o capital privado por si mesmo 

não é capaz de organizar a sua espacialidade. quer dizer as 

infra-estruturas. principalmente as sociais. para SOJA (1983:42) 

o Estado é a instância política que atua de modo a tornar 

acumulação privada mais eficaz,e para isto ele atua na produç§o 

do espaço territorial. 

Esta é uma tomada que "parte de uma vieão 

macropolitica do Estado e da espacialidade para a explicação do 

papel do Estado no planejamento e nas politicas espaciais sob a 

perspectiva da empresa capitalista. Nesta escala o o problema 

gerador é o mesmo: a inabilidade do capital privado. sozinho. 

para assegurar sua reprodução no espace. na forma material" 

LIPIETZ ( 1985) . 

Os governantes têm enfocado a crise urbana no _ Estado 

de São Paulo como resultante de um crescimento não planejado que 
·-

incorporou movimentos populacionais continues tanto de cidades 

pequenas como médias e. principalmente. das zonas rurais. Diante 

diBto cinco gerações de governos no Estado de São Paulo. a 

partir doe anos setenta. Postularam que era preciso administrar o 

caos urbano na Região Metropolitana de S.Paulo. tentando seguir. 

com algumas variantes. uma pol1tica para reorganizar o espaço 

paulista mediante uma desconcentracAo dos investimentoe em 

infra-estruturas urbanas na capital de modo a promovê-la no 
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interior do Estado. 

Segundo setores acadêmicos, os projetos governamentais 

de organizacão do espaco urbano paulista não passavam de uma 

forma de fazer com gue o processo de favelizacão se revertesse 

da capital como se fosse uma arrebentaç§o no interior paulista. 

Essa política atuava com "um esguema de reproducão da estrutura 

de trabalho e da estrutura social das áreas metropolitanas para 

impô-las às cidades-pilôtos do interior do Estado de São Paulo 

( •.. ) reproduzindo as mesmas condições de inserção no mercado de 

trabalho e de remuneração, as condicões de vida se repetirão os 

mesmos desiguilíbrios atualmente existentes na área 

metropolitana" E.BLAY (1978). 

Enguanto estratégia, o Programa Cidades Médias, 

deveria atuar na descentralizac~o da economia como forma 

promover a desconcentracão da população da área metropolitana, 

com isto trazia em seu bojo uma clara preocupaç8o com a classe 

média urbana. Para essas classes de rendas mais elevadas é gue 

deveriam ser dirigidas as implantações de infra-estruturas 

urbanas. No diagnóstico do governo havia um entendimento de que 

essa classe realizaria "importante papel no processo de decisão 

quanto à desconcentracão das atividades econômicas, sendo muito 

exigente em termos de qualidade __ de eguipamentos e servicos 

urbanos, bem como de oportunidades culturais, recreativas e 

esportivas·· S.PAULO ( 1976). 
, 

Os efeitos concretoe mais imediatos do Programa 

Cidades Médias têm recaído sobre os arranjos dos espacos 

internos às cidades, face às alocacões infra-estruturais minimae 

necessárias para que as mesmas criassem ou pelo menos pudessem 

ampliar o seu aparato terciário voltado para ague la faixa de 

40 



renda que já nos referimos. Como tal, o terciário é o mais 

polarizador dos setores da economia urbana, um centro urbano com 

uma concentração em torno de 25.5% da população urbana regional, 

somada a polarização interregional e interestadual expressiva, 

Presidente Prudente assumiria em 1970 mais um papel, o de 

polarizador formãl, com a descentralização das decisões 

governamentais. 

Esta discussão é necessária, tanto como uma forma de 

avivarmos os enfoques teóricos e conceituais estreitos à 

politicas espaciais gestadas no seio do Estado, como também de 

assinalar a nossa conduta teórico-metodológica frente à 

problemática espacial sob a gestão dos aparelhos burocráticos. 

Portanto, o que aqui tratamos está estreitamente ligado com 

aquilo que discutiremos mais adiante. 
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PRESIDENTE PRUDENTE~ UM OBJTETO DO PROGRAMA 

"CIDADES DE PORTE Ml1DIO" ENQUANTO GEST/ro DE TERRITORIO 

No inicio do processo da formação da divisão social 

do trabalho da economia paulista, o ·terciário que emergia para 

fora da fábrica, já que essa natureza de atividade ainda estava · 

localizada no interior das unidades industriais, não deu conta 

de formar, juntamente com os setores públicos estaduais, uma 

classe média urbana capaz de contribuir para com a socialização 

desse espaço urbano, mesmo com pressão em torno de equipamentos 

de consumo coletivos necessários às reproduções tanto do 

capital, quanto de si mesma enquanto forca-de-trabalho urbano. 

Para isto foi preciso, segundo GEIGER, que uma modernização 

administrativa a nivel federal se difundisse pelo pais com o 

objetivo de "solucionar" os conflitos de classes em todos os 

niveis. Para tanto, o Governo Central removeu as "autonomias" 

Estaduais e Municipais e "montou um sistema tecno-burocrâtico 

articulado nos três niveis geográficos de modo que, além de lhe 

assegurar o controle do território, pudesse executar, por 

delegação, a difusão das modernizações, principalmente através 

das capitais estaduais" [s.d:p.8). 

Na base da formação de uma classe média foi com 

surgimento da tecno-burocráticol que a mesma começou a de 

definir no meio urbano e vinculando-a, ideologicamente, com a 

1.A tecno-burocrac:ia é tomada como uma classe social 

constituida 

burocracia. 

decisório. 

em geral por- técnicos, que uma. vez 

estatal, acaba por ser revestida de 

Com isto, tanto diagnóstico como 

soluções sobre uma realidade qualquer fogem 

par ti c i p a t i v o • 
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claese dominante. Aqui fica mais claro de compreender a 

urbanizacao capi taliata como um processo global que movimenta 

dialeticamente as estruturas sociais e a reprodução do capital. 

Para nós, à altura dessas reflexões, fica difícil 

negar que não tenham havido coerências objetivadas nas origens 
. 

das centralizações das gestões Ratado e do território no Brasil 

atual; o que não sugere que lhe estejamos subtraindo sua e 

contradicõea internas (politica e ideológica). No nosso entender, 

Centralizaç6o e descentralização do poder decisório guardam 

elementos também antagônicos tomando-se o regime f eders. ti vo. A 

centralização da gestão do território se deu pelas próprias 

necessidades de orientar novas formas de arranjos espaciais 

mediante gesttJes "descentralizadas", que na verdade eram 

direcionadas sob seu controle. 

A partir deatee marcos, vamos tentar estabelecer as 

poaaiveie articulações mais diretas decorrentes das reflexões 

anteriormente desenvolvidas, visto emergir algumas convergências 

daqueles nossos pressupastos com o eecôpo teórico-metodolóaico em 

torno das questões ligados aos seus objetivos e da execução do 

planejamento estatal centralizado. 

Antes, porém, é preciso aQui fazer um ligeiro corte 

no tempo. Um pouco antes do estabelecimento da atual poli tica 

espacial, já havia um modêlo de politica urbana implicita em 

curso da qual jé. falamoe, implantada pelo governo central, em 

moldes autoritários intermediados por uma politica tributária 

vinculada a um Orçamento-Programa que os municipios deveriam 

cumprir. A pol :!ti ca estra té111 ca foi de um tratamento 

"igualitário'' das questões urbanas, quandos estas erSJ11 na verdade 

desiguais, principalmente no conjunto nacional, para n&o dizer 
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do interior do espaço que estB111os analisando, que apresenta 

diversas formas de d1ferenc1açôes e des1gualds.des.' 

Para o Estado de São Paulo que medidas econômicas e 

estratégicas poderiam destruir os entravesl a expansão da 

economia? A principio. a ideologia desenvolvimentista de 
-Juscelino Kubstichek era explicitada pela industrializacão 

brasileira, como instrumento de modernizacão do pais o qual 

dever ia passar. necessariamente, pela expansão do mercado 

nacional, sob a articulacão das economias urbanas. ou seja pelos 

sistemas de cidades. mais precisamente o terciário no comando 

das duas grandes metrópoles nacionaie. Nesse procesl.!o de 

modernização da economia, o terciário, deveria ser capaz de 

realizar com eficiência a difusão das inovacõea em todos os 

niveis de sistemas de cidades e. com isto • acabaria por ser um 

alvo privilegiado das politicas urbanas. 

As Políticas Espac1s.is centradas no urbano têm suas 

raizee num espectro teórico-concei tual. isto é. em torno de 

Centralidade, Desenvolvimento e da Polarizacão. As bases 

conceituais de suportes a politica econômica e, em especial. do 

desenvolvimento urbano e reg1ons.l convergiram na direção da 

descentralização industrial a partir dos anos 70, que pressupunha 

levar na sua esteira soluções tanto das "del.!economiae de 

aglomeração" bem como quanto aoe ganhos de "economias de escalas" 

resultantes da desconcentração da pressão populacional 

metropolitana em termos de consumos coletivos. Aqui o urbano foi 

1.Est~o incluídas: a grande mobilidade da populaç~o do 

interior para a regi~es centrais do Estado, deseconomias de 

ag 1 omerac;a'o associada a na'o d i spon i bi 1 idade de espa c;o para 

ex pan sa'o industrial, etc •• 
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o receptáculo mais imediato dos deadobramentos das estratégias 

acima referidas. 

Foi do interior de vários órgãos como o Instituto 

Brasileiro de Administração Municipal (IBAM). Instituto 

Brasileiro de Geografia e Eetatistica ( IBGE). Instituto de 

Pesquisas Econômicae ( IPEA) e outros. que as formulações 

teórico-metodológicas vinculadas às politicae urbanas alcançaram 

maiores ressonâncias no governo central que estava se instalando. 

Aqui há um problema que requer algumas reflexões. é o que se 

refere à natureza das constituições desses órgãos. Enquanto 

órgãos públicos. não estariam os mesmos sensibilizando o governo 

central. mas ao contrário. estavam sendo dirigidos mesmo durante 

o governo anterior ao regime militar em 1964. Incorporado a isto. 

havia uma caracateristica que diferenciava os objetivos das 

pesquisas desses órgão comparadas com o que ocorria no seio 

acadêmico. A pesquisa aplicada. ao contrário da pesquisa básica. 

pressupunha um direcionamento. uma vinculação mais direta. 

A idéia básica que até hoje fundamenta toda 

politica urbana brasileira advém de uma reformulação - pela 

moderna escola liberal - do conceito de região polarizada. 

elaborada por F. PERROUX e J. BOUDEYILLE. Era a partir de 

estabelecimentos de pólos. através de investimentos públicos em 

determinados centros urbanos que se poderia articular mercadoe 

para o capital privado e promover um equilibio na rêde urbana. o 

que significava. em última análise. facilidades de distribuição e 

consumo. 

Influências de G. MYRDAL repercutiram nas concepeões 

em torno doe fracassos da industrialização ··espontânea·· e doe 

custos sociais decorrentes da excessiva concentração setorial e 
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espacial da economia nos paises do terceiro mundo, em especial 

sobre a economia pol1tica brasileira, à medida que a mesma 

requeria a presença do Estado sob diversos prismas combinados: 

aliviar os custos sociais decorrentes da expansão do setor 

privado; como mediador dos antagonismos de classes; promotor de 

politica de planej.amento regional para um desenvolvimento global 

centrado na atividade industrial, portanto o urbano como pólo da 

homogeneização das relações de produção. 

Em meio à 'práxis' das atitudes politicas, o governo 

viria a depender muito do quadro histórico no qual eetivesse 

inserido. Os reflexos da escola Economia e Humanismo cheaa ao 

Brasil, na década de 50, trazendo por meio do Padre LEBRET 

inovações metodológicas que vão ee completar com os movimentos 

progressistas no interior da Igreja Católica. As suas 

preocupações com os problemas econômicos urbanos, embora não como 

questão política, vão inaugurar uma modalidade de canal de 

negociação entre os setores politicos e a burocracia estatal. O 

governador Carvalho Pinto. enquanto populista, não dispensou 

populismo e serviu-se dele também como instrumento de pressão 

contra o legislativo para viabilizar seus projetos, conforme 

SAMPAIO (1981). 

As heranças mais significativas deixadas, não apenas 

pelo Pad.re LEBRET, como também pelo Plano de Metas, foram ae 

sementes de uma concepção de planejamanto setorizado e 

indicativo. Na base da concepção do Orçamento-Programa, fõsse 

ele mais abrangente ou não, já estava configurado um todo 

oraânico, sistêmico. Pelo mesmo caminho percorreram as 

concepções e execuções doe Programas e Projetos, com base em 

conceitos setoriais. 

46 



Servindo apenas como uma marco nesta discuseão. 

extraimos como referências as aeguintee citações de Espaço & 

Debates ( 1981). Cândido Mal ta CAMPOS faz algumas observações 

acerca do apare lho de governo gue aqui nos interessa: " ... :S um 

erro a sente dizer que os planos foram fei toa por tecnocratae 

distanciados da sociedade civil. Eu acho que os planos foram 

fei toe em conjunto com uma parcela pequena da sociedade civil. 

parcela essa representada por empreiteiras ( sa.o da sociedade 

civil). interesses do capital. dos vários tipos de capital. gue 

são da sociedade civil. Esses foram ouvidos ( ••• ) porque o Estado 

está estruturalmente organizado com a presença deles. Quer dizer. 

a escolha de secretários municipais, ministros federais, 

presidentes de companhias é feita em conjunto. Voce sabe. cada 

secretaria é determinada área de poder. Então você tem. por 

exemplo, a Secretaria de Planejamento, para falar no caso aqui do 

Estado de São Paulo: é sabido gue os seus secretários eram 

escolhidos pela Federação dae Indústrias( ... ) . Veja, todos os 

sistemas de poder, grupos de poder, se apropriam da máquina de 

Estado ou da sociedade setorialmente. e se manifestam 

setorialmente. Então o planejamento setorial sempre foi mui to 

bem-sucedido neste pais". 

Embora a nossa concordância com isto seja parcial, a 

questão principal de suas indagações está correta: de um lado, 

numa economia capitalista a concepção das realidades não são as 

de totalidade; de outro, as classes gue se revezam no poder 

emergem de origens sociais que se manifestaram fortemente 

setorizados, peloe interesses gue procuram representar. O 

corol&rio destes antecedentes desaguaram na forma.cão de 

ministérios, secretarias, departamentos. seoões. todos de caráter 

setorial. A nivel de atividades os seus desdobramentos atingiram 
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os órgãos burocráticoes que, em geral, foram aqueles que maie 

promoveram diaanóaticos e análises de viabilidade econômica. 

A Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de 

São Paulo (SEP) implantou, efetivamente em 1970, os Escritórios 

Regionais de Planejamento (ERPLAN'"s) ., nas cidades sédes das 

REGIOES ADMINISTRATIVAS, de modo a poder promover articulações 

intra-governamentais em termos de Ações e ProgrBJDas, ou seja, de 

coordenar as ações regionais doe demais óraãoes daquelas 

administrações descentralizadas. 

Somente em 1976, a SEP pode finalizar um documento 

contendo um "conjunto de atitudes e s.ções, política e técnicas, 

que consubstanciavam intervençtJes orientadas no sentido de 

promover U1Da organiza.ç§o territorial mais adequada,./ a fim de 

possibilitar o desenvolvimento e maximizar o bem estar da 

populs.çS.o. Definiu-se como organização territorial a distribuiç§o 

espacial da populaçS.o,. dos recursos e das atividades nW11 dado 

momento". Prossegue no de talhamento, " ... Pode também ser 

entendida como: a) o conjunto de aglomeraç6es de atividades 

humanas caracterizado por U1Da localizaçS.o relativa, tamanho e 

posiç§o funcional; b) a rêde de serviços de movimentos para as 

pessoas, os produtos e s.s informaçtJes que conectem essas 

aglomerações; e c) a distribuição !!! o padr§o de densidade das 

atividades que utilizam o espaço. Por outro lado, no que se 

refere as intervenc6es, cUJDpre ressaltar a importáncia da 

integraçS.o entre as diversas intervenç6es públicas e as dos 

demais agentes envolvidos. Nessa integraç§o, dese111Penha papel de 

destaque a co111Patibilizaç§o dos objetivoB colimados par vsrioB 

seJlll1entos e n1veis de decisão do setor público com objetivos 

perseguidos pelos demais agentes" SAO PAULO/SEP (1976) 
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Estas considerações ainda nos remetem a outra questão 

ligada à concretização espacial por n6e analisadas nesses 

vinte anos. Trata-se de um instrumento de acão política 

espacial e setorial com origem no governo central, e cuja adoção 

foi compulsória pelos governos estaduaie que, por sua vez, 

implicou numa adoção também compulsória peloe governos 

municipais. 

Se o objetivo maior deste Sistema de Acões estava 

centrado na descentralização das decisões, cabe perguntar qual 

foi a sua vinculação com o governo central? Com base no que se 

conhece sobre a natureza do governo central quanto à gestão do 

Estado e do território, a estratégia proposta pela SEP parecia 

corresponder a uma negação à gestão federal, mais não o 

verdadeiro, em razão da gestão do Estado estar se consolidando de 

modo centralizado. Na verdade, as questões aqui levantadas não 

poderiam ul trapasear de reflexões apenas. Não se trata de 

contradições no âmbito doe obj eti voa entre o Federal e o 

Estadual, mas sim de formas maia elaboradas ou mesmo ref i nadas de 

centralização, filtrada pelo conceito de descentrallzaç§o, e que 

o nivel estadual definiu com uma estratégia de acentuar a Divisão 

Espacial do Trabalho no Estado de São Paulo. Essas questões 

deveram-se ao quadro empirico em que se deram as articulações 

entre oe vários níveis de decisões políticas na Região 

Administrativa de Presidente Prudente com o advento da Polltlcs 

de Desenvolvimento Urbano e Regional. 

O Sistema de Ação Regional (SAR), como o próprio nome 

já denota. propunha que "'As decisões tomadas no sistema de Ação 

Regional são o produto da interação entre as decisões tomadas, de 

um lado, pelos vários segmentos da comunidade - individues, 

familias, empresas e instituições em geral - e, por outro. pelo 
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setor público que traduz a sua apreciação valorativa da realidade 

urbana e regional em decisões políticas explicitas. Deve-se 

considerar. contudo. que o interesse público nem sempre coincide 

com os interesses que mobilizam as decisões adotadas pela 

pluraridade de agentes que interagem no meio social. A 
. 

intervenção governamental justifica-se. pois. pela constatação de 

que os mecanismos decisórios vigentee refletidos. no plano 

econômico. pelo mercado - embora geralmente úteis e necessários. 

são insuficientes para promover uma convergência de acões e 

aspirações gerais da comunidade. Essa intervenção tem, portanto. 

o sentido da satisfação dos interesses e aspirações gerais da 

comunidade. Essa intervenção. portanto. é no sentido de 

prevenir e corrigir as inadequações de desempenho apresentadas 

pelo Sistema Urbano Regional" SAO PAULO/SEP(1988). 

Esse sistema de Ação Regional (SAR) pressupunha ter à 

sua disposição um leque de recursos que lhe permi tisee 

"conduzir e induzir. racional e organizada.mente. o padrão das 

transformações da distribuição espacial da população. das 

atividadee e dos recursos no sentido de maximizar o bem-estar 

social •.. "{idem). O SAR requeria recursos de naturezas Politica, 

Institucional, Informativas. Operacionais. Inestrumentaie e 

Téénicos. No primeiro. deviam enquadrar-se vários niveie dae 

instâncias decisórias: executivo. legislativo e judiciário 

(federal, estadual e municipal). e vários srupos de pressão que 

representassem intereeses da populacAo. de empreeários; no 

segundo. aqueles aparatos institucionaie, como a legislação que 

dava ao SAR poderes funcionaie. e os Coneelhos de Desenvolvimento 

Regional ( CDRa) • ou quaisquer outros grupos regionais setoriais 

ou p~blicos que traduziesem permanentemente as aspirações e 

propcstas regionais e as reprebentaseem junto aos interlocutores 
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do governo (ERPLAN ' a). O terceiro recurso, conaitiria no suporte 

eatat1stico como base para diagnósticos, tomadas de decisões e 

controle e avaliação sobre o Sistema Urbano Regional ( SUR). Um 

suporte estatistico se fazia necessãrio em em especial guanto às 

Contas Regionais de modo a "dispor de dados, a nivel regional, 
-tais como os referentes a renda interna, formação de capital, 

transações com o exterior. operações do Governo Federal. fluxos 

inter e intra-regionais de mercadorias. O quarto recurso 

compunha-se de todo um apoio Administrativo (aparelho 

burocrâtico do governo estadual e o regionalizado) : logístico, 

financeiro e humano; um quinto conjunto de recursos: aqueles que 

formavam um elenco indispensável para concretizar os objetivos 

finais do SAR: instrumentos fiscais. tributários. créditos 

subsidiados. e os combinados: promoção (aportes financeiro e de 

informações), organização (institucionais) e creditícios 

( re·gulando oa financeiros) e. por fim, os recursos técnicos, 

traduzidos pelo apoio da Ciência Regional (regionalização, 

modelos de organização - territorial, etc.)"(idem). 

Em face disto, durante o governo Paulo Egydio Martins 

foi se reforcando um novo rumo a ume 1nstrumental1zac4o 

eetatistica com o Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) 

empresa pública vinculada à Secretaria de Economia e 

Planejamento, como um suporte de levantamento e tratamento de 

dados de forma a atender as gestões espaciais regionalizadas 

(Regiões Administrativas). Portanto. para o planejamento 

dirigido, oe governos em São Paulo nomeados procuraram 

reorganizar institucionalmente o sistema estat1stico de modo gue 

as recuperacões de dados estatísticos atendessem aos novos 

propósitos, os territórios como objetos de politicas espaciais 

dirigidas. 
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O governo estadual foi ampliando o seu aparato de 

apoio. A Terra Foto S.A. se transformou em instrumento de Acão e 

Planejamento objetivando a elaborar um sistema cartográfico de 

apoio ao programa de Uso do Solo Urbano, mais precisamente para 

o setor imobiliário privado e. secundariamente, para as 

prefeituras municipais, de modo as mesmas pudessem dispor de 

Cadastro Técnico Municipais - como um instrumento de obtenção 

de inf ormacão mais eficiente sobre as disponibilidades de euas 

fontes tributáveis, principalmente de propósito imobiliário. 

Retomando o conteúdo do documento acima, " ... No que 

se refere aos Modelos de Organização Territorial cumpre 

distinguir entre o preditivo e o prescritivo. O preditivo 

consiste em uma representacã.o do Sistema Urbano Regional que 

identifica as variáveis · ~is significativas e revela, dentro de 

um ·quadro dinâmico, as relações de causalidade que condicionam 

suas interações no espaço. Permite, pois, a proj ecão das 

atividades e das relações que as conectam, sobre o espaço para o 

horizonte temporal pertinente. Além disso, o modelo preditivo 

presta-se à simulação do comportamento do Sistema Urbano, segundo 

diferentes hipóteses sobre al teracõeB em suas variáveis e 

assinala os impactos esperados em consequências de decisões 

especificas. Serve, portanto. parà- a avaliação e selecão de 

estratégias alternativas. O modelo de Organizacão Territorial 

prescritivo, por seu turno, indica os estados desejados do 

Sistema Urbano Regional e, ao incorporar decisões de cunho 

politico, constitui-se em referência normativa fundamental para o 

Planejamento. As intervenc~es do Sistema de Acã.o Regional sobre a 

realidade serão, pois, regidas pelo Modelo de Organização 

Territorial prescritivo e com base nele avaliadas. A 

52 



regionalização, produto do espaço em unidades territoriaie, 

constitui-se em recurso técnico de grande importância para o 

Sistema de Ação Regional, sendo utilizada com base principalmente 

para o desempenho de duas importantes funcões : a análise e a 

intervenção" (idem). 

Diante do exposto, ficava evidente o aparato 

teórico-metodológico gue deveria austentar o Sistema de Acão 

Regional (SAR) pela Secretaria de Economia e Planejamento (SEP). 

A partir desse referencial, tentaremos algumas reflexões 

centradas na enorme distância que separava os ideais dos apoios 

logisticos - recursos fisicos e humanos utilizados pela SEP, na 

montagem do SAR, bem como das realidades decorrentes da Economia 

politica brasileira, dae condicõee em que se formaram as classes 

dominantes locais e das ideologias gue estas reproduziram no 

território paulista, como uma das formas de euae próprias 

reproduções. 

O Estado de São Paulo, de 1970 a 1985, compunha-se de 

11 Regiões Administrativaal, institucionais, voltadas para a 

gestão espacial descentralizada pelo governo paulista. 

Em cada uma de suas sédee e sub-sédes, foram 

implantados órgãos públicos cujos n!veie decisórios2 

correspondiam em Presidente Prudente ao regional e sub-regional 

1.Essas divisô'es espaciais formais correspondem à 

"Regi~o Programa", ou seja,regi~o como "conteúdo de um Plano" de 

PERROUX. 

2.Para expressar, grosso modo, os niveis decisórios 

contidos no SAR, vamos assim ordenar em ordem decrescente os 

niveis decisórios: 1~ escal~o aquele exercido pelas Secretarias 

de Estado; no 2Q as Coordenadorias e 3Q as Divisões e Escritórios 

Regionais. 
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(3.Q e 4.Q eecalaçõee decisórios), enquanto que, pelo tamanho 

funcional pré-existente dos mesmos, Presidente Venceslau, 

Adamantina, Dracena e Osvaldo Cruz receberam a implantacão de 

órgãos cujas gestões deveriam abranger funções decieórias 

apenas sub-regionais {a nivel do 4Q do escalão), mediante 

implantações parc..iais de determinadas gestões burocráticas 

estaduais. 

Como a própria SEP previa, as delimitaoões dessas 

regiões f armais, embora correeri::mdendo, groeso modo, a divisões 

desiguais mas combinadas de trabalho - elas não podiam ser 

concebidas como uma conotacão regional, enquanto formações 

sociais, mas sim enquanto uma claeaificacão funcional. Mas 

desse modo é que as cidades centrais pcderiam funcionar, para 

poder imprimir as direções setoriais induzidas, direcionadas 

para arranjos espaciais necessários à reprodução concreta das 

espacialidades neceseârias a uma economia capitalista. 

Voltemos as nossas análises a partir de um leque de 

dificuldades, as quais julgamos necessárias e prioritárias 

àquelas arroladas nos documentos avaliatórios da SEP. Isto porque 

entendemos que o seu instrumental teórico-metodológico utilizado 

foi de um tratamento da totalidade sistêmica, e que, por isso 

mesmo, não levou em conta as co~~radicõee internas a essa 

totalidade e, nem mesmo, tratou de outras questões de ordem 

institucional que estavam inseridas no bojo do proceeso de 

centralize.cão das Gestões do Estado e do Território Nacional. A 

"Região Administrativa de Presidente Prudente", enquanto espaço 

de intervenção {"região proarama") vai resultar em uma 

incorporação de duas microrregiões homogêneas (Nova Alta Paulista 

e Alta Sorocabana de Presidente Prudente) . Outras dez regiões 

haviam sido inetitucionalizadae na categoria de Regiões 
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Adminietrativas, objetivando-se reverter a rêde urbana paulista, 

polarizada radialmente pela capital paulista. A estratégia de 

dessa redefinicão deu-se através das formalizacão das regiões 

"programas" a partir de cidades classificadas na categoria de 

Centros Regionais, como polarizadoras e indutoras de efeitos 

multiplicadores - via services - com a descentralizacão de 

Berviços de decistJes estatal e de implantação de infra

estruturas f1sica (sistema viãrio regional de .modo a promover e 

reforcar as polarizacões regional e sub-regionais pré

existentes, bem como as malhas urbanas) e social (equipamentos 

de consumo coletivo regional - saúde, saneamento, educação). 

A montagem do aparato estatal naQuele espaço formal, 

acabou mesmo por obedecer a instalação de órgãos como ae 

Divisões Regionais de Ensino, Agricola, da Fazenda, do Trabalho 

e da Promoção Social, da Saúde e euae respectivas Delegacias, 

essas foram instaladas na maioria das Sub-sédes de Região. Quanto 

ao escalão hierárquico menor, apresentavam-se os Eecri tórioe 

Regionais (Planejanento, Interior, CUltura, Turismo e Lazer) e, 

por fim, os órgão que fugiam à hierarquia regional estabelecida 

como as que se deram com as Diretorias (Departamento de Aguas 

e Energia Elétrica- DAEE; Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo - CE'J1!=SB; Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo - SABESP. Eesae ainda atuam sobre 

realidades que não se enquadram nos limites territoriais de 

natureza estatistica, como por exemplo o controle sobre baciae 

hidrográficas (saneamento, energia e controle da poluicão). 

Quando a própria Secretaria de Economia e Planejamento 

do governo paulista ( SEP) avaliou o Sistema de Acão Reaional 

( SAR) em 1978, verificou a existência de um fôsso operacional 
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considerável entre a organizacão espacial gue havia idealizado e 

a realidade com a qual se deparou poucos anos depoie, já que o 

Sistema de Aoão Regional surgiu como condioão necessária para o 

apoio logistico (suporte administrativo) de modo a poder colocar 

eficazmente em prática a sua Politica de Desenvolvimento Urbano 

e Regional no t~rritório paulista. As gestões doe órgão 

regionalizados em Presidente Prudente e região têm realizado 

inúmeras avaliacõee até mesmo conjuntas. 

De todas as políticas do governo central de 

subsidias a implantacão de grandes projetos para macro-arranjos 

espaciais no Nordeste, Norte, Sudeste, parece ter sido no Estado 

de São Paulo que elas não tiveram resultados espaciais tão 

visiveis quanto foram Bubstantivos, principalmente quando as 

gestões setoriais foram realizadas de formas euperpoetaa entre 

os dois niveis de governoe (Estadual e Federal), como 

aconteceram na Baixada Santista, Sã.o José dos Campos e 

Campinas. 

Há evidências da acentuação de divisões espaciaie do 

trabalho entre as regiões administra ti vaa acima referidas 

causadas por direcionamentos estatais. Especializações essas no 

ê.mbi to das indústrias de bens de oapi tal no ramo sucro

alcoole iro, e ainda de outras culturas reeul tantee da 

modernizaoão agricola paulista; indústrias eletro-eletrônicae 

(informática, telecomunicações); institutos de pesguieas e 

UNICAMP (Ribeirão Preto e Campinas); no Vale do Paraíba, 

petroquímica e indústria de ponta voltadas para pes~uieas 

eepaciaie (indústria aeronáutica) e militar (indústria b~lica). 

Por fim no litoral, as funções, portuária, petroquimica, 

siderurgia e turismo. 
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Nessa superposição houve sincronismos de acõee entre 

os governos estadual e central, onde o último tinha por 

objetivo maior um arranjo global do espaço brasileiro, apoiado 

numa induatrializacão centrada na metrópole paulista de modo que 

se pudesse polarizar o espaco nacional enquanto mercado. 

Portanto, há uma-coerência interna nessa superposicão de ações 

estatais concretas sobre o Estado de São Paulo. Diante disto, o 

que se desenhou. por parte do governo de São Paulo, em termos de 

política urbana foi intervir para acelerar um processo 

ordenado, combinado de divisão espacial do trabalho no 

território paulista. Repetir-se-ia ai a ideologia da eficiência 

econômica: a "descentralização concentrada". 

As nossas reflexões parecem encontrar respostas 

concretas, quando nos deparamos com um volume significativo de 

recursos a fundo perdido proveniente do Banco Mundial para 

investimentos em "cidades de porte-médio", entre outras razões, 

como uma forma de estancamento de massivas migrações ruraie

urbanas. O que o Banco Mundial tinha por objetivo, não apenas em 

relação ao urbano, via intermediacão do CNDU (Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Urbano), principamente em criar um minimo de 

infra-estrutura econômica e social que permitisse ao capital 

pr 1 vado (em verdade a qualquer porte, f õese nacional ou não) 

para que cada um .dos setores da economia pudesse se reproduzir de 

forma mais ampla, sem maiores entraves. 

Aqui nos defrontamos novamente com a questão do papel 

do Estado num pais capitalista, que não é apenas o de 

intermediar repasses mas também de construir e valorizar espacoe 

(criar espacialidades) que o setor privado não consegue realizar 

por sua conta e para sua própria reprodução: os equipamentos de 

consumo coletivo são uma parcela apenas dessas modalidades. A 
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presença do Banco Mundial como fonte de recursos financeiros. em 

especial aqueles destinados a fundo perdido, bem como o CNDU como 

intermediador de repasses. ficaram evidentes duas realidades 

concretas que. sintetizadas. recaem cada vez mais sobre as 

"autonomias financeiras·· municipais: a primeira. dado ao 
-

caráter da mundializacão da economia, a qual afeta a própria da 

autonomia da gestão central, a segunda, como resultado inclusive 

da primeira, que o CNDU traduziu também como uma politica 

espacial para o Brasil. 

De outra forma, ao avaliar a questão da moradia 

popular em Presidente Prudente, sobre "Conjuntos Integrados" 

ASARY, A.Y e USSAMI, Y. (1981), levantaram uma série de criticas 

sobre o Banco Nacional da Habitação pela péssima qualidade das 

moradias e pela forma como essas foram concebidas tanto do ponto 

de vista social como do arranjo da malha urbana. 

Da perspectiva da sua construção concei tual oe 

"conjuntos integrados". deviam atender àe condicõee minimas 

para a reprodução das relações de produção nos centros urbanos de 

maior demanda por equipamentos coletivos. A medida que parte da 

sociedade, diante desses tipos de aglomerados humanos, constrói 

sua moradia a custo social relativamente baixo, ela vai 

estendendo a periferia da malha urbana. enquanto que 

preenchimento dos espaços vazios vai ficando por conta doe 

desdobramentos doe movimentos sociais, que realizam uma função 

preponderante no processo em que se insere a eepeculacão 

imobiliária. 

Muito embora tenhamos verificado um número diminuto 

de movimentos sociais urbanos nas cidades da região de Presidente 

Prudente. nota-se que não há uma tradicão, principalmente 
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daqueles relativos a pressões por P-o-P novos equipamentos 

urbanos, com isto dificultando a sua integração com o reatante da 

malha urbana. NeBtes termos eles eBtariBm mantendo a qus.lldade 

de vlds. urbana nas mesmas condlçôes sociais qqe ds.ntes e nenhuma 

transforms.çfio mais s1gn1flca tl va pôde ocorrer- pols a 

especulação 1mob111ária estava ai incorporada, alijando-os mais 

ainda do acesso a novos espaços no interior das cidades. Essas 

colocações podem soar como polêmicas. Mas é preciso observar que 

os movimentos sociais urbanos nas cidades da região de Presidente 

Prudente, quando ocorreram, jamais tiveram a mesma expressão 

que movimentos sociais que têm verificado entre trabalhadores 

rurais, principalmente os constituidoe entre os posseiros . 

Embora as construções habitacionais de baixa renda 

tenham sido iniciadas pela esfera menor dos poderes públicos, ou 

seja pelos prefeitos, logo seguido pelo governo central, essas já 

faziam parte da gênese das políticas espaciais que 

fundamentaram a criação do Banco Nacional da Habitacão (Agosto de 

1964), enquanto que as companhias habitacionais tanto a nivel 

municipal como estadual surgiram posteriormente. Com isto 

entendemos gue as iniciativas de acões sociais e espaciais 

locais não estavam isoladas do conjunto nacional, e Presidente 

Prudente como centro regional não P.9deria escapar às questões 

urbanas mais amplas, como a carência de moradia que se repete 

por todo o Brasil. As construcõee habitacionais foram estendidas 

à maioria doe núcleos urbanos brasileiros como instrumento de 

pol1tica espacial para o território nacional. 

Com base nos documentos da SEP e nos levantamentos 

junto à classe pol1tica e órgãoe burocrá.ticoe regionaie, vamo: 

noe ater um pouco maia nae consideracõee sobre as dificuldades 
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concretas enfrentadas pela politica de Desenvolvimento Urbano e 

Regional na região Administrativa de Presidente Prudente. 

A estratégia de redefinir a rêde urbana paulista 

através da formalização de "regiões programas" pela via da 

polarização indutora dos aervicos públicos descentralizados, 

esbarrou em vários obstáculos: políticos, ideológicos, 

administra ti vos em termos de gestão da economia estadual, e, 

fundamentalmente do Estado. 

Ambas as Microrreregiões Homogêneas, a Alta Sorocabana 

de Presidente Prudente e Nova Alta Paulista, embora tragam um 

conteúdos seus estatisticos, as relações sociaie. no seio de cada 

uma dessas, sugerem pela natureza de suas rei vindicações, 

conteúdo de uma formação social filtrados pelos seus eatatutoe 

politicos, econômicos. As Regiões Administrativas não poderiam 

trazer certa homogeneidade mesmo que estatistica - inclusive de 

formas de relações de produção, pois essa forma de organização 

espacial jamais poderia traduzir igualitariamente todos os 

interesses das 9lasses sociais dominantes locais em torno de um 

signo espacial gue sintetizassem as suas concepções l!!lobre um 

território. a Região Administrativa de Presidente Prudente. 

Aqui voltamos a um outro conflito posto em questão: 

·-
Por gue as Associações de municípios existentes tem suas bases 

territoriais, no mais das vezes, coincidindo com aqueles espaços 

formais: Associacão dos municipios da Alta Sorocabana (UMAS), 

Associacão dos municípios da Nova Alta Paulista CAMNAP) e, 

ainda, numa situação "sui-generis", a Associação dos municipioe 

do Pontal do Paranapanema (UNIPONTAL) ? Essas aseociacões têm se 

rivalizado no interior da 10A Região Administrativa de Presidente 

Prudente. Mesmo que isto se trate de uma forma de acentuar ae 
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diferênciaçõea acabou , isto sim, por reforcar o caráter da 

polarização já radial existente, justo contra qual também se 

investiu a Politica Urbana em São Paulo. A rivalização interna 

maia significativa (NAP E A.S.P.Prudente) invoca uma trajetória 

histórica contra uma gestão do espaço centrada na hierarquia de 

poder. De poder porque a regionalização administrativa com eéde 

da instância decisória "maior" em Presidente Prudente podia ee 

fazer articulações setoriais mais amplae que repercutisse 

espacialmente de forma maia significativa. As classes politica 

e empresarial na NAP rejeitaram sistematicamente a 

regionalização formal sediada em Presidente Prudente. 

Acreditamos que as atuais Regiões de Governo, mais 

do que guaiaguer interesses, foram criadas com a concorrência 

de diversos fatores quantitativos e gualitativoe econômicos e, 

principalmante, por politica partidária. O atual guadro 

territorial institucionalizado como Regiões de Governo retalhou 

a regionalização anterior por razões apontadas acima. Neeae 

caso, estaria ou não em andamento o processo de divisão espacial 

do trabalho, compartimentando ainda mais a homogeneização das 

relações de produção? 

Todo um aparato tecno-burocrático estatal que somava 

um número considerável de orgãos _públicos descentralizados, 

aofreu criticas. umas fundamentadas, outras apaixonadas. Ae 

deacentralizacões de determinad ; órgãos foram muito criticadas 

não somente por não obedecerem entre ei uma uniformidade 

interna (o mesmo território) que permi tiase a uma atuação 

conjunta, mas também por uma desvinculação funcional e 

histórica. Aqui, tomando a região de Araçatuba como origem dos 

assentamentos municipais da Nova Alta Paulista e Mar1lia como 

centro de sua consolidação econômica, por si só já justificaria 
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tal postura de retalhamento da regionalização formal entre as 

classes dirigentes de as ambas Microrregiões Homogêneas (NAP e 

ASPP). 

A expressão desequilíbrios espaciais remete a 

Edward SOJA {1983)-gue, ao trabalhar a questão da espacialidade, 

emite o conceito de Desenvolvimento Geograficamente Desigual 

(DGD), cujo teor nos interessa ligeiramente. Este insiste no fato 

de que não é movimento do capital que produz ou que se 

materializa contraditoriamente tanto nas diferênciações quanto 

nas equalizações espaciais. A diferenciação deve ser entendida 

como ... uma criação e reprodução sistemãtica das desigualdades 

geográficas na combinação de elementos defini·doe ( ... ) 

(produtividade, salArios, lucros, transformação dae relações de 

produção não-capitalista, etc .. )". A equalização deve ser 

traduzida por uma homogeneização "espacial ampliada das relações 

de produção. ( ... ) Tendência e contra-tendência combinam-se pare. 

produzir padrões do desenvolvimento geograficamente · desigual 

(estruturados hierarquicamente), das escalas locais para as 

globais. Esta padroniza.cão resultante da desigualdade estruturada 

(expressa de forma sintética pela divisão entre centros 

dominantes e periféricos dependentes) é a manifestação 

concreta da expansão do desenvolvimento capitalista no espaço". 

Essas colocações têm alguma contribuição para o resgate que 

estamos efetuando sobre a das arestas politicas entre gestões 

municipais e a natureza da Região Administrativa de Presidente 

Prudente. 

Onde estão as baeee dessas divergências internas à 

Região Administrativa de Presidente I'rudente? Essas questões 

vêm à tona quando ~ocamoe aobre a estrutura agrária referente à 
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Nova Alta Paulista. Neste caso. sempre é posto em destaque o 

conceito de regiAo de predominio de pequenas propriedades e 

policultoras, comparativamente com a realidade agrária vigente na 

Alta Sorocabana de Presidente Prudente. Para o desfecho deste 

trabalho. é extremamente importante verificar o papel gue ae 

classes politicaa - de um lado. aguela representativa doe 

interesses dae classes dominantes da NAP (ligadas a agricultura 

policultora); de outro, a gue representa os interesses das 

classes dominantes na ASPP (pecuaristas e pequenos industriais 

ligados a produtos alimentares derivados da pecuária -

frigorificos. laticinios. etc.). Esse papel desempenhado junto 

as instâncias decisórias doe aparelhos executivos de governos 

(Federal, Estadual e Regional) resume-se. via-à-via, em se 

trabalhar com a pressão doa argumentos das especificidades 

comparativas. Em outros termos. da contraposição dae 

deaaemelhancae concretas existentes entre os setores 

agropecuários da NAP e da ASPP. 

Quanto aos antagonismos no interior da Região 

Programa em análise, temos gue os obstáculos impostos às 

concretizações de uma política urbana homogeinizadora do 

território paulista - criando embaracoe à fluidez das ações 

(obras. eQuipamentos, serviços p11blicoe em beneficioe mais 

imediatos para a região) pelos órgãos das administrações 

descentralizadas (federal. estadual). como dagueles niveis 

burocráticos mais centralizados - podem ser decorrentes de 

formações sociais. 

Estes antagonismos somente são postos em evidência.. 

apenae pelos meio e de comunicação de massa. quando de.e 

definiçõee das prioridades de investimentos: a.través de repaese8 

financeiros para infra-eetrutura8 fisicas e sociais; ou 
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investimentos das administrações diretas e indiretas do governo 

estadual. 

Agui o conceito de vocacão regional. mesmo gue de 

origem positivista. deve aqui ser tomado de uma maneira bem 

diversa do usual_ Este deve corresponder ao gue se denomina 

infra-estrutura econômica e social. que rebate sobre às politicas 

locais - transitórias. mas ainda determinantes na economia 

regional. A infra-estrutura. regional existente foi herdada de 

processo histórico macrorregional. no qual todo o oeste paulista 

esteve inserido. em especial o seu Sudoeste. Mas é preciso 

lembrar que na sua formação de sua singularidade estiveram 

presentes também determinantes internas que influiram na 

construção de suas especificidades. Sem as tais determinações 

locais fica dificil compreendermos as lutas políticas intestinas 

à pol1tica de desenvolvimento regional no Estado de São Paulo. 

Ainda sobre questões de políticas espaciais. " ... é 

interessante assinalar que várias tentativas de políticas 

explicitas favoreceram sistematicamente a deecentralizacão. a 

interiorizacão ou a redução doe fluxos migratórios. Em contraste. 

as pol1tica implicitae fortaleceram, de maneira invariável. a 

tendência à centralização e à concentração. Em termos gerais, 

embora as politicas explicitaa tenham sido significativas na 

abertura de .novas áreas e na sua integração com aquelas de 

ocupação mais antiga. a direcão das politicas regionais urbanas e 

de migração. de fato. favoreceram a concentração". prossegue na 

sua argumentacão. "De acordo com o ponto de vista deste artigo, a 

melhor explicação para a predominância de pol1tica implicitae 

seria de gue aguelae explicitas de rediatr ibuição da população 

tentadas no Brasil nunca tiveram suficiente sustentação politica. 
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social ou econômica. Nenhum grupo de pressão teria proveito com 

política de migracão interna, de planejamento urbano ou de 

coloniza.cão (através do assentamento de pequenos agricultores). A 

pol1tica regional contava com alguns sustentáculos fortes - as 

elites de poder na áreas menos desenvolvidas mas a sua 

preocupacão maior_ era a de atrair recursos subsidiados que 

poderiam manipular em seu proprio beneficio" MARTINR (1988). 

Muito embora o autor acima faca referências mais às 

políticas macrorregionais. numa escala menor lOa Região 

Administrativa de Presidente Prudente - no que toca àe lutas de 

interesses internas entre as suas classes politicas em busca de 

recursos subsidiados, também é verdadeira, além do que o texto 

acima também põe à luz indicacões sobre a totalidade em que estão 

inserida.e tanto as questões urbanas quanto as rurais no Brasil, 

e ainda abre uma reflexão em torno das formas mascaradas de como 

se apresentam os concei toe 1mpl1ci to e explic1 to embutidos nas 

politicaa espaciais. O volume de recursos subsidiados e/ou a 

Fundo Perdido (a exemplo do Projeto CURA, com recursos 

provenientes do Banco Mundial. articulados pelo CNDU, não 

ul trapa.ssaram de aplicações em pavimentações das vias públicas 

das malhas urbanas do centros de médio porte e intermediárias, 

como aconteceram em Presidente Prudente (como os anéis viários, 

vias de acessos, galerias de águas pluviais. retificacões e 

canalizacões de canaie fluviais urbanos( o Córrego do Veado, por 

exemplo), saneamento (conatrucões de adutoras no Rio do Peixe, e 

melhorias na adutora do Rio Santo Anastácio gue abastece 

Presidente Prudente e a Companhia Industrial Cica), maie 

recentemente estes investimentos foram estend1dos à~ 

administraçOes de Dracena, Ada.mant1na, Osvaldo Cruz e Presld~nte 

Venceslau. 
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Aqui. para nós. vão ficando claro os objetivoe da 

politica de desenvolvimento urbano. que em verdade significou uma 

forma reforçar uma sistema de cidades ao mesmo tempo que 

determina ae condições de ineercão da economia regional ao 

conjunto estadual. 

A modernização maie significativa que se poderia 

esperar_, ou seja, uma vinculacão mais expressa entre a pecuária 

de corte regional e produção mais completa de deri vades da 

carne não vem ocorrendo na região de Presidente Prudente. Há 

obstáculos em curso que têm impedido a progrecão do processo de 

divisão espacial do trabalho no interior paulista. 

Curiosamente. alguns ramoe industriais recentemente 

instalados no interior paulista vinculados ao setor agricola. 

meemo em regiõee de predomínio da pecuária (Pres.Prudente e 

Aracatuba), têm provocado um avance na modernização de produtos 

como o tomate e a cana-de-açúcar. Na área de acão da Divisão 

Regional Agricola de Presidente Prudente. deve-se acrescentar o 

peso de algun5 produtos agricolas que dão respostas mais rápidas 

à modernização industrial. Na produção estadual (safra 80-81) 

·foram registradas as seguintes participações: amendoim {32%), 

tomate (18%), café (15%) e algodão (11%). A indústria de tomate 

foi a.1 introduzida na primeira metade dos anos 70 e. em fins de 

1990, já apresenta uma participação considerável no Estado. 

A produc4o industrial em termos que envolve. 

processamentos mais amplos. tanto de deri vades de produtos 

agrícolas como para os de origem animal não obedecem a uma 

politica espacial como a que estamos examinando. Os produtos 

agricolas que mais receberam apoio do setor estata l e privado, em 

termos de transferências de pesquisas tecnológicas, informações e 
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aubeidios foram, via de regra. aqueles subordinados às 

politicaa agrícolas voltadas para os mercados externos. Tais 

produtos estão geograficamente concentrados como acontece com o 

soja e a laranja. g certo que as pesquisas ligadas a melhoramento 

genético e sanitário foram estendidos ao setor animal. disto se 

beneficiando a produtividade da pecuária regional, apenas. 

Entendemos que a modernização na economia rural, de 

um modo mais amplo. deve ser colocada como uma modalidade de 

incorpora.cão de mercados (produção-consumo) em termos da 

economia paulista. mais especificamente. A modernização e 

inserção do Extremo Sudoeste Paulista interessava ao conjunto da 

economia estadual, uma vez que ela reforcava o processo de 

desconcentraç§o centrada do setor industrial para fora da região 

metropolitana, portanto como uma expressão concreta da divisão 

espacial do trababalho no território paulista. 

Presidente Prudente, enquanto região objeto de 

politica urbana (PROGRAMA CIDADES Ml='!DIAS) não poderia responder 

com o mesmo desempenho a todas as estratégias da reversão eia 

polarização da capital paulista, assim como numa poderia ser 

inclusa nesses termos. g preciso colocar que a sua formação 

econômica regional engendrou uma estrutura industrial que. pelo 

menos a médio prazo, não permitia e nem permite estabelecer uma 

integração intra-setorial nos mesmos niveis que às referidas 

anteriormente . Aa politicaa mais próximas de seu perfil 

econômico. ou sejam os eatimuloe a Distritos Industriais. 

ensaiadas pela Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de 

São Paulo, resultaram em implantações parciais. como são os casoe 

de Presidente Prudente. Presidente Epitácio e Regente Feijó. ~ 

preciso ressaltar que Regente Feijó, distante 20 km de 
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Presidente Prudente, vem estreitando uma "satelitizacão" em 

relação com a última. Parte dos estabelecimentos industriais 

instalados em Regente Feijó é expansão ou "transferência" de 

empresas que ainda mantêm atividades em Presidente Prudente, 

principalmente a decisória. 

No documento "Areae Planejadas para Localização 

Industrial" elaborada pela Secretaria do Interior, em 1980, 

quanto levantou a si tuacão de 117 municipios que possuiam e/ou 

tinham interesses interesses em implantar distritos industriais. 

ao elaborar algumas recomendações para algumas das atividades 

industriais mais de acordo com as potencialidades econômicas 

locais, cometeu-se alguns enganos. ao substituir a indicação 

de Presidente Epitácio por Regente Feijó para atividades 

beneficiadoras de derivados da pecuária de corte (couros e peles. 

por exemplo). Fatos como este podem tornar inócuas enquanto 

aparato informativo, na medida em que esse tipo de documento é 

disposto amplamente, aos meios empresariais externos à região. 

como parecer técnico avalizado pelo Estado, portanto oficial, aos 

qual e se supõe de 

investimento setorial. 

valor indicativo considerável para 

Talvez a indicação mais significativa, para a 

avaliação rápida dos efeitos mais imediatos da Politica Urbana 

que estamos tratando, esteja na expansão do setor da 

Construção Civil, a qual pode ser tomadal com um sinal doe 

efeitos mais imediatos da pol1tica urbana em curso no interior 

paulista, a qual pode ser levantada por meio de diversos 

relatórios elaborados pela Coordenadoria de Acão Regional (CAR) 

registros de investimentos consideráveis de recursos 

1.Levando em consideraç~o o momento da ~ç~o de. 

poli ti ca urbana e espaços especi f i cos objetos da mesma. 
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financeiros públicos em projetos de engenharia civil (como já foi 

dito sobre os sistemas viários, saúde e saneamento, habitacão 

popular, etc. ) . As respostae do setor da Construcão Ci vi 1 

regional não ficariam no âmbito das obras públicas mas, também 

na expansão das edificacões habitacionais privadae indiretamente 

decorrentes da pol1tica urbana paulista. 

Em Presidente Prudente (tab.l,fig.2) os setores da 

Construção Civil e da Metalurgia responderam com crescimentos 

apenas em termos de operários empregados, ao mesmo tempo que o 

TABELA 1 
NUMERO DE ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS NO 

MUNICIPIO PRES.PRUDENTE 
POR RAMOS DE ATIVIDADES 

1973 E 1981 
/--------------- -\------------------\ 

EMPRESAS OPERARIOS 
/---------- ----------------- ------------------

RAMOS 1973 1981 % 1973 1981 % 
---------- ----------------- ------------------
GRAFICA 13 8 -38.46 164 145 -11.59 
QUIMICA 20 9 -55.00 571 430 -24.69 
e.CIVIL 27 11 -59.26 159 230 44.65 
MADEIRA 33 16 -51.52 257 224 -12.84 
METALURGIA 35 27 -22.86 510 610 19.61 
VESTUARIO 45 16 -64.44 410 365 -10.98 
ALIMENTOS 47 20 -57.45 2874 1997 -30.51 

OUTRAS 12 1 -91.67 27 6 -77.78 
:---------- -----------------:------------------
: TOTAIS 59 21 -64.41 : 2901 2003 -30.95 
\-----------------------------------------------/ 
Freitas O.L.C."Capital e forca-de-trabalho no 
setor secundário em Presidente Prudente". 
Caderno Prudentino de Geografia n.8 1986. 

número dessas empresas sofreu diminuição. As empresas com 

di-sponibil idades ou pelo menos com capacidade de mobilizacão de 

um volume maior de recursos financeiros e estruturadas em 

termos jurldicoe e de recursos hume.noe, foram as que podiam se 

habilitar às concorrências públicas. Nesse processo, é provável 

que a redução do número de algumas médias eDlPresas do setor 

tenha sido uma consequência da ampliação de outras. 
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Como já foi dito anteriormente, nos últimos cinco anos 

é que cidades como Adamantina, Dracena, Osvaldo Cruz e Presidente 

Venceslau foram incorporadas na politica urbana. Não estamos 

fazendo uma associação simples entre as mobilizações concretas 

de recursos financeiros e humanos afetando diretamente o 

crescimento absoluto da população urbana em Presidente Prudente. 

Há que se considerar toda uma herança histórica por trás de aeu 

comportamento demográfico atual. 

FI0.2 

INDCISTRIAS POR RAMOS EM PRESIDENTE PRUDENTE (1973-1981) 
EVOLUÇÃO DE ESTABELECIMENTOS E OPERARIOS (Percentuais) 

GRâFICA 

QUIMICA 

e.CIVIL 

MADEIRA 

METALURGIA 

VESTUARIO 

ALIMENTOS 

OUTROS 

-120 -100 -80 -60 -40 -20 o 20 40 

f;::-:·:::::-::l EMPRESAS Ili OPERâRIOS 

60 

Ae recentes extensões àessa politica urbana ao 
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centros referidos mui to se deve também à pressão de suas 

claeeee pol!ticaa. O distanciamento do tamanho funcional de 

Presidente Prudente sobre os demais centros locais tem. como 

contrapartida. exigido por parte do tesouro Estadual uma 

disponibilidade maior de recursos para atender as novas demandas 

cada vez maiores,. . próprias doa centros de maior polarizacão. 

sobre os quais são maia imediatos os impactos da difuBão das 

inovacõea1 . Com isto. os recursos provenientes de fontes públicas 

acabam por ser, na maioria dos casos. direcionados para os 

centros urbanos de maior pressão populacional,. obrigando 

prefei toa e vereadores a estabelecerem,. na luta politica 

interpartidária. compoaicõee e barganhas como instrumentos de 

gestão de seu território. 

1.Hs difusôes das inovações n~o se restrigem aos 

recur-sos da mi dia, os quais escapam às bar-reiras geogr-át 1cas. 

Para que possam ser concretizadas, as inovaÇ~es requerem centros 

regionais com aparatos terciários relativamen t e sofisticados e 

com uma área de 1nfluéncia que atinja um volume consideráve l de 

consumidores com relativo poder- de compra. 
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DO ESPAçO DO HERDADO ••• 

AO ESPAçO OBJETO DA GESTJIO DO TERRITORIO 

Colonizaç§o e Formações Polltico-Terrltorlals 

Os desdobramentos espaciais, com a destruicão das 

economias "autárquicas". como a minere.cão por exemplo. 

iniciaram-se a partir da inteneificacão da dependência cada vez 

maior de articulacões intersetoriais. 

As articulacões intersetoriais tinham desdobramentos 

econômicos com rebatimentos em novas reorganizacõee 

territoriais a nivel de Brasil. Foi um processo que, tom.ado no 

bojo da mineração, estendeu-se à economia cafeeira. quando então 

começaram a se impor algumas fusões de capitais comerciais e 

industriais paulistas. 

O processo de incorporação do interior paulista, em 

termos da economia do Centro-Sul. iniciou-se num processo no 

gual a atividade mineradora (em Minas Gerais) fez emergir novae 

articulações econômicas macrorregionais (Leste e Sul). Essas 

transformações econômicas implicaram, portanto. em 

reorganizacões territoriais em termos de novas produções e de 

novos mercados acabando por repercutir na reorsanizacão do 

próprio interior paulista. 

Para nóe. a valorização do Oeste Paulista 

correspondeu ao tratamento dado por MULLER (1960) eobre ae 

condições da ocupação, quando diz gue ·· •.• A primeira valorização 

da região Oeste Paulista - feita através do ps.!!5toreio. por 

criadores mineiros •.. ·· e acentua Que aqueles " ... agiram como os 
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primeiros pioneiros da região, facilitando caminho aos 

agricultores que os seguiram: os núcleoB por eleB fundado/5 

Berviram de base à irradiaç§o do povoBDJento "(o destaque é 

nosso). 

No inicio deste século, não havia no extremo sudoeste 

quaisquer infra-estruturas urbanas que pudessem apoiar um 

povoamento que não fõsee de natureza dispersa. Indiana foi o 

primeiro povoado a surgir em 1907. Um número reduzido de 

núcleos urbanos de pequenos tamanhos como aguele acima poderia 

apenas atuar como suporte à pecuária de engorda e para 

embarque de gado para abate na capital paulista. O primeiro 

apoiamento "urbano" regional surge com Indiana. anterior a 

Presidente Prudente, diante de uma área de engorda e venda de 

gado bovino para o mercado paulistano, restringindo-se a peguenae 

e rápidas hospedagens. instalações ou currais para animais em 

trâ.nei to e ainda fornecimento de alimentos, remédios e 

materiais de montarias. 

As condições necessárias à colonização a partir de 

1920. dever iam ficar. basicamente, por 

apoio 

conta de uma 

à colonizacão urbanização que f oase crescente enquanto 

inicial com base na economia cafeeira, lembrando que o comércio 

varejista de Presidente Prudente já se estabelecia como uma 

base de apoio aos cafeicultores até mesmo situados em Santo 

Anastácio no inicio de seu povoamento, como nos contam pioneiros 

daquele municipio. Isto dá uma dimensão do desenvolvimento 

inicial das suas funções urbanas no apoiamente às atividades 

agropecuárias e, por conseguinte. também nas próprias formações 

territoriais seguintes. 

Núcleos urbanos como Presidente Venceslau e Santo 
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Anastácio, apóe o desmembramento da base territorial de 

Presidente Prudente em 1925, tiveram de se ampliar para atender 

as necessidades crescentes de consumo, de trocas. considerando 

ai os beneficia.mentas agropecuários que ai foram se instalando 

(quadro l,mapa 2). Nestes termos. a formação do território 

paulista estava inserida num processo maia amplo de integrações 

econômicas, ou seja, de produção e reprodução de novos espaços 

em termos de fundamentos ou arcabouços de uma divisão espacial do 

trabalho - isto é. caminhava na esteira de determinadas 

especializações urbanas extra-regionais e locais, 

principalmente quanto às intermediações promovidas pela 

cafeicultura. 

Sempre existiram preocupações a niveis maia gerais 

sobre as funcõee vitais do desenvolvimento das economias urbanas. 

não apenas por suas naturezas incorporadoras de mercados locais 

ou regionais, ma.e também pelos seus vetores internos à cidade. 

isto é, para o interior da malha urbana, concretizadas mediante 

diversos tipos de investimentos públicos urbanos. 

Assim, B expansão da economia cafeeira 

condicionava-se à ampliação dos setores da economia urbana 

regional. Eram cada vez mais crescentes as necessidades por 

mercadorias e. por conseguinte, de servicoe públicos e priva.doa 

que pudessem facilitar que os fluxos de pessoas de acordo com a 

dinâmica da economia do Extremo Sudoeete Paulista. Nessa 

conjuntura, a Estrada de Ferro Sorocabana foi uma dessas 

expressões concretas, pelo menos inicialmente. 

A partir do inicio do eéculo XX. a capital 

paulista já começava a incorporar crescimentos demográf icoe, 

impondo-se como um eXPreeeivo mercado consumidor de produtos 
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alimentares, como agricolas e pecuários. Diante das 

determinacões impostas por esse mercado urbano emergente, foram 

se definindo algumas divisões espaciais do trabalho no interior 

paulista de modo, além das necessidades do mercado externo, cada 

vez mais exigentes, para atendê-las. Nota-!le que a economia 

agrária brasileira do século XIX já esboçava vinculações urbanas 

muito fortes, como a economia canavieira no Rio de Janeiro (séde 

politica e econômica, esta última, principalmente, ligada a 

interesses açucareiros), enquanto que, no Estado de São Paulo, 

a capital paulista era a séde dos negócios doe "barões do 

café". Portanto, a instalação da cafeicultura no interior do 

Estado de São Paulo, enquanto incorporação de áreas ao mercado 

paulista, exigiu a presença de ~entres comerciais de services 

como apoio. As novas relações sociais 

emergir centros urbanos mesmo antes que 

fossem ocupadas com café. 

em processo ~izeram 

das que as fazendas 

Assim sendo, no processo de definições espaciais da 

economia paulista, a região de Presidente Prudente seria o 

produto de uma incorporacâo. um espaço construído por 

determinações mais amplas, assumindo também um papel no 

abastecimento de um mercado maior. com isto o seu núcleo 

prlncipal foi emergindo como centro .. de coleta (rural-urbano) e 

de distribuição (urbano-rural e urbano-urbano) cada vez maie 

vigoroso e abrangente, desdobrando-se o ni ve 1 hierárquico de 

comércios e servicoe, com absor-cões de algumas 

aglomerativas para si nas trocas locais, pelo menos. 

vantagens 

A expansão da economia urbana local não se resumia 

apenas ao café, embora o mesmo fosse dominante. A modernização 

progressiva foi sendo imposta no setor agropecuário por 
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exigências de mercados. obrigando a constantes reaparelhamentos 

urbanos para gue essa moderni~ão fosse possivel, concentrando

se assim nos centros onde já se estabeleciam outras funcões 

polarizadoras. Essas modernizacõee eram tanto relativas à 

produtividade da terra e do trabalho, quanto A melhoria da 

qualidade sanitária (pecuária, por exemplo). 

A própria estrutura agrária, sobre a qual a foi ae 

estruturando a cafeicultura na década de 20. formada por um 

número conaideré.vel de glebas rurais impunha ainda maia a 

preeenca urbana. Acresce-se a isto o mercado emergente de 

terras formado por economias acumuladas entre os colonos nas 

antigas fazendas de café da região de Campinas. Essa 

determinante da ocupa.cão regional teve. segundo ABREU ( 1972). 

uma contribuição para o surgimento de dois "fenômenos regionais: 

primeiro, que a posse da terra não se desse unicamente pelo 

latifúndio e. segundo, pelo papel que essas pequenas propriedades 

tiveram na urbanização regional, à medida que esses embriões 

urbanos iam constituindo sua.e economias urbana&! no âmbito das 

relações cidade-campo: negócios com o café e mais tarde com o 

algodão e amendoim. máguinas de beneficiamento de café e cereais, 

médicos, 

especial 

armazéns e escritórios de diversas companhias. em 

as imobiliárias, incumbidas doe loteamento5 rurais e 

urbanos.. . Acresce-ee agui as seguintes consideracõee em torno 

dessa urbaniza.cão regional: "'A acão urbanizadora do café 

alcançou sua plenitude no momento em que ganhou os espiaõea do 

Planalto Ocidental Paulistano no final do século passado e 

primeira metade do atual. Então o que ocorria anteriormente. a 

fazenda precedendo a cidade. foi invertido. A cidade seria na 

maioria das vezes o trampolim para a ocupação da zona rural. E 

continuarâ depois a fornecer-lhe as condicões para o desempenho 

76 



de suas funcõee vitais" ABREU (1972). 

Aqui cabe a obeervaçao de que a diversificação 

agricola. embora bastante lenta, foi estendendo a rede urbana 

capilar, iniciada com o café. em razão doe niveie de papéis 

funcionais que as cidades emergentes prestavam: assistência 

técnica, financeira. variedades de benef i .ciamento e de 

armazenamento, transportes, não apenas em função do produtos em 

si mesmos, mas também em termos de consumo coletivo em função dae 

demandas originadas nas próprias transformações sociais no campo 

e nas cidades. 

O fato de que " ... núcleos urbanos, criados para 

servirem de suporte às populações do campo, crescem e surge logo 

a necessidade de se organizar a área em termos poli tico-

administrativo e assim emergem os novos municipios". ALEGRE 

(1972). Tomando aa observações acima, o processo de urbanização 

vigoroso nas frentes pioneiras reproduzia a própria dinâmica 

político-administrativa traduzida pelos desmembramentos 

terri teria.ia como se pode perceber pelos mapas na figura 4 e 

quadro 1. Estes indicativos nos remetem à questão das relações 

politicae complexas na vida regional em torno dos territórios da 

Nova Alta Paulista e Alta Sorocabana de Presidente Prudente. por 

sinal convertidos em arenas da sociedade politica regional. 

Presidente Prudente, como núcleo traduzia, desde e 

sua inatalacãc, algumas pré-condições no proceeso de ocupação do 

ex'tremo oeste pauliata, enquanto centro 

território, que correspondia em 1921 a 
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para funções de gerenciamentos imobiliárioe1 urbanos e rurais, 

concentrando assim aquelas condições neceesáriae a uma relativa 

ampliação da concetração terciária também com oapitais 

financeiros volta.doa a negócios fundiários. 

O desenvolvimento da economia agricola regional 

estava exigindo empreendimentos imobiliários que tivessem 

consequências espaciais importantes, fossem loteamentos rurais ou 

urbanos. Eram as condições capitalistas para propaga.cão e 

consolidação do povoamento e colonização agrícola regional. 

Diversos grupos de interesse foram se f armando vinculados à 

base econômica regional, inserida na qual estava em curso o 

desenvolvimento politico-adminietrativo na Alta Sorocabana de 

Presidente Prudente2. 

No inicio da coloniazacão da década de 20, o poder 

politico regional, pode-se dizer, estava concentrado em razão do 

do seu poder econômico reduzido da maioria dos seus imigrantes. 

Além do que. os assentamentos rurais estavam se realizando sob 

diversos graus dependências. principalmente entre os imigrantes 

e estrangeiros o nacionais, dependências que decorriam também 

dos gerenciamentos necessários aos encaminhamentoe e 

assentamentos dos diversos grupos de agricultores. 

1.Para um aprofundamento sobre as atividades 

imobiliárias em Presidente Prudente~ consultar ABREU~D.S.(1975) e 

SP OS I TO ~ M • E • B • ( 1 9 8 3 ) • 

2. F·ara um aprotundamen te- sobre questbes ool i ticas 

sobre posses das terras bem como de assentamentos de populaçôes 

rurais e investimentr's públicos no F'onta_l do Paranapanema. 

co n s u 1 ta r os VASQUES ( 19?3 ) , LEITE ~ J • F • ( 1981 ) e 

AN T ON l O • A • F· • ( 1 9 9 O } • 
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A terra como mercadoria começava ai a euetentar maia 

efetivamente os interesses politicos e eleitoreiroe. Com a 

efetivação do aesentamentos rurais é que a dietribuicão da renda, 

melhor, a renda média da população começou a se elevar. As 

nova.a relações de trabalho foram ai acompanhadas de uma 

politização geral crescente, 

nova classe politica local, 

como resposta, à emergência de uma 

cujos desdobramentos foram os 

assentamentos politico-administrativoe. 

Os 

medida em que 

determinações 

território de 

sociaia1 . 

grupos de pressão locais vão se cristalizando à 

a classe politica é capaz de sintetizar as 

locais que definiam oe próprioe atributos do 

suas reproduções de tais ou quais claseea 

No Extremo Sudoeete Paulista, os seus colonizadores 

tiveram também de recorrer às imigracõee da Europa central. 

fossem elas provenientes do campo ou das cidades (artesãos 

europeus. operários e pequenos empresários). Muitos dos 

imigrantes. após a instalação incial nas zonas rurais locais. 

acabaram por emigrar mais tarde para os centros urbanos locaie 

vizinhos às colônias bem como para outros centros urbanos de 

portes maiores. mesmo assim. esses imigrantes mantiveram algumas 

vinculações com as atividades 

termos de renda familiar. 

agri-G:olas, maie precisamente em 

Com o fechamento do mercado externo para o café, 

reflexos da la Guerra Mundial, diversos fazendeiro e 

estabelecidos nas zonas de Campinas e Itu faliram. Muitos 

venderam suas terras. provocando um fracionamento das mesmas. o 

que mais tarde contribuiria para que a1 fossem introduzidas 

1.Não se trate1. de menç~o às deter-minantes naturais. 
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culturas diversificadas exigidas pelo mercado paulistano. 

Principalmente diante da razão acima. os ex-colonos. aqueles 

que haviam acumulado capitais através doe salários fixos. e 

outros rendimentos variáveis e ainda dinheiro provenientes de 

pequenas criações e dae culturas consorciadas com o café. tais 

como feijão. arroz. milho. excedentes drenados para o mercado 

externo durante a 1ª Guerra Mundial. viram se obrigados migrar 

de modo dirigido também para a Alta Sorocabana de Presidente 

Prudente. 

Os pequenos capitais que os mesmos traziam tiveram 

papéis decisivos no conjunto da constitiucão da economia 

regional, principalmente urbana. à medida que as novas 

atividades agricolas àeverie.m se dar em um novo ambiente de 

relações sociais de produção. cujas relações cidade-campo se 

configuravam como formas indispensáveis à incorporação ào 

Extremo Sudoete Paulista à economia de mercado, em outros termos, 

B tranaformeç§o dBquele espaço enquanto frente expansão 

Algumas condicionantes históricas mais internas 

tiveram importâncias na eficácia do quadro econômico regional. 

Uma dessas fica por conta da dinâmica das relações exercidas 

pelos agentes imobiliários com a participação doe próprio!! 

imigrantes j â radicados há algum tempo. quer eervindo-ee não 

somente como intérpretes. mas também agencie.dores. segundo 

ABREU ( 1972 ) • 

Nessa mesma década, a de 20. praticamente 4 anos apóe 

instalacAo de f·resiàente Prudente como municipio, desencadeiam-se 

os primeiros desmembramentos. fazendo surgir tree novos 

munic!pioe, Santo Anastácio e Que.tá (ambos em 1925) e 

Presidente Venceslau (1926). Tomando esse periodo de avanço da 
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ocupação regional, isto nos remete para o caráter da 

colonizacão agricola e seus desdobramentos agrários com 

reflexos diretos eobre a economia urbana regional. Colônias 

formadas por japoneses e portugueses (Presidente Venceslau), 

espanhóis (Santo Anastácio) progrediram com o opoiamento doe 
. 

aparelhos urbanos locais, como os acima citados. Sob 

determinadas condicõee sociais, econômicas e. principalmente, 

políticas, algumas colônias não chegaram a concretizar uma 

organiza.cão politica atrelada à comunidade externa à colônia, 

isoladas acabaram por se ressentir de crises, até mesmo as 

meramente conjunturais desde o inicio de suas instalações. Em 

Presidente Venceslau com a colônia alemã (Schwaben Colõnie) 

iniciada em 1925. a crise acabou com a "desorganização da mesma, 

resultando em retornos de cerca de 20 a 30% desees ao pais de 

origem, e um processo de encadeamento emigra.tório internamente 

para os centros urbanos maiores como a capital paulista·· ANTONIO 

(1981). 

Estratégias protecionistas governamentais, como as de 

reetricões ao comércio do café acabaram por favorecer também a 

penetracão lenta, porém progressiva, da policultura na região 

(algodão, amendoim, mamona). A expansão dos mercados de consumo 

internos e externos de derivados foi pressionando a produção 

destes vegetais. Mas foram as crises dos mercados externos gue 

mais fortemente repercutiram em termos de paliticae efetivas de 

valorização do algodão. ampliando-se assim um mercado produtor 

em potencial, àe exportacõee para a Alemanha. Itália e Japãc 

após 1931. O aba.atee imento interno de fibra.e têxteis {como de 

costume nos paieee subdesenvolvidos) vinha à rebague da expansão 

doe mercados ex~ernoe. Emerge internamente um mercaào consumidor 

em potencial àe tecidos diante de uma agressiva aseietêncie 
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técnica e de financiamentos aos pequenos cotonicultores pelas 

firmas estrangeiras. com desdobramentos nos estimules ao 

crescimento da indústria têxtil no pais entre 1938-1948. O 

municipio de Sorocaba foi o beneficiário da industrializa.cão 

ligada ao ramo têxtil, enquanto que a produção de fibras acabou 

por ficar reservada ao extremo oeste paulista. As cidades da 

região de Presidente Prudente, em número reduzido, apenas 

ficavam apenas com frações do processo industrial têxtil que 

lhes foram reservadal como o beneficiamento do algodão: separa.cão 

dos carôços das fibras e alguma produção parcial de óleos 

vegetais. 

No bojo da evolução àa economia regional, vamoe dizer 

paulista. até os anos 40, a Alta Sorocabana já se encontrava nos 

limites da dominância da lavoura cafeeir&. por razões já 

conhecidas, principalmente quanto à redução àa sua 

produti vida.de e competitividade, tanto por questões naturais 

(geadas, baixa fertilidade ) como por redução da disponibilidade 

financeira pelos produtores, politica governamental. Nesse 

conjunto tanto mais estrutural gue conjuntural, a urbaniza.cão 

regional acelerou-se subordinada. às nova.e relações de produção 

apresentadas com a policultura. principalmente com a cultura 

algodoeira, gue ee estabelecia co~ um volume de mão-de-obra 

relativamen~e superior a ocorrida com o café. 

As mudanças na economia agricola regional foram se 

processando sob dois eixos de comandos. além do mercado 

internacional (café). novas exigência.e ee aceleram por conta de 

1.Reservadas no sentido de determinantes d a div1s~o 
' 

técnica e espacial do trabalhe. 
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mercado interno {carne. algodão, amendoim e arroz, feijão, 

batatas. couros. etc .. ). Neaee processo, a urbanizacão regional 

intensificou-se com reaparelhamentos minimos para atender as 

modificações das relações sociais de produção rebatidas pela 

estrutura agrária local (redução das grandes e médias fazendas 
. 

de café. e mesmo de pecuária) e de conteúdos de natureza ainda 

mais complementares com outras lavouras comerciaif!l ou de 

excedentes (arroz, feijão, milho, batata inglesa. mandioca). 

Ao longo dos anos 30 e 40 a industrialização no 

interior paulista estava ee desenvolvendo de uma forma dispersa • 

conforme CANO . . . para a indústria. as terras do 'Oeste' 

trouxeram uma colaboração que. se do ponto de vista do produto 

agregado não é tão importante. do ponto de vista da eetruracão 

espacial da indústria no Estado é bastante significa.tiva.. No 

estágio das forcas produtivas que então caracterizava o Estado. a 

abertura das terras do oeste. ocupadas por uma agricultura 

diversificaàa, multiplicou as possibilidades de inversão de 

excedentes na transformação de produtos agricolas. ampliando a 

produção agroindustrial. Assim. capitais nacionais e estrangeiros 

- Matarazzo, SANBRA, Andersen Clayton e outras implantaram 

fábricas por todo o interior. produzindo beneficiamento de 

algodão, óleo de do seu caroco, fibr&s têxteis.beneficiamento de 

arroz, de milho etc .... Nesse processo de estruturacáo espacial 

da indústria engendrou-se um" •.. aumento no estogue do capital 

industrial paulista que. a seguir, face às transformacõee 

técnicas e do mercado, foi se voltando para oportunidades outras 

de invers~o industrial, crescentemente concentradas na reaião do 

entôrno da capital paulista. Mais uma vez, beneficiaram-se com 

isto as regiões maie velhas, como Campinas, Sorocaba e Ribeirão 

Preto, gue ae aprove 1 taram das oportunidades de transf ormaoão 
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industrial proporcionadas pelas atividades agricolae e do 

dinamismo econômico gue ee irradiava da indústria metropolitana 

paulista. Consolidaram-se grupos como: Dedini, Romi, Votorantim, 

Nardini e outros" CANO (1988). 

No Extremo Sudoeste Paulista a economia cafeeira 

dependia de aparelhamentos urbanos cada vez maia apurados gue 

lhe suprisse não apenas enquanto centros de distribuic!.o de 

insumos, mas também de coleta e outros serviços variados. Ao 

longo dos anos 30, Presidente Prudente já começava a se ressentir 

de pressões relativas a servicos de saúde e saneamento 

decorrentes. principalmente. da qualidade e quantidade do 

abastecimento de água exigidas. Estes eram os sintoma.e de uma 

cidaàe que crescia a um ritmo maior que as financae pública.e 

poderiam aparelhá-la em termos da sua socialização enquanto 

espaço urba.no. "!ugar do consumo coletivo. Essas dificuldades 

mesmo inicieis estavam ligadas ao tamanho funcional que este 

centro já definia a âmbito regional. Segundo ABREU (1972) nessa 

época foi ai instalada uma Inspetoria Sanitária. O padrão deste 

serviço público era requerido por centros com áreas de 

influências geográfica considerável em termos de demandas. 

Por outro lado, tomando o território da atual Nove 

Alta Paulista (23 mun~cipios), este estava inteiramente 

incorporado à Alta Noroeste de Aracatuba - de Osvaldo Cruz ao 

Rio Paraná fazia parte do municipio de Andradine.. Apena.e os 

municipios de Parapuã e Rinópolis. conforme mostra o Mapa 2, 

ainda permaneciam liga.doa ao municipio de Birigui, pert.encen'te 

por sua vez à região da Alta Noroeste de Birigui. Com ocupa.cão 

efetiva na Nova Alta Paulista, a partir de 1940, foram emergindo 

liàerancae pol1ticas formadas por sitiantes, os guaie foram oe 

84 



responsáveis mais imediatos pela criação do municipio de Lucélia 

em 1944, provocando desmembramentos de terras de Valparaiao 

cuja população total era em 1940 de 41981 habitantes, 80. 7% na 

zona rural. 

Prosseguindo. a partir do municipio de Lucélia houve 

uma explosão emancipacionista gue se fazia sob o dominio da 

economia cafeeira, quando ae instala em 1954 o municipio de 

Panorama, no limite com o Estado de Mato Grosso. Taia 

desdobramentos relativamente rápidos estavam traduz indo os 

ritmos com que as classes sociais emergiam bem como das suas 

capacidades de aglutinar interesses econômicos mediante 

manifestações politicas em torno de um território comum1 (entre 

as classes dominantes locais) para, a partir dai, produzirem 

conceitos ou atributos espaciais em torno doe quais se poderia 

prover condições neceeaârias ~ reprodução das suas condições àe 

vida material. 

Na microrregião homogênea da Alta Sorocabana, a 

maioria de seus municipios foram criados entre 1921 e 1964. 

quase 50% surgiu até 1950. Essa realidade se contrapõe com e 

Alta Paulista, cujas instalações municipais (entre 1944 e 1959) 

foram contemporâneas 

As razões da ritmo da 

à penetração ferroviária e rodoviária. 

urbanização desta deveu-se ao caráter 

também da modernidade em que ae estava apoiada a colonização 

local, uma das as últimas regiões em processo de povoamento em 

território paulista. 

1.Territ6rio comum no sentido de grupos de interes5~ 

(proprietários rurais e/ou urbano~) que~ diante dos limites para 

a reproduç~o dos seus meios de produç~o, acabaram por 

simbolos com os quais podiam mobilizar fontes de 

recursos estatais~ permitindo lhes a continuidade da acumulaçâo. 
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Com isto estamos tentando dizer que, no conjunto da 

colonizacao regional. a gual atingiu o seu auge nos anos 60, ou 

seja o seu limite final enquanto frente p1one1ra. marcou-se ai 

uma fase em que as articulacões políticas foram profundamente 

ditadas no seio das classes sociais dominantes que emergiram da 

economia cafeeira. não apenas na Nova Alta Paulista. mas também 

na Alta Sorocabana de Presidente Prudente. 

Ainda em termos de Oeste Paulista. a década de 30 foi 
, 

marcada pela intenaificacao do povoamento na Alta Noroeeste e 

Alta Paulista de Marilia. O município de Aracatuba instalado em 

1913. como desmembramento de Penápolia, deu origem a dois novoe 

municipioa, Guararapes e Valparaiso. amboa em 1937. Ainda neeaa 

década, na Alta Sorocabana de Presidente Prudente, quatro novos 

municipioa emergiram com o desmembramento de Presidente Prudente: 

a) Regente Feijó ( 1935), que posteriormente se deeàobra em 

Martinópolie (1939); b) Rancharia e Presidente Bernardes, amboe 

em 1935. Aqui a frente pioneira continuva funcionando como mr. 

processo formador de classes políticas locais, com consequências 

diretas nos desmembramentos territoriais em termos pol1tico-

administrativos. Estamos tentando resgatar alguns fundamentos da 

formacã.o de liderancas políticas locaie sob a premissa do 

desempenho econômico já no interior..do processo de colonização 

do Extremo Sudoeste Paulitae. Pode-se observar gue a 

irradiacão do movimento municipalista desdobrou-se 

territorialmente de dentro para fora (anelar), isto é, formando 

uma carapaça urbana em torno de Presidente Prudente. onde se 

estava assentando a burguesia ligaàa ao comércio. principalmente 

ao setor imobiliário. Mesmo apóe a faee maia intensa doe 

negócios imobiliárioe locaie e a nivel regional. a vinculação 

deeeae me6Jllae atividades manteve-se atrelada muito de perto ao 
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papel funcional de Presidente Prudente pelo desdobramentos de 

suas Areas de mercado, ampliando ainda mais a sua centralidade. 

Indiana, enquanto Patrimônio rural já em 1905. 

apenas emergiria como municipio com a presença das lavouras de 

café e algodão em -1948. com o desmembramento de Regente Feijó. 

Naquele primeiro momento. ainda surgiram Iepê e Alvares 

Machado (todos em 1944) e Alfredo Marcondes e Pira.pozinho em 

1948. desvinculando-se de Presidente Prudente. 

Com alguns dos suportes à colonização relativamente 

já estabelecidos na porção o extremo sudoeste pelo núcleo de 

Presidente Venceslau, permitia-se uma ocupação mais efetiva 

desse trecho do território. Com isto. foi se possibilitando ai 

a emergência de poderes políticos em Presidente Epitácio e 

Piquerobi em 1948, aos quais se impuseram novas divisões 

pol1tico-administrativae. 

Considerando que o sistema viário inicial na Nova 

Alta Paulista guardava algumas diretrizes de modo a se implantar 

estradas vicinais ligando núcleos pré-urbanos (patrimônios) às 

propriedades ruraie, essas vias tiveram um papel significativo 

na construção da especificidade local. Diante de tal condicão, 

foi nesta engendrando um sistema de. cidades no bojo de novas 

relações sociais as quais, por sua vez, inu>licaram em novas 

formas mais profundas de relações cidade-campo, principalmente 

quanto ao estreitamento entire pequenos centros de coleta e de 

distribuição diante de um sistema de uso da terra sob uma 

estrutura agrária com dominância das peguenae propriedades 

rurais. Nessas condicõee estava se estabelecendo uma rede 

urbana de cert& forma menos concentraàa que aquela gue estava 

se processando na Alta Sorocabana de P.Prudente. 
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Por um bom tempo, até que as penetrações rodov j áriae 

permitissem um maior acesso radial, as relações entre as cidades 

na Alta Sorocabana de Presidente Prudente foram realizadas por 

via férrea e acessos de rodagem muito precários. Com reduzidas 

repercussões transversais os quais. de certa forma. impediam o 

desenvolvimento de outros subsistemas de cidades, reforcando 

ainda mais os direcionamentos doe fluxos das demandas para uns 

poucos centros como Presidente Venceslau, Santo Anaatá.cio, 

Presidente Epitácio e Martinópolia, de modo que o eixo principal 

de comunicações permanecia subordinado à Estrada-de-Ferro 

Sorocabana e às poucas rodovias paralelas a mesma. Em que pese 

eaaaa limitações, Pirapozinho, pela sua localizacão fora do eixo 

roào-ferroviário principal, estava começando a construir a sua 

área de influência, maia acelerada ainda após a instalação do 

ramal ferroviário de Dourados. 

Tentaremos. grosso modo, estabelecer doie momentos 

distintos relativoe às manifestações do processo urbano 

regional: a) o das condições em que urbanização regional esteve 

subordinada à economis cafeeira, a gual estabelecia as 

condições para o inicio de um arcabouço urbano e regional e 

pa_ulieta (envolvendo incorporações de áreas de frente de 

exp~neâo como áreas · de mercados (frentes pioneiras) 

estabelecidas mediante nc·.ras relações sociais de produção, ae 

quais também faziam parte dae articulações cidade-campo em novas 

basee, forjando necessariamente uma rede urbana gue ee apoiave 

inicialmente em bases ferroviãriae até por volta de 1940; b ) 

pelas novas implicações sociais gue ae inseririam no interior de 

economia algodoeira. Na Alta Sorocabana de Presidente Prudente, a 

cultura do algoda.o não apenas ajudou a acentuar a concentracãc 
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do sistema de cidades locais, como também esboçou pequenas 

reorganizações das malhas urba.nas, inata.lações industria.is, pelo 

menos em temos de beneficiamentos derivados deste produto, e 

principalmente através de estradas de rodagene de acessos 

urbanos. Essas mobilizacões infra-estruturais decorriam parte de 

um processo de _ transformacão das relações sociais com 

desdobramentos em novas relações cidade-campo sobre aquelas 

iniciadas anteriormente com o café. 

Além destas manifestações, temos que a economia 

algodoeira, embora de. alta mobilização doa fatores de produção 

(capital e trabalho), emergia na Alta Sorocabana diante de ume 

progressiva concentra.cão fundiária, pois é preciso considerar 

que as relações de produção estabelecidas durante a economia 

cafeeira prosseguiriam se modernizando, do ponto de vista de 

reprodução do capital agrário, a qual foi inserindo uma massa de 

trabalhadores cada vez mais desprovidos dos meios de produç~o. ~ 

t.erra. Embora um pouco r.:edo, a relação povoameni:,c rural e 

urbanização, sob o peso mais significativo da primeira (café), 

começa a inverter-se no periodo contemporâneo com a economia 

algodoeira. ganhando importância a dinâmica da urbanização em si 

mesma, quer dizer, para dentro do espaço urbano, pcrtanto jé nem 

tanto como puro apoio à colonização, pelos menos não noe meemos 

moldes da fase inicial. na década de 20. 

Assim as progressivas expansões do algodão e de. 

pecuária traziam uma apuração maior das novas relacões de 

produção capi talistae no campo. com ref lexoe diretos nas 

eccnomiae e noa sistemas de cidadeB da região. As economias 

urbana.e de umas poucas cidades foram ee tornando cada vez mais 

complexas. entrelaçando aeaalariaàoe nos flux.oe crescentes dae 

migrações campo-cidade, fazendo com gue as geetõee urbanas 
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sofressem dois conjuntos básicos de pressões: 1.o.,rela.tivo às 

f ina.ncas pública.a que dependiam funda.mentalmente do desempenho 

das economias locais, que podiam ser amplia.da.e ou reduzidas 

dependendo ai da. produtividade da terra ou do trabalho; 2.Q, em 

parte decorrente da primeira, havia. um enorme descompasso entre 

a.e pressões sociais cada vez mais intensas sobre os equipamentos 

de consumo coletivos disponiveis nos centros urbanos. Mas em 

verdade. essas pressões resultavam de um processo geral de 

modernizacão das relações de produção capitalista que incluiam o 

urba.no também como receptáculo de seus impactos. 

As pequenas redes urbanas (sub-regionais) de apoio 

ressentir-se-iam mais tarde da acentua.cão do processo de 

desequilibrio no conjunto da urbanização regional. Isso se deveu 

em função do conteúdo inicial (quantitativo e qualitativo) : ,_os 

aparelhos urba.nos como suportes à coleta, distribuição (ataca.do ~ , 

e beneficiamentos de madeira, café, algodão, amendoim. arroz., 

etc.. Desse modo, a Nova Alta PauliE.·c,a assistia a tra.nsforma.çôes 

na sua economia com a penetra.cão do café , como um prolongamento 

da região de Marilia. Desmembrando-se de Guara.rapes em 1944, 

Osvaldo Cruz. qua.tro anos após, desmembra-se para dar origem ao 

municipio de Sagres (1948). Ainda em 1944, Parapuã e Rinópolis 

emancipam-se de TupA. 

Nesse periodo, ta.nto na Nova Alta Paulista como n6.. 

Alta Sorocabana de Preeiden~e Prudente, o processo àe 

fragmentação territorial-administrativo dave origem a nucleacõee 

urbanas. ou aeja, estabelecimentos de ciãadea em ~orno de 

centros urbanos com T.erciãrio melhor equipado, como Presidente 

Prudente. Lucélia. Presidente Venceslau e Osvaldo Cruz, cujos 

aparelhos comerciais que nessee deeempenhavam alguma.e 
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atividades imobiliárias vinculadas à colonização. Tais 

incidências espaciais, do nosso ponto de vista. traduziam-se 

também pelo processo de concentração dos dominioa fundiários 

sediados nas cidades, promovidas, principalmente, pela economia 

cafeeira na Nova Alta Paulista e Alta Sorocabana de Presidente 

Prudente. 

~ preciso . agui observar, gue nem todos os 

assentamentos municipais, nos 111 timos anos daguela década, 

tiveram o mesmo comportamento. O municipio de Lucélia, 

instalado em 1944, e de maior extensão territorial da Nova Alta 

Paulista. desmembrou-se no ano de 1948 em 6 novos municipios. Por 

sinal estes novos territórios foram os gue assistiram, com maior 

intensidade, a emergência da atividade cafeeira: como Adamantina, 

Dracena, Tupi Paulista, Jungueirôpclis. Tupi Paulista e ainda 

Flórida Paulista. Para a Nova Alta Paulista, a ferrovia nesse 

momento parece ter ficado em segundo plano como meio de 

transporte. A rodovia já era uma realidade ai quando da 

instalação dos municipios acima citados. 

Vazios demográficos e concentracões de povoamentos jé 

coexistiam na região como um todo. A ocorrência da expressividaéc 

do crescimento populacional 1940-1950 {tabela 2) verificado em 

Presidente Epitácio, Pirep ozinho, Rancharia, Presidente 

Venceslau, Santo Anastácio e Martinópolis. nos permite abstrair a 

dinâmica da f ormacão doe seue centros urbanos nessa fase da 

colonizacão regional. Contudo a relevância funcional de 

Presidente Prudente nessa mesma época da intensa colonização do 

Extremo Sudoeste Paulista. este não teve um crescimento 

populacional correspondente, ficando aquém da média regional, 

provavelmente em razs:o do deslocamento àa co lo:i.izac ão 

regional. 
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TABELA 2 
POPULAÇAO TOTAL POR MUNICIPIO 

TAXA DE CRESCIMENTO DECENAL (1950/40) 
/--------------------------------------\ 

Munic ipios 1940 1950 & % l 
:--------------------------------------: 
:santa Mercedes 898 ~: 
l Panorama 1013 - : 
lPaulicéia 1516 : 
'Ouro Verde 3567 -l 
Irapuru 4449 - : 
Flora Rica 4470 : 
Sagres 5789 
Monte Castelo 5834 
Salmourão 6255 
5.Expedito 7172 
Jungueirópolie 7426 

,Narandiba 7814 
lMariápolis 9661 
lTupi Paulista - 11817 
lCaiabu - 11972 
:Dracena - 12113 
lParapuã - 12804 
:Pacaembu - 14977 
:Osvaldo Cruz - 14978 
!Rinópolis - 16631 
lFlôrid.a Paulista - 19327 
lAdamantina - 25562 
:Lucélia 29900 
!Anhumas 9300 8443 
:Indiana 6653 6107 
lPree.Bernardee 22687 28046 
:Regente Feijó 9903 12672 
Caiuá 2780 3574 
J .Ramalhe- 564(' 7699 
Alfredo Marcondes 6500 8882 
Iepê 8846 12157 
Pres.Prudente 37090 52460 
Taciba 6151 9087 

!Piguerobi 6008 9009 
!Alvares Machado 11529 17316 
lPres.Venceslau 17689 26932 
lMartinópolis 23245 37032 
:santo Anastácio 22282 36489 
: Pirapozinho 1-1387 20852 
lRancharia 11751 27355 
lPres.Epitácio 2699 6384 

_, 
1 _, 
1 _, 

-: 
-9.22: 
-a.21 ; 
23.62 , 
27.96 '. 
28.56 : 
36.51 : 
36.65 : 
37.43 : 
41.44 ! 
47.73 : 
49.95 : 
50.20 
52.25 
59.31 
63.76 
83.12 

132.79 
136.53 

l------------------~------------------
RKGIAol 222140 566441 154.99 

\--------------------------------------/ 
Fonte:SEADE. Região de Presidente 
Prudente: vinte ano8 de alta evasão 
populacional.Por Luis P.O. S.Paulo, 
1983. 

1.A tabela 2 nâ·o mostra diretamente média. regional. 

pois a mesma totaliza a popu1aç:.o de toaos muncioios exiten t.e: 

em 1 9 5 (; • m u i t: os d o s q u a i s a i n d a n :to e >: i t i a m em 194(.. 
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A transformação politico-adminiatrativa na Nova Alta 

Paulista. na década de 40. caminhou paralelamente com o 

l'IQ. 5 
POPULAÇOES MUNICIPAIS NA A.A.DE PRESPRUDENTE 

COMPARATIVO 1940/1960 (AIUharu) 

9 

6 30r-~~~-t-~~~~-+-~~~--.~~~~~ 

o 

10 

,. ..... 11!.AH. .... 

-1940 

20 
1940 

reacimento demográfico 

30 40 

• 1950 

~ ......... ,. 

como indicaram a tabela 2 

e a figura 5. Com excecão de Adamantina, os indicee de 

crescimentos demosráficoe mais eXPressivoa correspondiam aoe 

munic1pioe gue estavam sendo instalados. g preciso obeervar gue 

nessa fase da colonizacão oe portes populacional e crescimento 

não apresentavam uma correspondência direta. uma 

proporcionalidade. A acentuacão do crescimen~o das populacõee 
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TABELA 3 
POPULAÇAO TOTAL POR MUNICIPIO 

TAXA DE CRESCIMENTO DECENAL (1960/50) 
/-------------------------------------~ . 

Municipioa 1950 1960 à X' 
:--------------------------------------
:s.J.do Pau d'Alho 4400 
INova Guataporanga 4507 
:sandovalina 4650 
:Marabá Paulista 5023 
Tarabai 5169 
Inúbia Paulista 6095 
Estrela do Norte 6227 
Teodoro Sampaio 8451 -: 
M.Paranapenama 22306 1 -, 
J.Ramalho 7699 3636 -52.77: 
Santo Anasté.cio 36489 21302 -41.62: 
Narandiba 7814 5345 -31.60l 
Martinópolie 37032 25778 -30.39: 
Piquerobi 9009 6496 -27.89 ! 

, Caiabu 11972 8645 -27.79 : 
IS.Expedito 7172 5352 -25.38! 
lTaciba 9087 7007 -22.89 : 
lPirapozinho 20852 16293 -21.86 ! 
Anhumas 8443 6623 -21.56 : 
Rancharia 27355 21496 -21.42l 
Lucélia 29900 23552 -21.23l 
Pres.Venceslau 26932 21323 -20.83 ' 
Alfredo Marcondes 8882 7638 -14.01 
Salmourao 6255 5705 -8.79 
Regente Feijó 12672 11732 -7.42 
Indiana 6107 5986 -1.98 

,Parapuã 12804 13501 5.44 
lPree.Bernardes 28046 30823 9.90 
lAlvaree Machado 17316 19173 10.12 : 
ICaiuá 3574 4189 11.21 : 
lMariápolia 9661 11350 17.48 : 
lFlórida Paulista 19327 24523 26.88 : 
IIepê 12157 15508 27.56: 
lPacaembu 14977 19748 31.86 ; 
IAdamantina 25562 33818 32.30 : 
lPres.Prudente 52460 71270 35.86: 
:sagres 5789 8256 42.62 : 
lRinõpolis 16631 24196 45.49 : 
lTupi Paulista 1-1817 18120 53.34 : 
lFlora Rica 4470 7007 56.76 : 
lMonte Castelo 5834 9499 62.82 : 
:oavaldo Cruz 14978 26441 76.53 : 
IPaulicéia 1516 3447 127.37: 
IOuro Verde 3567 9274 159.99 : 
:Dracena 12113 32537 168.61: 
lPrea.Epité.cio 6384 18371 187.77 : 
lJunqueirópolis 7426 26894 262.16 : 
llrapuru 4449 16693 275.21 : 
lPanorama 1013 5974 489.73 : 
:santa Mercedes 898 6359 608.13 : 
--------------------------------------

REGIAO 566441 727708 28.47 ! 
\ --------------------------------------/ 

Fonte: Idem. 
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atingiu indiatintamente quase todos. o que desfaz. pelo 

menos para o esse periodo da economia regional, a idéia de gue os 

municipios mais populosos tendiam e acréscimos mais acentuados 

gue os de menor população, principalmente em ee tratando de uma 

fase em gue ainda estavam se processando demembramentos 

territoriais. Em 1959, Adamantina desmembrou-se para formar o 

municipio de Mariápolis. 

Em verdade, nesta fase os municipios estavam surgindo 

sob novos impulsos econômicos. com a concentração da renda se 

manifestando também na concentraçao do poder politico regional. 

Com as relações sociais de produção em transformação mediante 

novos modelos de produção exigidos para a área ainda enquanto 

Frente Pioneira, principalmente na Alta Sorocabana de Presidente 

Prudente, as cidades foram assumindo tamanhos funcionaie 

dispares na organização espacial da economia regional. Do ponto 

de vista do urbano, enquanto aparelho de apoio ao setor 

agropecuário, o desenvolvimento da maioria de suas ciàadee, após 

1954, já estava sob o comando da pecuária de engorda que 

avançava sobre as terras antes destinadas à producão agricola, 

portanto sob o signo da concentração fundiária. 

No final de déca de 1950, a Nove Alta Paulista' 

estava se consolidando, tanto 

politico-territorial como espaço 

em- termos de 

econômico 

assen~amento 

integrado ao 

mercado paulista. Examinando um pouco mais oe compo:;:-tamentoe 

demográficos ocorridos nos momentos em que se deram as 

instalações municipais nas décadas anteriores, é possivel inferi~ 

que tanto as formações municipais. como a estruturação das 

economias urbanas locais em emergências. no periodo gue 

antecedeu a década de 60, as meemae traduziam expresaõee 

econômicas mui to maie locais gue aguelee gue surgiram logc-
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após, embora em números reduzidos. A base econômica regional, 

no processo de progressivo de sua incorpora.cão ao mercado 

paulista, já começava a ressentir os efeitos da drenagem do 

excedentes das rendas (dinheiro) do capital agrârio, repercutindo 

lentamente na forma.cão de lideranca política local. 

flQ.6 
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Dessa maneira suscitava- se uma forma de pol!tica gue 

vai alijando progressivamente a maioria da populacão da tomada 
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de decisão, premiando diversas modalidades de paternalismo 

eleboradas no seio das classes dominantes locais e, 

principalmente, extra-regional. As instalacões municipais 

atuais caminhavam maia na direção de interesses Políticos e da 

penetração de capitais monopolistas que por emergéncias 

econômicas dos capitais locais. 

A expansão da pecuãria regional foi progressivamente 

impondo alteração na estrutura fundiária, no sentido da sua 

concentração. O aumento das receitas agropecuárias na Alta 

Sorocabana de Presidente Prudente assumia uma tendência para o 

crescimento relativo desse produto pecuãrio Por exemplo, ao 

mesmo temPo que uma ampliação na base Policultoral. Isto acabou 

por repercutir nas f inancas públicas indiretamente nas finanças 

municipais e, concretamente, sobre o aparelhamento urbano de 

consumo coletivo por parte dos setore públicos locais, · retardando 

ainda mais socializacão dos espaços urbanos. 

Tanto MAMIGONIAN como GARMS, já haviam observado 

sobre os arranjos da economia regional com desfecho no urbano, no 

sentido das relaoões econômicas no â.mbi to cidade-campo locais, 

regionais e inter-regionais ligados ao setor rural e com um peso 

cada vez mais expressivo nas receitas do setor agropecuário 

regional. A pecuária de engorda de gado bovino regional do 

Extremo Sudoeste Paulista, mesmo gue marginalmente, contribuia 

quali ta ti vamente ao processo de urbanizacãc regional. na qual 

essa atividade correspondia a uma natureza de relacõee de 

producão que incorPorava uma forca-de-trabalho cada vez menoe 

numerosa. ao mesmo temPo Que acentuava a drenagem de rendas que 

1.No capitulo Autonomias Locais Destruída$ retomaremos 

a análise das receitas de forma mais abrangente. 
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vinha se realizando em direção à economia urbana d·e Presidente 

Prudente bem como para outros centros urbanos da região. 

vol tadoe para investimentos imobiliários, como loteamentos e 

construções de casas e prédios comerciais. 

Como definições de algumae especializações em torno 

de derivações ligadae à pecuária, MAMIGONIAN põe em evidência 

que "o crescimento dos centros urbanos internos ( ... ) e as 

continuas exportações de carne, desde a la Guerra Mundial, 

provocaram grande crescimento da pecuária de enaorda, ampliaram 

seu espaço geográfico, distanciaram e dispersaram as zonas de 

engorda. Nas décadas de 1940 e 50, foram traneformadas em 

pastagens extensas áreas de matas do oeste de São Paulo" 

incluindo a Alta Sorocabana; prossegue enfatizando sobre a 

" ... dispersão espacial dos frigoríficos junto às áreas de 

engorda, redução, de suas dimensões e crescentes especialização" 

MAMIGóNIAN ( 1976). 

A instalação doe frigorificoe em alaune centroe 

urbanos da Alta Sorocabana decorria mediante um conjunto 

razões: "1) coletam o gado gordo a curtas distâncias ( lOOkm) 

resultando em redução dos custos do frete do boi; 2) menor perda 

de pêso dos animais; 3) redução do tempo entre a compra do gado, 

abate e venda da carne; 4) salários mais baixos" GARMS (1981). 

Com o beneficiamento de madeira ·e, café 

assim como o comércio de distribuicâo de 

industrializados (utensilios domésticos. roupas, 

e algodão 

produtos 

calcados. 

equipamentos e ferramentas agr1colas utilizadas abundantemente 

nas frentes pioneiras) e ainda vendas externa.e de produtos 

agropecuários regionais. as cidades do extremo sudoeste paulista 

contribuiram para o crescimento expressivo por conta da.e 
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lavouras comerciais. Por si só a natureza dessas atividadee 

agricolas teve papel fundamental na urbanização das frentes 

pioneira.e. observadas em 1950 por MONBEIG (1984). 

A Emergência de Presidente Prudente Enquanto Centro 

Terciário, Objeto e Instrumento de Gestão do 

Sudoeste Paulista.. 

Em meados doe anos 60. os desmembramentos municipaie 

no Extremo Sudoeste Paulista. foram finaliza.dos. coincidindo 

portanto com o período de transforma.cão mais enérgica nae 

relações sociais de produção que dava fundamento à frente 

pioneira. Aqui é preciso observar que desde a década de 40. mesmo 

que em valores absolutos a popula.cão regional tenha se 

avolumado. não . houve uma. mesma. correspondência em termos 

relativos. As taxas de crescimento populacional vêm sendo 

reduzida na região como um todo. Por exemplo. no periodo 40-50 

(tab.2). apenas 2 municipios tiveram suas populações reduzidas 

(Anhumas e Indiana) sem que houvessem guaieguer alteracõee 

territoriais. No pertodo 50-60 já havia uma manifestação desee 

comportamento de perda populacional, excluidos os desmembramentos 

territoriais (muitas vezes reponeáveie pela redução da 

popupalção absoluta). Ae últimas .. instalações municipais na 

região ocorreram em 1964: Estrela do Norte e Na.randiba com 

·desmembramentos de Pirapozinho; Presidente Epitácio e 

l'farabá Paulista desmembraram part.e de eeue terri tórioe na 

formação de Teodoro Sampaio. Mesmo assim. - em Presidente Epitácio 

ocorreu' acréscimos em relac~o ao perido- anterior. No conjunto. 

essa década apresentou o menor indice de variação populacional 

regional. uma queda de -2.81%. 
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TABELA 4 
POPULAÇAO TOTAL POR MUNICIPIO 

TAXA DE CRESCIMENTO DECENAL (1970/80) 
/-------------------------------------\ 

Munic1pios 1960 1970 &X 
:-----------
:saares 
:Nova Guatapcranga 
'Estrela do Norte 
Rinópclis 
Flora Rica 
Sandovalina 
Mariãpclie 
Monte Castelo 
Tarabai 
lrapuru 
Flôrida Paulista 
Narandiba 
J.Ramalho 
Santa Mercedes 
S.Expedito 

lCaiabu 
:Iepê 
lPiquerobi 
:Parapuã 
lPres.Bernardes 
:Ouro Verde 
lJunqueirôpclis 
'Anhumae 
S.J.do Pau d ' Alho 
Inõbia Paulista 
Indiana 
Tupi Paulista 
Salmourão 
Lucélia 
Pacaembu 
Regente Feijó 
Osvaldo Cruz 

,Martinópclis 
lAlfredo Marcondes 
'Alvares Machado 
Adamantina 
Pirapczinho 
Paulicéia 
M.Paranapenama 
Taciba 
Rancharia 
Dracena 
Panorama 
Santo Anast&.cio 
Pres.Venceslau 
Cai\16 

,Marabã Paulista 
:Pree.Epitácio 
:Pree.Prudente 
:Teodoro Sampaio 

8256 
4507 
6227 

24196 
7007 
4650 

11350 
9499 
5169 

16693 
24523 

5345 
3636 
6359 
5352 
8645 

15508 
6496 

13501 
30823 

9274 
26894 

6623 
4400 
6095 
5986 

18120 
5705 

23552 
19748 
11732 
26441 
25778 

7638 
19173 
33818 
16293 

3447 
22306 

7007 
21496 
32537 
5974 

21302 
21323 

4189 
5023 

18371 
71270 
8451 

4083 
2379 
3322 

14420 
4561 
3090 
7543 
6376 
3599 

12058 
17741 

4008 
2797 
4903 
4148 
7012 

12586 
5357 

11198 
25590 

7706 
22638 

5609 
3733 
5238 
5156 

15720 
4954 

20472 
17211 
10366 
23377 
23072 

6867 
17305 
31798 
15922 

3385 
21909 

7101 
22041 
35347 

6568 
25332 
25976 

5271 
7041 

26428 
105707 

26114 

-50.55 
-47.22 
-46.65 
-40.40 
-34.91 
-33.55 
-33.54 
-32.88 
-30.37 
-27.77 
-27.66 
-25.01 
-23.07 
-22.90 
-22.50 
-18.89 
-18.84 
-17.53 
-17.06 
-16.98 
-16.91 
-15.83 
-15.31 ! 
-15.16 : 
-14.06 : 
-13.87 ! 
-13.25 : 
-13.16 : 
-13.08 : 
-12.85 ! 
-11.64 ! 
-11.59 : 
-10.so: 
-10.os: 
-9.74: 
-5.97: 
-2.2a: 
-1.80! 
-1.78! 
1.34: 
2.54 : 
8.64 
9.94 

18.92 
21.82 
25.83 
40.18 
43.86 
48.32 

209.00 
:-------------------------------

REGIAO 727708 712135 -2.14 
\-------------------------------------/ 

Fonte: Idem. 
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Numa meeme. linha de observação, meamo antes de 1963, 

as determinacões da expansão geral do capitalismo já vinham 

imprimindo modificações nas relações de trabalho no campo. A 

implantação do Estatudo do Trabalhador Rural (B'l'R), apenae 

acelerou um proceseo emigratório em massa de trabalhadoree 

rurais para os centros urbanos locais, tornando a 

homem no campo apenas sazonal. 

presença do 

O Estatuto do Trabalhador Rural (ETR) foi a coroacão 

das necessidades capitalistas com resultados imediatos sobre a 

urbanizac!o que vem se acelerando nos últimos 30 anos no 

Brasil. Emergiu disto uma realidade aguda: todas aquelas questões 

de deficiências crônicas de moradias e empreaos já existentes 

nas cidades locais juntam-se às pressões que o campo acabou por 

transferi-las para o urbano. As pressões sobre os equipamentos 

de consumo coletivo foram se transformando cada vez mais em 

bases das atencões das políticas públicas, tais como saúde. 

saneamento, educação e etc. . O campo não tinha condições para 

atender uma legislação trabalhista de padrão semelhante ao 

trabalho urbano. coisa gue foi imposta à mão-de-obra rural . 

. O grau de modernidade que pode envolver a economia 

regional acelerou, principalmente, entre muitos fazendeiros as 

tendências abeenteistas, à medida que o desenvolvimento da 

economia (não só agr1cola, mas em geral) lhee impunham novas 

necessidades, obrigando-os a requisitar eervicoe e equipamentos 

urbanos fora doe municípios que sediavam suas atividades. 

Segundo MAMIGONIAN (1973). esse comportamento já estava ee 

acentuando a partir de 1940. 

Diversos requisitos do setor agropecuário ativavam um 

movimento circular à medida que a economia urbana refletia a 
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demanda local, ampliando as demandas. Em função disto as malhas 

urbanas dos centros de médio porte como P.Venceslau. Santo 

Anastácio. P.Epité.cio, Teodoro Sampaio. Pirapozinho. foram as 

que mais diretamente sentiram os impactos das mudanças nas 

relações de produção no campo requerendo infra-estruturas urbanas 
-

(energia, saneamento. saúde. educação). 

1 
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Como já dissemos, em meados doe anos 60 todos oe 

municipioe na região já haviam sido assentados. maie como 
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resultados de interesses políticos externos! à região, e quando 

internos, mais sob as influências das classes dominante a 

ligadas à reproducão da pecuária cada vez mais expressiva. 

Nesse último período, já se pressentia que havia uma mudanca em 

curso no eixo do dominio palitice sobre a questão -territorial. 

com presenças cada vez mais marcantes de pecuaristas e 

comerciantes. Quer dizer, o poder econômico foi migrando e 

ampliando-se com a modernização da economia regional. Nesse 

sentido, os capitais voltados para a economia cafeeira e, mesmo 

a algodoeira, tinham certos limites em termos de compoeicões 

mais significativas com outros setores regionais, o contrário do 

que já estava ocorrendo entre criadores de gado. 

Contudo, os capitais externos também foram 

desvinculando algumas de suas identidades de bases territoriaie 

mais restritas, voltando-se em direção às fusões com outros 

capitais cujos interesses poli ti coe que f o e sem mais amplos, a 

nivel nacional por exemplo. Mae foi justamente na fase inicial 

da ocupação regional, quando os capitais agrícolas estavam maie 

interna! izadoe, mais presos às territorial iadades locais, gue 

ocorreram fundamentalmente o maior número de 

politico-territoriais. 

desdobramentos 

Na década de setenta, com-~ cessacão das emancipações 

municipais, já começaram a surgir discussões voltadas para ae 

necessidades prementes de se; reduzir o número dos municípios em 

vigor. Essas idéias também, manifestadas na região, derivavam 

1.Parece-nos oue as fusbes empresariais locais co111 

capitais externos à regi~o. além de fazerem parte do movimento do 

propr io capital~ des l cearam cor: j un tamen t.e os interesses 

ligados às politic?.s territoriais que antes eram mais atomizados~ 

mai~ locais, reduzindo-se assim os interesses microrregionais. 
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d a progressiva redução nas receitas financeiras para gerenciar 

as demandas crescentes por servicos públicos nos municipios menos 

populosos, diante da baixa produtividade da agricultura na 

maioria dos municipios de pequeno porte populacional. 

Nesse periodo, o crescimento da população regional já 

demonstrava uma relativa desaceleração na maioria doa municipios, 

como mostra a figura 7 e tabela 4. Em que pese a urbanização dos 

15 municipios de maior população urbana regional fosse crescente 

(tab.9) os seus aparelhos urbanos não conseguiam estancar os 

fluxos emigratórios do campo em direção aos centros maiores. Os 

movimentos pendulares diários patrimônio-campo-patrimônio de 

seus trabalhadores podiam indicar o grau de pressão que um ou 

outro aparelho pré-urbano podia estar suportando. O exemplo de 

Esperança do Oeste no municipio de Caiabu era a regra das 

condições sociais urbanas que se repetiam na região da Alta 

Sorbcabana de Presidente Prudente, principalmente nos municipios 

de pequeno porte populacional. 

BERNARDES (1969) escreve: "todas as vezes que um zona 

ou região entrou em decadência, fôsse devido ao esgotamento 

do solo, fôsse devido a quaisquer outras circunstâncias, suas 

cidades sofreram diretamente as consequências, e o progresso se 

apagava.. . Os aparentes reflexos dos .. acontecimentos gue o autor 

descreve tanto sobre o setor agropecuário como sobre 

local, traz uma idéia de causa e efeito. 

o urbano 

Em verdade nos chama atencâo o processo de 

esvaziamento demográfico da zona rural bem como das peguenae 

cidades deste extremo sudoeste, muito embora isso não possa ser 

considerado como uma guestão de estagnação pura e simples, e sim 

de arranjos internos às movimentações àa economia capita.lista 
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TABELA 5 
POPULACAO TOTAL POR MUNICIPIO 

TAXA DE CRESCIMENTO DECENAL (1980/70) 
/------------------------------------\ 

Municipios 1970 1980 X 
:--------------------------------------
:caiabu 7012 3692 -47.35 
:s.Ex.pedito 4148 2260 -45.52 
'Marabá Paulista 7041 3872 -45.01 
Caiuá 5271 2964 -43.77 
Elora Rica 4561 2737 -39.99 
Anhumas 5609 3413 -39.15 
Pree.Bernardes 25590 15777 -38.35 
Alfredo Marcondes 6867 4305 -37.31 
Taciba 7101 4544 -36.01 
Piguerobi 5357 3545 -33.82 

,Paulicéia 3385 2373 -29.90 
M.Paranapenama 21909 15458 -29.44 
Mariápolis 7543 5328 -29.36 
Sagres 4083 3003 -26.45 
lepê 12586 9357 -25 .66 ! 
Ouro Verde 7706 5857 -23.99! 
Sandovalina 3090 2473 -19.97 

,Irapuru 12058 9750 -19.14 
l lnúbia Paulista 5238 4294 -18.02 
:santa Mercedes 4903 4118 -16.01 
: Indiana 5156 4361 -15.42 
!Alvares Machado 17305 14653 -15.33 
:Martinópolis 23072 19660 -14.79: 
lFlórida Paulista 17741 15156 -14.57: 
Santo Anastácio 25332 21656 -14.51' 
Narandiba 4008 3513 -12.35 
Pacaembu 17211 15721 -8 .66 
Lucélia 20472 18710 -8.61 
Jungueirópolie 22638 21368 -5.61 
Monte Castelo 6376 6111 -4.16 

,S.J.do Pau d'Alho 3733 3592 -3.78 
Salmo •rão 4954 4771 -3.69 
Estrela do Norte 3322 3290 -0.96 
Tarabai 3599 3574 -0.69, 
Adamantina 31798 32044 0.77: 
Teodoro Sampaio 26114 26334 0.84: 
Dracena 35347 35971 1.77: 
J.Ramalho 2797 2854 2.04: 
Tupi Paulista ~p720 16351 4.01 : 
Rin6polis 14420 15159 5.12! 

,Rancharia 22041 23339 5.89 : 
:Regente Feijó 10366 11089 6.97 : 
Parapuã 11198 12278 9.64 : 
Osvaldo Cruz 23377 26116 11.72: 
Pree.Epitácio 26428 29608 12.03 : 
Pirapozinho 15922 17924 12.57: 
Nova Guataporanga 2379 2720 14.33: 
Pres.Venceslau 25976 30160 16.11: 
Panorama 6568 8073 22.91: 
Pree.Prudente 105707 136846 29.46: 
-------------------------------: 

REGIAO 712135 692122 -2.81 : 
\-----------------------------------/ 

Fonte:Idem. 
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como uma totalidade, com repercussões eepaciaie (urbanas e 

ruraie). O fato doe impactos da crise atingirem primeiro o 

campo, além de ter criado uma falsa problemática, engendrou 

mobilizações alienadas gue foram transportadae para várias 

modalidades de interpretações e de gestões urbanas. 
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A pecuária continua sendo naàa maia do que um 

empreendimento capitalista qualquer, portanto fruto de 

determinações econômicas e não espontâneas. As transformacões que 

a mesma vem sofrendo com a incorporação de tecnoloaias sanitárias 
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impostas por exigências doa mercados internos e internacionais da 

carne acabou, embora timidamente, por integrá-la nos segmentos 

de beneficiamento e da industrialização de carne e couros e, aos 

poucos, possibilitando a implantacão desses equipamentos 

formados por capitais financeiros externos à região. já noe anos 

50. Poucos pecuaristas locais conseguiram manter verticalizacõee 

financeiras, como a pecuária-frigorifico, por longo tempo. 

Aqui estamos tentando dar uma posicão da dimensão do 

aparelhamento das cidades da região montadas também para 

atender U:JD leque de atividades agropecuárias. Em termos de 

articulações setoriais, entre industriais externos e o conjunto 

de proprietários agricolas locais ligada às oleaginosas. 

tomando os produtores enquanto categoria social. ficaram os 

últimos à margem de uma poesivel vinculacâo financeira com os 

primeiros. 

Oe capitais industriais gue implantados na região de 

foram se dando de forma incompleta, em termos de processamen~os 

industriais (Sanbra S.A, A.Clayton S.A.IRFM S.A. e outras), face 

ao caráter monopolista da concentração financeira extre

regional, gue restringiam as articulações com os capitais do 

setor agricola apenas enguanto compradores e beneficiadores de 

matérias-primas, impedindo, portanto~ guaisguer verticalizacõee 

financeiras mais significativas com o setor agropecuário local. 

As firmas acima citadas e. em operação na região. já haviam 

estabelecido monopólios de compras de modo disfarçado. Por razõee 

estruturais e mesmo conjunturais, as mesmas não desenvolveram 

integrações com capitais locais gue poesibilitaseem novoe 

desdobramentos econômicos de modo a poder reduzir tunto o eixc· 

polarizador da · capital paulista, como alterar os vetores 

diagonais fortemente presentes nae matrizes intersetoriais 
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dominantes nas economias locais. 

Apenas para que tenhamos algumas 

origem da maioria das indústrias locais, 

referências sobre a 

são necessárias as 

seguintes observacões de FREITAS, " ... as distribuições das 

origens dos capitais aplicados nas indústrias de Presidente 

Prudente por ordem decrescente de importância: "a) capital 

proveniente do campo; b) capital proveniente indiretamente do 

campo, ou seja, a indústria atual não foi o primeiro investimento 

quando da saida do campo, 

capital para o negócio era 

porém ao investir na indústria o 

remanescente do campo; c) capital 

proveniente do comércio, a atividade comercial forneceu o acúmulo 

necessário para o investimento na indústria ( •.• ). Reduzindo em 

doie grupos teriamoa: as indústrias originadas com capital vindo 

do campo e as provenientes do acúmulo do comércio ou services. 

Entre aquelas de capital proveniente do campo cabe-nos salientar 

a não frequência de investimentos feitos por grandes fazendeiros 

e pecuaristas, os quais, ao que parece, preferem investir seu 

capital em aquisições de terras em estados vizinhos. As 

indústrias cujo capital provêm do campo são pertencentes a 

imigrantes ou a seus descendentes diretos, os quais trabalhavam 

inicialmente na lavoura e depois adguiriram suas próprias terras 

gue, guando vendidas, forneceram .. o capital necessário ao 

investimento na cidade. Alguns aplicaram diretamente na compra de 

indústrias. outros passaram antes pelo comércio; o inicio era em 

sociedade com um irmão ou parente próximo. Outras iniciaram suae 

atividades com pequenas oficinas. seja de reparos de peça8, seja 

de trabalhos em madeiras além de outras, e hoje são consideráveis 

indústrias metalúrgicas, madeireiras, etc .. ·· FREITAS C 1986). 

Insistindo ainda na busca de alguns vinculoa 
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empresariais locais e externos. MAMIGONIAN (1973 ) coloca que a 

diminuição da população rural afetou o comércio das pequenas 

cidades. que também foram prejudicadas com a tendência à 

concentração dos beneficiamentos de algodão em Presidente 

Prudente. Entretanto . .f.o.i nc. setor .de. distribuic!o comercial .e. 

fortemente. Presidente Prudente tornou-se Q. centro do comércio 

atacadista .de. vasta área, iie comércio vare.1 ista variado .e iie 

servicos .de. padrão ~ apurado, Firmae pcmlietanas, gracas A 

crescente concentra.cão financeira, montaram filiais 

Presidente Prudente .c..am Q. ob.1etivo ~ atinair .Q mercado 

consiàeravelmente A expansão ~ burguesia comercial prudentina 

1QQ.t: exemplo atacadistas de secos .e molhados) . .Q.Ue .em boa 

parte passou ~ investir capitais ~ engorda de. bovinos. E.Qr 

outro lado. tais filiaie concorreram fortemente ~ Q 

Adamantina, Osvaldo Cruz. Presidente Venceslau .e. Presidente 

Epitá.cio" . 

Voltando ligeiramente à formação da indústria 

regional. o gue se sucedeu com o setor alcooleiro regional. cuja 

implant :ição recente já sob os efeitos das estratégias da 
.. 

Politica Urbana paulista? As usinas locais tiveram suas origens 

vinculadas a capitais de vários setores da economia regional. 

entre comerciantes. pequenos industriais e proprietárioe de 

terras. arrendatários/parceiros ligados ou não anteriormente & 

cultura àa cana-de-açúcar. Como uma ati vide.de recente, a 

cana-de-açúcar regional vem evoluindo de uma produção diminut6 

volta.da para a produção de bebidas alcoólicas para - no inicio 

dos anos 80 - atender à produção subsidiada de álcool 
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carburante. Destas novas composicõea 

pequenas vinculacões intersetoriaie. 

de capitais vêm surgindo 

As origem doe capitais 

locaie e euae articulaçõee interessam-nos apenas enguanto 

desdobramentos urbanos. na medida que oe centros urbanos locais 

vêm como apoiamentos para tais. Nessa fase recente da economia 

regional, onde as nsinas de álcool, na sua maioria, não produto 

de uma evolução setorial, portanto se uma tradição empresarial, a 

mesma ~rouxe novas composições de capitais. As fusões de capitais 

de vários setores emergiram em novas formas de arupoe de 

interesse. embora não restrito ao alcooleiro, e sim englobando os 

demais setores. Havia uma nova relação criada entre o setor 

privado e o Estado, o Prõ-Alcool. 

Observa-se agui ainda que 

volta doe anos 40 e 50, com 

oe núc leoa urbanos. por 

crescimento populacional 

expressivo, correspondiam justamente agueles que haviam se 

estabelecidos como pontos de apoio à colonizacão. Na década 

de 60 em diante esses mesmo é que receberiam os maiore~ impactoE 

das pressões demográficas provenientes da economia cafeeira. 

algodoeira, pecuária, bem como de outros reflexos do 

aprofundamento das mudanças nas relações de produção, tanto no 

interior da pecuária como na economia alaodoeira, mesmo numa 

estrutura fundiária ainda com a dominância das média.e 

propriedades. Os pequenos núcleos urbanos transformaram-se em 

receptáculos de volumes massivos de contingentes de trabalhadores 

expulsos do campo, agora tomados como residências de um exército 

de reserva rural.. (e até mesmo terciário) com um minimo de 

equipamentos de consumo coletivo à sua disposição. As pressões 

das demandas sociais e privadas avolumam-se cada vez maiP sobre 

o aparelho urbano de Presidente Pruãente a partir de 1970, o 

qual passou a exigir novos reaparelhamento8 além doe já 
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existentes. 

As sestõee administrativas dos municipios de maior 

porte populacional. principalmente próximoe de outros centroe 

urbanos de pequena expressão terciária, têm se sobrecarresadas 

das necessidades por ampliacão e melhoria de seus equipamentos 

para atender às novas e crescentes demandas locais e regional. 

f o saem essas direcionadas para consumo coletivo ou privado. 

O tamanho funcional de Presidente Prudente em 1970 detectou um 

relativo comando terciário, portanto sua posioão no topo da 

hierarquia 1 no siste'a de cidade da região. Esta poaioão é o 

resultado da acumulação das funcões dos equipamentos terciários 

privados, mas também públicos, os quais não estiveram 

disponiveis para os demais centros ao nivel regional. A 

ampliaoão do aparelhamento terciário (servioos públicos) 

obedeciam às estratégias de descentralizacão dos servioos 

públicos estaduais. 

Quando nos ref imos à preaenca doa produtores rurais 

residindo nas cidades (tab.6), estamos colocando um conjunto de 

vinculacões necessárias e relativas aos gerenciamentos de suas 

atividades impostas pela modernidade, cujas articulacões estão 

cada vez mais centradas em uns poucos centros urbanos. 

A Nova Alta Paulista.do seu conjunto agropecuário, a 

dominância da agricultura, embora em tranaformaoão2, não escapcu 

à emigracão rural. Tais transf ormacões no campa são de ordens 

!.Elaborada Coordenadoria de Aç~o Regional~ vinculada 

à Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de S~o Paulo. 

2.De qualquer modo~ no conjunto do setor agropecuàr10 

regional~ tanto na Alta So~ocabana d e Presidente Prudente como n~ 

Nova Alta Paulista. 

preponderado 

~.s rece~ tc:.s der i \"adas da agri cu l tL1ra tem 

sobre o pecu~. rio. 
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mais gerais, próprias do conjunto do desenvolvimento capitalieta 

e não especificas a este ou aquele território, embora 

resguardadas uma ou outra indeterminacão derivada de 

especificidades locais. 

Na tabela abaixo procuramos destacar como a 

residência do produtor rural em 1980 ainda preponderava no 

próprio estabelecimento (59.6%), porém com maior nitidez na Nova 

Alta Paulista que na Alta Sorocabana de Presidente Prudente. O 

mais importante nesse conjunto de dados, é que os valores 

TABELA 6 

LOCAL JE IESiliNCIA 10 llOIUTOI IUIAL D 1988 
POR MICRORREGiõES HOMOGfHEAS 

h 1. 

NO FORA DO ESTABELECIMENTO 
ESTABELECI-

nrnro URBAtrn RURAL . TOTAIS 

tuCIOllIGlõES ESTB. ÃREA ESTB. ÃREA ESTB. ÃREA ESTB . .iREA 

ALTA S.P.P.RUDENTE 52.5 20.5 34.5 75.1 13. o 4.4 47.5 79. 5 

NOllA ALTA PAULISTA 66.7 32.l 23.l 59.6 1o.2 8.3 33.3 67.9 

rlilIA IIGIOHAL 59.6 26.3 28.8 67.3 11.6 6.3 39.3 71. 8 

rnM1E: nm. mso KDPECU.1ID Df: s.o PADto.mo. 

inferem que o controle doe estabelecimentos rurais, feito 

por produtores residentes nas cidades, preponderam aqueles de 

extra toe de área maior. Em outras palavras, a permanência do 

produtor continuam sendo maia comum entre os estabelecimentos de 

pequeno porte. Oe centros urbanos, como recepctáculos deesee 

produtores rurais, têm sido aqueles situados em niveis de portes 

intermediários, acima 10 mil habitantes. 

Precisamente tais centros é que tiveram um crescimento 

rápido até 1970 e, a partir dai, mais moderadamente. S preciso 

considerar que as os seus ritmos foram crescentes a partir de 
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1950 como mostra a figura 10. Esse comportamento deveu-se também 

como um reflexo do esgotamento da frente pioneira, cujas 

relações sociais de produção estavam se processando em novos 

termos. Em função disto, a emergência de novos municipios. e. 

partir de 1970, não propiciou condições para que todos os centros 

aqueles urbanos mantivessem taxas de urbanização nos mesmos 

níveis dos periodos anteriores, com exceção de Teodoro Sampaio, 

gue é um exemplo clássico da concretitude das ações estatais em 

termos gestão do território. 

Para completar a nossa exposição, sobre o arranje 

politico-administrativo e da rede urbana regional na atual 

década de 80, é possível gue esteja em curso uma relativa 

reversão do "esvaziamento" populacional, nâo em termos de uma 

retomada do povoamento, mae sim acréscimos populacionais 

isolados. Nesta década, dois novos municípios estão por ser 

instalados no extremo Pontal do Paranapanema. com o 

àesmembramento territorial de Teodoro Sampaio, Euclides da 

Cunha e Rose.na. Ambos são bases econômicas e políticas de 

fazendeiros locais e paulistanos, portanto, palcos de expressões 

políticas de grupos de interesse internos e externos à região. 

Essas inferências têm uma explicação simples. Pode-se 

dizer gue os capitais privados ai instalados foram promovidos 

pelo Estado, o qual se encarregou de criar condições à sua 

reprodução {a regularização da terras, por exemplo) e, maie 

diretamente, a infra-estru~ura energética por conta do setor 

público estadual. Alguns investimentos públicos estaduais comecan: 

a gerar polêmicas têm, como 

no Pontal do Parapanema. 

presença, as usinas hidroelétricas 

A questão de fundamental importância aqui, em termos 
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de interesses pol5tico-territoriaie, embora circunscrevendo-se 

aos limites das lutas por lideranca política vinculada à 

questão territorial no Pontal do Paranapanema, nas duas últimas 

décadas, restringe-se às gestões internas entre as classes 

dominantes locais, ainda com pequenos resultados concretos em 

termos de arranjos territoriais. Explicando melhor, de longa 

data têm havido, por parte dos proprietários de fazendas 

instaladas no distrito de Euclides da Cunha, manifestados 

interesses em desmembrá-lo de Teodoro Sampaio, em cuja base 

territorial localizam-se as fazendas com maior produtividade, 

traduzido por um expressiva geração de Valor Adicionado, e por 

conseguinte, do Imposto sobre Circulação Municipal (!CM), o que 

permitiria uma gestão politica e administrativa importante. 

A concretização dos àesmembramentoe territoriais nc 

Pontal do Paranapanema. corresponde ou não a loteamentoE 

promovidos por interesses econômicos interno ou externo à região~ 

indagações a esse respeito. Ou aE Permanecem aqui algumas 

insta.lações previstas foram decorrentes da "mediação·· do Eetadc, 

nos conflitos internos referidos. ou tais mediações contemplara.ir. 

muito maia interesses extra-regionais. Estamos levando em conte 

que o dominio fundiário no Pontal do Paranapanema está. assiJL 

como sempre esteve, sob o "control~ politico e econômico " 

empresários que, em grande parte, também são politicoe, sediados 

principalmente na capital paulista, com interesses mais globais 

ào que em meras compartimentacôes poli tico-t..erri toriaie. senâc 

quando por questão àe um ou outro 

especifico. 

controle social mui te.. 

O hiato que separava Presidente Prudente àos àemaie 

cen~roe urbanos locais, já no inicio da colonização, aerif. 
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TABELA 7 
POPULACAO TOTAL POR MUNICIPIO 

TAXA DE CRESCIMENTO DECENAL (1990/80) 
/--------------------------------------\ 

Municípios 1980 1990 .&% 
:--------------------------------------
:Alfredo Marcondes 
!Piquerobi 
lFlora Rica 
Caiabu 
Mariápolis 
Anhumas 
S.Expedito 
Taciba 
Iepê 
Marabá Paulista 
Sagres 
Ouro Verde 
Rinópolis 
Pres.Bernardes 
M.Paranapenama 
Parapuã 

'Paulicéia 
Irapuru 
lnúbia Paulista 
Santa Mercedes 
Flórida Paulista 
Ca.iuã 

, Indiana 
:Alvares Machaào 
:Martinópolis 
:santo Anastácio 
:Junqueirópolis 
lMonte Castelo 
Pacaembu 
Tupi Paulista 
Lucélia 
Salmourão 
S.J.do Pau d'Alho 
Adamantina 
Narandiba 

,Dracena 
:Estrela do Norte 
lRancharia 
:sandovalina 
:J.Ramalho 
lNova Guataporanga 
!Osvaldo Cruz 
:Pres.Venceslau 
:Panorama 
lTarabai 
:Pirapozinho 
!Pres.Epitãcio 
:Pres.Prudente 
lRegente Feijó 
:Teodoro Sampaio 

4305 
3545 
2737 
3692 
5328 
3413 
2260 
4544 
9357 
3872 
3003 
5857 

15159 
15777 
15458 
12278 

2373 
9750 
4294 
4118 

15156 
2964 
4361 

14653 
19660 
21656 
21368 

6111 
15721 
16351 
18710 

4771 
3592 

32044 
3513 

35971 
3290 

23339 
.. 2473 

2854 
2720 

26116 
30160 

8073 
3574 

17924 
29608 

136846 
11089 
26334 

3404 
2888 
2249 
3052 
4421 
2839 
1903 
3827 
7918 
3291 
2581 
5048 

13111 
13793 
13570 
10846 

2115 
8728 
3894 
3899 

14459 
2830 
4183 

14187 
19380 
21365 
21320 

6183 
16046 
16949 
19414 
5013 
3780 

33885 
3753 

38528 
3545 

25774 
2790 
3223 
3140 

30394 
35117 

9667 
4342 

22057 
37143 

177225 
14454 
37727 

-21.00 
-18.53 
-17.83 
-17.33 
-17.02 
-16.82 
-15.80 
-15.78: 
-15.38: 
-15.01: 
-14.05: 
-13.81: 
-13.51: 
-12.58: 
-12.21: 
-11.ss: 
-10.87l 
-10.48: 
-9.32: 
-5.32: 
-4.60: 
-4.52 : 
-4.08 ; 
-3.18 ~ 
-1. 42 : 
-1. 34; 
-0.22 ; 
1.1e : 
2.07 ; 
3.66; 
3.76; 
5.07l 
5.23 : 
5.75; 
6.83: 
7.11: 
7.75: 

10.43 ; 
12.82: 
12.93: 
15.44; 
16.38: 
16.44: 
19.74: 
21.49 : 
23.06 : 
25.45 '. 
29.51 ; 
30.35 '. 
43.26 ; 

:-------------------------------------- ~ 
: REGIAO 692122 761250 9.99 ; 
\ --------------------------------------/ 

Fonte: Iàem. 
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ala~gado ainda mais. O processo no qual se inseria a 

concentraol.o funcional no centro acima. continha deteminantee 

que aceleraram o · creacimento da populao«o urbana nos 

últimos anos. alao que nl.o se repteiu com os pequenos centros. 

A frente pioneira come o ou a dar sinais de 

esgotamentos maia cedo na Alta Sorocabana de Presidente Prudente 

do que na Nova Alta Paulista isso refletiu em impactos nos 

centros urbanos. 

Presidente Prudente. que já dispunha de um 

aparelhamento terciário. cuja centralidade atinaia parte do 

Extremo Sudoeste Paulista. norte do Paranã e sul de Mato Grosso •. 

A partir de 1970 este ndcleol urbano vem ampliando o seu 

tamanho funcional. a despeito doa ritmos de sua urbanizaol.o nl.o 

serem ti.o expressivamente superiores em relação ao conjunto dos 

mun~cipios referidos nae figuras 9 e 10. A sua maanitude atual 

é, partanto, resultado de proceaeo de incorporaoõee económicas, 

funcionais. populacionais já deade o inicio de sua instalação. 

Esse conjunto descritivo pode aer resumido pct_la Curva de Lorenz 

Cfig.9) a qual nos permite estabelecer a evoluol.o do perfil de 

concentraol.o urbana regional. 

A distribuiol.o da populaol.o urbana regional. a partir 

de 1940. refletiu a meama dinâmica irregular do povoamento. 

tomando-se o território do Extremo Sudoeste como um todo. O 

1.No nosso conto de vista. a cidade de Marilia,oelo~ 

dados do censos demogr~ficos de 1970 e 1989~ n~o parece 

representa!"" para a atual Nava Alta Paulista~ o mesmo que Pres. 

Prudente corresoond• para a A.Sorocabana, cotna receptor d6 perda 

populacidnal na Nova Alta Paulista. f'ara um aprofundamento sobr-e 

a N.A.~aulist:a~ examinai'" o trabalho de FRESCA"T.M.~1q9(J '; . 
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crescimento da populacão · urbana nos centros emergentes deu-se 

com desnivel muito acentuado entre si. Presidente Prudente, das 

sete cidades existentes em toda região naquela data, participava 

com 41.2% do contingente urbano regional. Essa expressão, que não 

é apenas quantitativa regionalmente. já traduzia o conteúdo de 

seu equipamento terciário. 

/ 
/ 

/ 
I 

/ 
/ 

( 

\ 
\ 

' \ 
\ 
\ 
\ , 

TMELA 1 
11sm111u:11 • lllllUOO ... a axrms ro msm 

lMI A 19'0 
WSSES IE Dlt 1m 

CilllES rol 
EmAIOS IE ~1 .. ....... llücltlS lot.llrNlla lü:ltlS 
lOftllGD ·- üs -• - • -* -< s.cm 4 57.4 14.7fi6 33.9 15 i·º 40.098 29.3 , 61.7 

s.cm -10.cm 2 86.0 10.843 :58.8 7 .o 47.161 63.8 a>.8 
10.cm - 25.cm 1 100.D 17.927 100.0 2 96.0 21.113 79.3 8 97.8 
~-lm-S>.cm - - - - 1 100.0 28.:m 100.0 - -

• -100.cm - - - - - - - - 1 100.0 
>100.cm - - - - - - - - -· -1 

IEtl• 7 - 43.356 - 25 - 136.724j - 47 -

WSSES IE mo 19IKI 
CllAll.'$ '81 

llüclflS ~lta5 l'SIIAJOS IE .... UrNn& .... 11rw.a lücleos 
IOlUIGI 

* - • -* - • -• -< s.cm 1' 60.0 52.! 14.S as 9J·º M:m 9.1 ~ 48.0 
5.cm -10.cm 82.0 

1W:14 
36.7 11 .o 26.4 'JO.O 

10.cm - 25.cm 7 96.0 67.6 10 94.0 160.941 60.6 10 ~-8 25.cm - S>.cm 1 98.0 25.128 74.B 2 98.D 55.548 72.4 4 ~-5).(DJ -100.(XX) 1 100.0 92.711 100. 
Hoo.cm - - - - 1 100.D 129.733 100.0 1 100.0 

lll&ID 5) - 363.368 - 5) - 4"10.311 - ~ -
fia: IMI. RIDBl. I IED lllllJL m, -

1960 

,.,.11r1iana 
DS -47.671 18.1 

$.007 39.3 
1~.859 79.9 - -
:53.8Z7 100.0 - -

2.64.374 -

19'0 
hp.llrNni 

• i• 
47.300 e.9 81.0'10 21. 

161.969 49.0 
131.132 71.1 

171.15) 100.0 

~-'101 -

Nesse período. as curvas de Lorenz (fig.9) evidenciam 

o ímpeto da concentração da populaoão urbana, quando os Indicee 

de Gini saltaram de 0.377 (1950) para 0.536 (1960). Apesar de 

mais de 50% doe centros urbanos. naquelas duas datas 

censitárias. se apresentarem na faixa de populaoão abaixo de 5 

mil habitantes Ctab.8). o grosso da populaoão urbana já se 

concentrava nas cidades situadas na faixa entre 5-50 mil 

habitantes. 2. portanto, razoável que a reducão 
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relativa do peso de Presidente Prudente, na concentração urbana 

regional, coexistisee com a elevação daqueles índices. A 

projeoãol para 1990 (tab. 7) parece indicar o mesmo padrão de 

concentração para população total, da qual Presidente Prudente é 

o receptáculo regional maior das demandas por moradias e serviços 

de saúde e ensino públicos e privados. 

O mesmo procedimento de análise complementar pode ser 

aplicaào para o periodo 1970-902. A concentração ·que estamos 

tratando continuou a elevar os Indices de Gini: 0.591 (1970); 

O. 615 ( 1980) e O. 624 ( 1990) . Nesses últimos vinte da economia 

regional, a cidade de Presidente Prudente acelerou e consolidou 

o arcabouço urbano regional, mais concretamente na Alta 

Sorocabana de Presidente Prudente. 

Excluindo-se a importância do seu terciário, é 

possivel traduzir, grosso modo, a sua significância enquanto 

centro regional levando-se em conta apenas as participaoões de 

sua população no conjunto da população urbana regional, 

retomadas nesses úl times 20 anos: 23. 5% ~ 27. 6% e 28. 9%. 

respectivamente para 1970,1980 e 1990, conforme se pode observar 

nas tabelas 9 e 9A. 

Por razões de ordem co~junturais mais gerais e 

1.Conforme o Relatório Síntese, publicado pelo SEADE em 

1988, contendo projeções populacionais para o Estado de S~o 

Paulo. Este trabalho foi produto de um convênio entre aquele 

órg~o e êl Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sâo f'aulb 

( SABESf') • 

2.1-r.l'o traçamos a curva de Lorenz para 1990 em raz~o de 

que os dados para essa data s~o estimados {tab.7 ) . 
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internas à colonização regional, nem todos os municipios 

emergentes conseguiram manter as condições econômicas de 

seus inicies necessárias para gue a economia urbana pudesse 

ampliar significativamente a centralidade inicial em ritmo 

crescente. Com a instensificacão do capital monopolista, a 

F 1G.9 

RELAÇÃO ENTRE O NUMERO DE CENTROS URBANOS E TAMANHO POPULACIONAL 
1 CU"Y41 DE. LOllENZ) 
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------.,---PORCENTAGEM ACUMULADA DA POf'UL.AÇÃo UR8-NA -----

economia urbana das peguenas cidades, mesmo com as presenças das 

empresas comerciais e algumas indústriais formadas com capitais , 

foram perdendo a capacidade de ampliar seus mercados não somente 

119 



de vendas como também de compras. A exceção fica por conta de 

uns pcucos centros urbanos tanto na Nova Alta Paulista como na 

Alta Sorocabana de Presidente Prudente. 

TABELA 9 
POPULACAO URBANA DOS CENTROS ACIMA DE 10 MIL HABITANTES 

REGIAO DE PRESIDENTE PRUDENTE (1940-1990) 
/---------------~------------------------------------------\ 

MUNICIPIOSl : 1940 1950 1960 1970 1980 1990 
----------------- '----------------------------------------1 . 

RF Regente Feijó 1 2117 3048 4671 6208 8043 10050 1 

TP Tupi Paulista 1 4075 6987 7898 9602 11316 1 

Ju Junqueirópolis' 1909 5618 8723 10971 13652 
Lu Lucélia 11012 10264 11173 12607 15145 
Ma Martinopólis 2242 5291 6901 9585 12625 15882 
SA S.Anastácio '4001 7190 11488 14793 16317 18519 
Pi Pirapczinho 985 2955 7599 8807 14346 20478, 
Ra Rancharia 4235 8464 11389 14486 17940 21965: 
OC Osvaldo Cruz 7219 15722 13904 17633 22651: 
TS,T.Sampaio 5317 10757 24582 : 
AdlAdamantina 10101 17957 21951 24235 27550 ' 
PElP.Epitácio 783 2509 10099 17374 23406 ~2709 
DRlDracena 4648 16939 25128 28761 33404 
PV:P.Venceslau 4002 8170 13001 18490 26720 33739 
PP:P.Prudente 17927 28352 53837 92711 129733 173370 
----------------- ----------------------------------------

Total2 36298 104943 192472 276548 363696 475012 
\----------------------------------------------------------/ 

· Fonte:SEADE(1983). 

Com mais de um quarto da população urbana regional 

concetrada em Presidente Prudente, o hiato nessa rede urbana 

traduz a continuidade de um processo concentrador por conta dos 

desbràmentos da sua economia urbana. 

O crescimento populacional que vêm recebendo 

progressivamente as cidades acima de 10 mil habitantes, tanto 

quanto nos leva a crer que tais compcrtamentos, estritamente 

localizados, correapcndam a um processo no qual está inserido 

o crescente desequilíbrio para o conjunto da maioria dos 

1.As siglas foram por nós aqui convencionadas apenas 

como refer~ncias para os gráficos. 

2.0 total refere-se apenas aos 15 centros ur banos. 
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centros urbanos. 

A continuidade da colonizacão regional na década de 50 

trouxe uma contribuicão bastante significativa para o povoamento 

TABELA 'IA 

EVOLUCÃO DAS TAXAS DE URBANIZAÇÃO E DAS PARTICIPACõES DA POPULACÃO DAS CIDADES 

ACil1A DE 10.000 HABITANTES NO TOTAL URBANO REGIONAL <1940-1990 ) 

1940 1950 1960 11970 1980 1990• 

T.U. Sobre T.U. Sobre T. U. Sobre T. U. Sobre T. U. Sobre T.U. Sobre 
llUllICiPIDS /. a /. a /. a /. a /. a /. a 

Regi lo Região Regi l o Re!1 i l o Regi lo Regi lo 

Alta S.P.Prudente 

rr- llES.PIUIEllTE 23.7 41.2 46.5 20.9 75.54 20.3 87.7 23 .5 94.7 27.6 98.5 28.9 
ru- PIES.VENCESLAU 54.0 12.8 26.8 6.0 61.0 4.9 71.2 5.1 88.6 5.9 96.1 5.7 
PE- PIES.EPllÃCIO - 1.8 29.3 1.8 55.0 3.8 65.7 4.8 79.0 5.0 88.1 5.1 
IA- IAllCHAIIA 20.6 9.7 30.9 ,,2 53.0 4.3 '5.7 4.0 76.9 3.8 87.3 3.5 
SA- SI~ AllASTÃCIO 18.6 12.1 19. 7 5.3 53.9 4.3 . 58 .4 4.1 75.1 3.5 86.2 2.9 
rs- t. SAftlAIO 

, 
20.4 1.5 40.8 2.3 79.9 3.0 I - - - - - -

1 

"1- ftAllllõPOLIS 14.2 7.6 14.3 3.9 26.8 2.6 41..5 2.6 ,4.2 2.9 88 .21 2.5 
11- PIHPOZlllHO - - 10.3 2.2 27.3 2.9 58.3 2.4 80 .0 3.0 93.4 3.3 
IF- IEGEllTE FEIJõ 111.1 4.8 9.3 2.2 41.5 1.8 59.7 1.7 72 .5 1.7 83.4 1.8 

Nova Alta Paulista 

li- JIACEllA - - 29.6 3.4 52.1 6.4 71.1 6.9 80.0 6.2 86.8 6.3 
AI- AIAftAHllMA - - 28.7 7.4 53.1 6.8 "·º 6.0 75 .7 5.1 81.3 4.6 
OC- OSUALIO CIUZ - - 26.7 5.3 59.5 5.9 59.5 3.8 67 .5 3.8 78.1 3.8 
lU- LUCrl.IA - - 36.8 8.0 43.6 3.9 54.6 3.1 67 .3 2.7 78.4 2.3 
IU- JUHQUEllõPOLIS - - 25.7 1.4 20.9 ·-2.1 38.5 2.4 51.3 2.3 64.0 2.3 
rr- TUPI PAULISTA - - 23.1 3.0 38.6 2.6 50 .2 2.2 58.8 2.0 72.7 1.9 

TOTAIS X - 83.4 - 74.8 - 70.9 - 12.4 - 76.1 - 77 .9 

'ONTE :SEP/CAR . PLANO REGIONAL. DE PRESIDENTE PRUDENTE1 1'18% .FIBGE . 

• milit .. t rwil, •• •li•. ,Slt r.i., mi. 

triplicou saltando de 7 para 25. Aqui é preciso observar 
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que entre 1950 e 1960 a importància relativa da população urbana 

de Presidente Prudente no conjunto regional ficou drasticamente 

reduzida, quando a populacllo do mesmo passou a responder, 

respectivamente, com 20.7% e 20.3%. 

FIG.10 
EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO URBANA DOS 

CENTROS ACIMA DE 10 MIL HABITANTES NA R.A.DE PRES.PRUDENTE 
1960 A 1990 
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Contudo, cidades intermediárias como Dracena, 

Presidente Venceslau, Adamantina, Osvaldo C~uz e outras, não têm 

reduzido a tendência de concentração da população urbana em 

Presidente, cujas repercussões no sistema de cidade regional vêm 

se manifestando através de desequilibrios para o conjunto da 

maioria dos centros urbanos dessa rede quanto às ofertas de 

serviços de nivel mais qualificados e, como consequência disto, 
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o crescimento das demandas sociais em termos de servi coe 

PUblicoe (consumo coletivo). A expressividade funcional de 

Presidente Prudente na região deve ser, necessariamente, 

identificada pelo reforco gue proveniente do volume de 

investimentos do setor público federal e estadual, para não 

dizer daqueles de origens locais incidentes sobre a infra

estrutura urbana. 

Tais concreti tudes nas economias urbanas locais não 

escapam ao âmbito da economia agropecuária regional, cujas 

crises, no mais das vezes, foram em decorrência de um processo 

global e inerente às contradições internas ao capital ismo·, entre 

as quais se 

políticas e 

incluem fatores de 

ideológicas maia 

naturezas sócio-econômicas, 

específicas. Talvez fosse 

importante não nos esguecermoa de alguns vínculos maia estreitos 

entre as colônias de imigrantes estrangeiros e a formação de 

algumas cidades locais, .guando cada agrupamento de atividades 

primárias locais traduziam realidades concretas derivadas de 

si tuacões históricas, sociais e econômicas diversas uma das 

outras, embora dentro do mesmo movimento do capital. 

Nas entrelinhas deste capitulo, podemos abstrair tres 

constatações: la, é que a formação dos pequenos sistemas de 

cidades locais, tanto na Nova Alta Paulista como na Alta 

Sorocabana de Presidente Prudente, não foram capazes de reter a 

maioria dos fluxos de capitais e emigratórios do campo para 

outros centros urbanos: 2a, que os atributos espaciais, 

formalizados como Nova Alta Paulista e Alta Sorocabana de 

Presidente Prudente, foram apropriados pelas classes dominantes 

em cada uma dessas enquanto distintos territôrios de reproduções 

das condições de vida materiais e politicas e 3A, é que, desde 
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os anos 40, as funcionalidade urbanas tanto na Alta Sorocabana 

de Presidente Prudente como na Nova Alta Paulista, atuaram 

fundamentalmente nos eixos das penetrações ferroviárias. Com 

isto, as integrações transversais que puderam ser desenvolvidas 

entre a Nova A. Paulista e Alta Sorocabana de Pres.Prudente, 

ficaram por conta tanto do setor público (funções decisários), 

como pelo setor terciário privado sem muita expressão (vis-à

vis). 

Em sintese, no capitulo espaço herdado procuramos 

resgatar conteúdo que o mesmo traz enquanto suas instâncias 

econôm.icas, ideológicas e políticas (um espaço de 

antagonismos). Esse espaço foi encarado pelo Estado, 

eimul taneamente, como espaço objeto e ~ujei to de pol:ltica 

espacial. Mais adiante poder-se-á obeservar que o processo de 

sua incoparpação à economia nacional seguirá pelo caminho das 

decisões tomadas fora doe seus dominios econômicos e políticos. 

Portanto, era de se esperar que as classes dominantes 

desenvolvessem, numa e noutra Microrregião acima, estatutos 

políticos necessários à reprodução de seus capitais. O fato mais 

signficativo de suas lutas está na natureza de suas resistências 

às gestões formais desses territórios como se fossem apenas uma 

unidade histórica e econômica, o· que de certa forma, a 

regionalização adminstrativa correspanderia uma homogeneização 

das relações sociais de produção. Se essa regionalização tinha ou 

não tais intenções, o que ainda não está claro para nós, o certo 

é a mesma estava ameaçando base principal do pader politico 

regional, a aglutinação político-territorial. 

124 



-

,.. 
li Ili 
GI A ,, 
ti o 
li • lll 

u Ili 
lol " li Ili lll 
u " ' :z: w ct 
o c:a 

o V Ili 

"" .. ct z 
:z: o 

cc G: ~ 
Ili 

:i: Ili 
lii 

u "' 

EVOLIKAO POLiIICO-AlltlIHISTBATIUA lUI REGI1í0 DE PBESIDDffE PIUDlln'I 
ENTRE 1885 I 1964 

ESCALA II rrnro Al'ROXIl"IAJIA 

1920 1930 1940 1950 1%0 

1 1 1 1 1 
ALTA SOIOCAJANA II PRISIIOOE l'.BUJOOI 

- -

PIIUDFJITE 
P.BIIDEHTI 

<192.1> 

Ql~TÃ !ml 

S.i=MST ÃCIO 
(~) 

~Titiõ?ClIS !mil 
- R.FEIJõ 1 11{)1~ !f)5) 

- <~l - CAI!'.&i !f!ill 
"----------Tíi'.IBA !f!ill 

-~IA!~) ----IEPf 119Ml 

.... p_B~S!t5Io ---------SAt-1.'0.Xl.It~ (f!lj) 

1---------- A.M~S(MJ 
TARÇ{l.Al (lfi)) 

1---------- PIRct>Olllff)(19EJ) 1 ESTRELA 00 lmTE (1$1) 
- t~IBA 1541 . 

.._-------------i~~-·:tu:~~AS!f!ill 

.___ ______ A.MACHl)Q !~) 

--------------- J.~IU-0 (HB) 

-------1.....--PlQlmEI !191l 
~---- M.~A !lii!l 

P .m·USLJll -------F 
P.EPITÃCIO !19fl I 

1~ n.m.USTA- T .SAtlPAIO 
(!W 154) 

.__ ____ CAILIÃ lf!ill 

' 1 
1 

1 
1 

1 

···-----·--------------------------·------------------------------------------------------------------------------------1 

-

V 

e 

:z: 

HOUA ALTA PAULISTA ! 

-
~S-0.CRUZ 119MJ -SAGRES 11919) 

(fm) 1 .___ __________ ~etmo lfB) 

~iS0(1i/) 

-
- Fl~IDA PAU..ISTA fll) 

- LLICFl.lA 
I M.CASTELO !f!ill 

(W!() - T .M..LISTA L N.Gl.AiHf'ffiil~ (l'flj) 
!Ml S.J.P.D'IU{)(li!J) 

- J.Ni.E IRêffi.. IS 
(Mi 

- PAUíl!llJ -FLffiA RICA (![li\ 
! til IPii't.RU ( lfi4) 

PAUICÊI~ ,-- ~A !f!(· 
!Mi L. STA.Mt::RCUB !IW 

..__------LPÇí_l.ISTA !85: 

125 

' 1 

1 
' 1 

l 
! 
! 



1938 

1944 

PRESIDENTE vt: ESLAU 

o 
SANTO 

\ 

º· VALPARAISO 
ll.IAl!A 

o 
PAllA&UA 

0 
NARTI ÓPOLIS 

RAHCHA ll 
o -

< 
. 

lf PE 
o 

USA 

IS 

TERRITORIAL E ADMINISTRATIVA 
-

REGIAO DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP. 

1949 

1953 

( 

1938-1964 

J 

• 
MlRT I POL IS 

• 

• 

ANCMARI 
o 

• 
«Pf: 
o 

-~ M ARTI Hd POLI'< 

(P1U'f.)t~ ( llAHCH l 
1 Ot AN l o 

TE FE 

• 
J(PE 
o 

. - - ......... --·---- ·. 

. 
· . ~P'X.IS 

. 
;.?'J l 

195 9 

1964 

·- - :::::a::: -

FR MA!'lCON 

=ti1.1uu 
llAllTINâ>Ol. IS 

o 

. 
«PI 
o 

Á ~~ -':'ll!lli.- !X> PAU O'l LHO 
ASTfLO 

P'lNOI~ 

- -· - - - - -- ____ .:scwcss aw 

• 
MUNICIPIOS EXISTENTES 

' 
MUNICIPIOS CRIADOS 

o 10 20 JO olQ 501(,,. 

FONTE: C. A. R.· ATLA ~ REG IONAL OE PRES. PRUDENTE- SP . 

• 
• JPOLIS 

ORG. JOSE 8ARRE11< 4. 1991 

AMA LHO 

··- ---- ------ -



AUTONOMIAS DAS GESTOES LOCAIS DESTRUIDA$: 

OS IMPACTOS DO SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL SOBRE AS 

FINANÇAS E GESTOES MUNICIPAIS 

Para se analisar certos arranjos espaciais, ou seja, 

a localizaoão de determinados dispositivos infra-estruturais, 

principalmente de equipamentos urbanos, parece-nos certo que a 

Política Tributária, na forma como vamos tratar o tema, pode 

ser considerada como um instrumento de Politica Econômica e 

também Espacial, e, como tal, um instrumento de gestão do 

Estado e do Território, principalmente após a reforma ributária 

de 1967, como será visto mais adiante. 

:O mecanismo de transferências tributárias aos Estados 

e municípios (regido pela Constituição Federal até 1988) não é 

recente e nem de originalidade brasileira. Tal sistema foi, 

embrionariamente, introduzido no Brasil nas Constituições 

Federais de 1934 e 37, e de forma mais efetiva pela Constituição 

de 1946. Nessa época, 80% do produto de arredacão do Imposto de 

Circulação de Mercadorias já eram destinados aos Estados e os 

demais 20% aos municipios. Em 1936, o ICM municipal chegou a 

vigorar no Brasil, mas apenas por setenta e cinco dias. Aquele 

imposto representou a transição entre o Imposto Sobre Vendas e 

Consignações ( IVC), implantado pela Consti tuicão de 1936 e o 

!CM, em 1967. A partir de 1964, deu-se início a um 

aprimoramento dos mecanismos de controle através da centralização 

fiscal em poder do Governo Central, suprimindo, alterando e 

criando impostos. 
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O Imposto sobre Vendas e Consignações ( IVC) 

correspondia a uma série de tributações aobre um produto, a 

cada vez que o mesmo passasse de uma mão a outra, em geral em 

todos os processos de intermediações, por exemplo: doe produtores 

(algodão, amendoim, café) aos atacadistas, destes às agro-

indústrias ou aos varejistas, e, por fim, destes ao consumidor. 

Aquele instrumento institucional teve uma papel importante, para 

não dizer determinante, na reducão de algumas intermediaçõee1 

entre empresas agro-industriais, com destaque .Para aquelas de 

beneficiamento. Uma forma de verticalizacão concretizou-se em 

alguns ramos agro-industrias e beneficiadores de algodão, café, 

arroz e amendoim. 

A atuacão das empresas do setor agro-industrial 

reduziu o número de intermediacões ao minimo e, por conseguinte, 

as incidências de tributacões. Estes fatores levaram diversas 

empresas a se instalarem de uma certa forma verticalizada. Boa 

parte das empresas produtoras de óleoa de algodão e 

assim como as de beneficiamento de café, também 

amendoim, 

foram se 

especializando como exportadoras destes produtos. O documento 

(anexo 1) a seguir pode dar uma idéia dos impactos de dois 

Sistemas Tributários sobre o setor agricola, antes e após 1967. 

quando Imposto sobre Circulação de Mercadorias foi posto em 

vigência. O novo sistema de tributaccSes contribuiu 

signficativamente para um novo arranjo das localizacõee agro-

industriais no interior paulista, especialmente nas regiões onde 

1.Em verdade trata-se de uma reaç~o do setor privado a 

e sse mecanismo formal. As respostas esse tipo de gest~o podem ter 

acelerado a penetraç~o de formas monopolistas no Brasil, 

es p e e i ~. 1 me n te no ramo agro-industrial. 
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ae concentravam aa producõea de oleaginosas (amendoim, algodão) 

e fibras têxteis · (algodão). 

Contudo, os efeitos tributários acima são diminutos 

frente aoa impactos ou àa restrioões que incidiriam sobre as 

gestões municipais, conforme SERRA (1983): a) - Prerrogativa 

somente da União em criar novos tributos, evitando com isto 

impostos concorrentes entre as esferas municipal, estadual e 

federal; b) - retirada doa Estados as· prerrogativas de fixar 

aliquotas sobre ICM e C) - passa à determinacão da União o 

poder de decidir isenoões, incentivos fiscais mesmo sobre os 

impostos estaduais. 

~ necessário verificar as mudanoas ocorridas no 

Sistema Tributário Nacional entre 1964-67, para que avaliemos o 

grau do centralismo administrativo federal, o qual vem afetando 

decisivamente as gestões das especificidades territoriais na 

região de Presidente Prudente. 

No leque de todas as dificuldades que se possa 

imaginar, seguramente, encontram-se aquelas de ordens 

institucionais. A institucionalidade aqui se refere a todo aquele 

aparato superestrutural que se iniciou com Juscelino Kubstichek 

e com acentuação após 1964: a Cen~ralizaoão das Gestões do 

Estado e do Território a nível Federal. Essa centralização 

acabou por ser, necessariamente,, autoritária Por duas razões 

bastante simples: primeiro, devido a subordinação de quase tudo 

em termos de gestão da economia e do território à Politica 

econômica federal; segundo,, em virtude do necessário controle 

institucional, abrangendo o conjunto de decretos-leie que lhe 

permitia (para a Gestão Central) legislar sobre matérias 

financeiras : a arrecadação dos tributos gerados nos Municipios e 
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Estados ( Impostoe sobre a Renda, Impostos sobre Produtos 

Industrializados, Impostos Sobre Lubrificantes e Derivados de 

Petróleo, Imposto Territorial Rural). Esses deveriam ser 

transferidos praticamente das fontes tributáveis (mercadorias) 

aos cofres da União, para posteriores transferências tanto a 

outros niveia de governo - denominados Fundos de Participação 

doe Municípios (FPM) - de acordo com o desempenho da economia de 

cada uma das unidades geradoras de tributos municipais. 

O conteúdo desse tipo de centralismo foi penetrando 

profundamente 
i 
· naa gestões internas doa municípios. pelos 

caminhos dos controles das aplicacões do FPM vicliladas a 

Programas, Projetos e/ou Atividades urbanas subord1nados às 

prioridades e diretrizes federais. 

Acresce-se a este um outro nível de centralismo, a 

gestão Estadual, que passou a controlar tanto as arrecadacões do 

Imposto sobre Circule.cão de Mercadorias ·(!CM) bem como a influir 

sobre as condicõee ou critérios de repasses das cotas oriundas 

daqueles tributos. de modo proporcional ao comportamento 

econômico local no conjunto do Estado. 

A crucial dificuldade das financas municipais é que as 

mesmas dependem, fundamentalmente, do desempenho das economias 

locais. cujas respostas dependem da política econômica 

estabelecida pelo governo central. 

Para se dimensionar o grau doa recursos financeiros 

que fica em poder do governo Estadual, basta dizer que é da 

ordem de 80% para o ICM arrecadado pelo município. Esses 80% 

são destinados a Programas, Projetos e Atividades setoriais e 

espaciais priorizados fora dos locais de execucão em busca de 
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uma eficácia a nível territorial mais amplo. numa escala de 

prioridade decrescente: estadual e municipal. Portanto. todos 

aqueles projetos locais. custeados com oe recursos financeiros 

provenientes doe 80% arrecadados. deveriam sempre obedecer às 

priorizações macrorregionaie. A gestão da economia e do 

território são tomadas como um todo orgânico. Daí a nossa 

insistência em torno de que entre as Políticas de gestão 

Econômica e as Politicae Territoriais há uma coerência interna 

fundamental para a sobrevida da primeira. Coerência essa 

ressaltada pelos esforcos do Estado na continuidade das atuais 

fo~s de gestão do território. 

No seio de um considerável número de profissionais, 

sejam eles ligadas ao setor público ou privado, estão vivas 

muitas concepções relativas aos problemas enfrentados pela 

urbanizacão brasileira, as quais se assemelham a verdadeiros 

mi tos, como por exemplo: "crescimento urbano desordenado .. . 

"inchamento urbano " , "favelamentos" e outros. 

O COM2RCIO REGIONAL -

A ruptura entre a funcionalidade econômica e 

funcionalidade formal: Algumas consideracõee em torno de seus 

fluxos de mercadorias. 

Uma modalidade de balança comercial pode ser obtida 

através de Valores Adicionados, melhor, como resultantes de 

trocas comerciais realizadas internamente entre o primário e o 

terciário local e regional. Através desses dados pudemos 

levantar uma idéia auxiliar do grau das articulacões entre as 

economias urbanae e agropecuárias locais. em função da 

configuração doe eietemas de cidades locais. os quais estão 

definindo algumas das funções urbanae locais. como tentaremos 
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destacar mais adiante. 

Do ponto de vista teórico das trocas internas locais, 

quando o Valor Adicionado da economia urbana de um município 

(VAc > VAv) supera o valor gerado pelo seu setor rural, isto 

ae deve pelas seguintes razões: esse município deve possuir um 

importante comércio (que pode ser atacadista, varejista ou 

ambas); indústrias, ou ainda comércio e indústria combinados. 

FIG.1 2 

PI iiidpais Flmos Das ConlfJI as Urbanas 

........ Aaa ....... - 1977. 

a c.n • ,..,.. 
y c.tn .. C....dt A-..1111 

A C.lle .. c.Mrdl V....,_ 

• C..tre ladllllrill 

Numa situação inversa, ou seja, quando o 

Adicionado urbano (VAc < VAv) é inferior,ou melhor, 

• Jh9 

Valor 

quando 

as compras realizadas para o consumo urbano local é menor que as 
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vendas do seu setor agropecuário municipal, pode-se estar diante 

de uma situacão em que o municipio é importante em termos 

agricolae ao mesmo tempo que apresenta uma economia urbana de 

pequena expressão. Os conteúdos de matrizes (quadros 3 e 4) , 

nos permite algumas consideracõee sobre os atuais sub-sistemas 

de cidades no Extremo Sudoeste Paulista. A figura 12 torna aquele 

conteúdo mais claro. 

Pode-se verificar no grupo (LL) municipios que, se 

abastecem como os seus próprios produtos agropecuários. Aqui 

ocorra um relativo auto-abastecimento, mas com o predominio da 

exportacão em face do consumo urbano nesses centros ser menor do 

que sua producão primária municipal, como por outras razões de 

mercado. Por conta da pequena atracão das compras agrícolas, 

tais centros urbanos apresentam polarizacão mui to pequena no 

âmbito de produtos agrícolas, apenas. 

Há um segundo grupo (LR) que envolve 42% doe 

municipios da região, nos quais as suas producões agricolae são 

colocadas no circuito das vendas para a região. Esse conjunto de 

dados relativos a 1977, traduz concretamente um setor 

agropecuário bem mais desenvolvido com relativa capacidade de 

auto-abastecimento e ainda de exportacão para outros 

municípios. Definindo-se como uma área de fornecimento de 

produtos agropecuários, o município de Martinópolis é o que 

possui um maior equipamento industrial e comercial (atacadista, 

varejista) e ainda alguns servicos mais sofisticados que os 

demais componentes. 

O terceiro grupo (LI) é constituído por municípios de 

populacô'es reduzidas, onde a produção pecuária 

expressivamente, superior à producão agrícola, o que lhes 
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FiQ.13 

Composições das Compras e Vendas 

de Produtos Agropecuarios 

Valores Adicionados 
1977 

Em rnll-MY es de C,-uze lr°' 

"!>3 .. 05.6 

• 10 779 . 0 

so 320.e 
1 .202.• 

61.2 

V NOAS 

C OMPRAS 

Or'eD"l..t••o ... ...1io-· 8orr.,;re 

determina como expedidores básicos de gado de para corte. 

Esses fogem ã integração com a réde urbana regional. 

como o que vêm ocorrendo com oe municípios de João Ramalho. 
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Iepê (polarizados por Marilia) e ainda Paulicéia (eob influência 

da região de Araçatuba e d9 Estado de Mato Grosso do Sul). 

Entre os produtos agrícolas expedidos para outras regiões 

estão o café e a cana-de-açúcar. 

Desse levantamento, pode se extrair um outro conjunto 

de municipios (dos mais importantes para esta análise) que podem 

ser agrupados por aqueles que realizaram compras regionais, o 

grupo (RL). Temos ai os municipios que ainda necessitam recorrer 

à produção agropecuária regional para abastecer a ai mesmos. 
1 

Neste conjunto, estão apenas 40 % .dos centros urbanos acima de 

10 mil habitantes. Presidente Prudente, face ao seu porte 

populacional e equipamentos comerciais (atacadista, varejista), 

serviços e agro-industrial, define-se, no circuito da produção e 

do consumo de produtos agropecuários, como um centro de · compra 

regional e vendas internas. Quanto aos demais municipioa, suas 

presenças nesse grupo deve-se mui to mais ao volume expedições 

desempenhadas por suas cooperativas no Estado de São Paulo, como 

Tupi Paulista, Dracena, Lucélia e Parapuã, com a comercialização 

do café). Presidente Venceslau e Santo Anastácio inserem-se no 

circuito pecuário, expedição de carne, preponderantmente. 

Pode-se tomar o grupo (RR) como o mais complexo, 

duplamente polarizado: compras e vendas no âmbito regional: 

Presidente Epitácio (madeira,gado em pé e carne), Pirapozinho e 

Rancharia (amendoim, gado e óleos vegetais), cuja distriuição 

extra-regional está. apoiada em seus equipamentos comerciais 

atacadistas. 

Nessa faixa há ainda o grupo (RI) formado por 

compradores regionais e f orncedores interregionais composto por 

Adamantina e Osvaldo Cruz. Ambos possuem equipamentos industriais 
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bem como comerciais (atacadista. varejista) com atuação em toda 

extencão da Nova Alta Paulista. extendendo-se para os Estados de 

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e ainda a Alta Sorocabana de 

Presidente Prudente!. 

A partir das trocas intermunicipais de produtos 

agropecuários. podemos abstrair tantas outras indicações que nos 

levam a compreender como o papel funcional de Presidente Prudente 

não pode ampliar a sua centralidade sobre a Nova Alta Paulista. 

Fomos tentados (Quadro 4) a estabecer uma possível linha 

demarcatória da ruptura2 existente nas interacões microrregionais 

entre a Nova Alta Paulista com a Alta Sorocabana de Presidente 

Prudente, mesmo levando em conta que a fonte dos dados acima não 

nos oferecem, ponto-a-ponto. as origens e os destinos das 

compras e vendas extra-municipais. Esses pressupostos afloraram 

nas entrevistas realizadas na Nova Alta Paulista, realizadas a 

titulo de :complementação. por ser aquela microrregião um dos 

apoios aos nossos argumentos em termos de crítica à 

regionalização funcional estabelecida. a Região Administrativa de 

Presidente Prudente. 

Quando se trata de analisar a polarização 

administrativa e mesmo econômica de Presidente Prudente. são 

poucos os dados ainda confiáveis para tanto, visto que 

as polarizações estão cada vez mais mascaradas pela ampliação doa 

•• Continue:\ ..... 

a tri bL1i r- aos Valores Adicionados municipais obtidos através de 

Compras e de Vendas de produtos agropecuários, respectivamente. 

1.Essa indicaç~o n~o consta nem da figura 3 e nem 

mesmo no mapa n.12. Trata-se apenas de uma informaç~o adicional. 

2.Em verdade n~o se trata nem de ruptura, nem de 

truncamento de flu xos. considerando que, desde as suas origens, 

entre essas microrregiôes os intercambios de produtos nunca 
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limites de mercado da metrópole paulista e de outros centros 

urbanos como Bauru, Campinas. Na Região Adminietrati va de 

Presidente Prudente está ocorrendo aquilo que já vimos há muito 

tempo alertando, e que os órgãos do governo paulista e em, 1978 

já começaram a detectar que todos os esforços da política de 

regionalização paulista dificilmente conseguiria pJX>mover uma 

integração da Nova Alta Paulista com a Alta Sorocabana de 

Presidente Prudente num mesmo território. 

Pela via da polarização formal, centralizando 

determinadas naturezas de serviços coletivos, Presidente 

Prudente, como um pólo de poder decisório, tanto a · classe 

política (prefeitos, vereadores) como os empresários urbanos e 

rurais de ambas as microrregiões (Nova Alta Paulista e Alta 

Sorocabana de Pres. Prudente) jamais se reconheram quaisquer 

vinculações históricas, econômicas e poli ticas entre si. Esses 

antagonismos têm uma base comum que as diferenciam: a suas 

relações sociais, que podem estar traduzindo para o concreto a 

existência de duas regiões, em outros termos, a Região 

Administrativa de Presidente Prudente não traduz uma concretitude 

econômica e social, semelhantemente ao que ocorre no interior de 

cada uma das referidas microrregiões. 

Os diversos trabalhos já realizados, informações 

obtidas junto à classe política - a qual apresenta uma capacidade 

de percepção ( feeling) empírica em termos de diagnóstico da 

problemática emigratória de seu município, realidade que por 

sinal lhes afetam face às pressões de natureza politico

administrativa, estes nos dão uma idéia de como os gestores 

municipais têm sido impotentes para poder concretizar ae 

estratégias, via estímulos empresariais para reverter o 
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"eevaziamento" demográfico através de políticas públicas. 

A questão é que o esvaziamento populacional, nestes 

úl times vinte anos ( 1970 a 1990) nos municípios com população 

inferior 5 mil habitantes tem sido uma constante. O alcance dos 

poderes públicos locais é diminuto para conter um pr9cesso que é 

de âmbito nacional. Pode-se dizer que os movimentos emigratórios 

no Extremo Sudoeste Paulista, em termos de destinos extra-

regionais, vêm mantendo praticamente as mesmas direções de seus 

destinos, na seguinte ordem: predominância em linhas gerais das 

emigrações tFto das áreas rurais como dos pequenos centros 

urbanos locais para centros urbanos extra-regionais (Grande São 

Paulo, Campinas, Sorocaba, Campo Grande no Mato Grosso do Sul); 

as emigrações rurais de população que ainda mantem vinculo de 

trabalho com o setor agropecuário aos centros urbanos locais 

com disponibilidades de equipamentos de consumo coletivo. Com 

dados obtidos através da nova regionalização administrativa, as 

denominadas Regiões de Governo, pudemos esquematizar em termos 

gerais, seguindo o esquema doa fluxos migratórios. 

Retomando a questão dos ref lexoa das finanças públicas 

municipais como um complemento de política espacial, é preciso 

examinar algumas variáveis do Sistema Tributário pelos seus 

· reflexos no provimento de recursos ftnanceiros municipais. Para 

isto há uma passagem obrigatória em torno de consideraç-eos sobre 

o desempenho assumido a nível regional pelo seu Valor 

Adicionadol, em razão do mesmo ser a base do cálculo para a 

cota-parte rstelo - do ICM que os municípios têm por 

•• Ccm t i nu.:\ • •• M 

tiveram e ;.:presstle s suficientes que dessem o rigem a um mercado 

i ntegrado. 
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crédito em relação ao governo estadual. Esse rateio é tanto 

mais integral quanto maia internalizado ou completo for realizado 

um conjunto de atividades econômicas locais, como a produção e 

comercialização de gado por exemplo. O comércio de gado bovino 

que se dá a partir das áreas de cr iacão é capaz de gerar um 

Valor Adicionado (VA) expressivamente superior aqueÍe obtido em 

regiões de engorda. Assim, na áreas de cria e engorda conjunta 

de gado, ao realizar uma produção maia completa, é que se 

estariam aumentando o Valor Adicionado desses municípios. 

Em contraposição, a pecuária de engorda regional, 

além de não possibilitar esse procedimento contábil, um volume 

considerável das receitas (lucros) desse setor tem sido drenado 

tanto para setores da economia urbana externa aos municípios 

onde estão instaladas as fazendas de gado, como para setores de 

cria em outros estados. 

Insistindo, esse aspecto noa interessa de perto na 

medida em que os resultados das tributações sobre esse setor 

pecuário vai além do Imposto de Renda (um tributo ao governo 

federal). A este acumula-se a incidência do Imposto Sobre 

Circulação Muni e ipal devido ao governo estadual. A sua 

expressividade tributária acaba ficando aquém da sua importância 

econômica para o município no qual· está inserido. Este setor 

como fonte de recursos financeiros para investimentos públicos 

pelos poderes locais fica quase que anulado. A isto soma-se a 

drenagem dos lucros desses empresários rurais, o que faz 

•• Con t inua •••• 

1.0 Valor- Adicionado é obtido pela diferença entre 

s a idas e entradas par-a a indústr-ia e o comércio~ enquanto que 

p a r- e, e_ a gr-icul tur-a considera-se apenas o valor- das saidas de 

me t- c a d o r- 1 2- s • 
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centros como locais de seus negõcios e moradiae. 

Como demonstra a figura 14, tomando apenas os 

munic1pios de maior concentração da populacão urbana regional, o 

predominio de suas receitas ( 1980) é de base agropecuária. 

Presidente Vesceslau, no centro pecuário regional, apresenta uma 

tendência acelerada para o equilibrio intersetorial em termos de 

receitas, ou seja, uma complementaridade entre o pecuário e os 

setores da economia urbana (indústria, comércio e eervicosl). 

Outras repercussões da questão acima sobre as finanças 

municipais podem ser examinadas. Vamos tomar apenas o mais 

significativo, a LIONS S.A., revendedora de tratores-esteiras, 

montoniveladoras, retro-escavadeiras, retirou suas instalacões de 

Presidente Prudente, devolvendo o gerenciamento desse seu mercado 

regional na capital paulista. Nada mais natural, tomando-se em 

consideração que a maioria dos fazendeiros com posses acima de 

400 ha estavam cada vez mais centralizando seus negócios na 

capital do Estado. Portanto, aqui está presente, em termos 

práticos, parte de um conjunto de mecanismos que têm atuado na 

redução das fontes locais de tributação, o que reduz ainda mais 

as autonomias financeiras municipais. Existem outras questões 

conceituais que ainda dificultam o entendimento das politicas 

espaciais . 

•• Continua •••• 

1.0 Valor Adicionado é obtido pela diferença entr-e 

saidas e entradas para a indústria e o comércio, enquanto que 

para a agricultura considera-se apenas o valor das saidas de 

mercadorias. 

!.Presidente Venceslau, no inicio dos anos 70 
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espaciais . 

""·14 
PESOS DAS RECEITAS OBTIDAS POR SETORES 

Munlolpla. Com Popu/a(:Mo Urbana Aclra• d• tOmll 
REBIAO DE PRESIDENTE PRUDENTE - 'IHO 

PP Ad Mn Dr Ju OC T8 SA PE PV Ra TP Pi Lu RF 

f':::::::,j Prhnirlo 

• Comercial 

Entre tantas está o mito conceitual de que os males 

urbanos são resultados da falta de planejamento por parte do 

poder público. Outras concepções importantes surgidas no seio 

do Estado foram aquelas da racionalidade. eficiência e eficácia. 

Tais concepcõee resultaram. em boa parte. das buscas por uma 

racionalidade de gestões administrativas frente aos recursos 

financeiros defasados, melhor dizendo. entre os volumes de 
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recureoa financeiros disponiveia às gestões do governo central e 

aa tarefas derivadas doe papéis atinentes ao Estado. Esses 

últimos conceitos, em 1964, foram largamente introduzidos pelo 

governo federal no repertório das gestões municipais com uma 

nova doutrina administrativa, uma forma de culto à 

racionalização administrativa, acompanhada de um ritual sobre o 

controle de sanções centrais. 

No conjunto, ae mudanças institucionais 

(supereetruturais) estabelecidas pelo governo federal em 1964 

modificaram profundamente as instituições municipais,vamos dizer 

assim, no conjunto das instâncias políticas, ideológicas, 

jurídicas, econômicas. Romperam-se os padrões de relações · 

anteriormente havidas entre a União e 00 Municipioa, relações 

aquelas que permitiam aos últimos drenagens mais fluentes de 

recursos financeiros, tanto em termos das parcelas Imposto de 

Circulação de Mercadorias (!CM) como as do Fundo de Participação 

doe Municípios (FPM), composto de parcelas do Imposto de Renda 

(IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados ( IPI). 

"Enquanto o primeiro beneficia 00 municípios cuja economia, pelo 

dinamismo, apresenta maior número de operações tributáveis, o 

Fundo, diatribuido segundo o critério de proporcionalidade em 

relação ao número de habitantes, é relativamente mais benéfico 

para os municipioe maia pobres, desde que populosos. Nos dois 

casos a grande diferença é a canalização automática dos recursos 

para o município, em contraste com a situação anterior, na qual 

mesmo o recebimento dos recursos constitucionalmente previstos 

para o municipio exigia demonstracõee de lealdade e vassalagem 

politica e exercício das vassalagens coronelisticas" FELICISSIMO 

( 1977). 

Exemplo de um processo de alijamento da participação 
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política é aquele que envolve a carreira política do sr. 

António Sandoval Neto. Eleito diversas vezes prefeito por 

Presidente Prudente, fazendeiro pecuarista, na Alta Sorocabana 

de Presidente Prudente, banqueiro do jogo do bicho, de perfil 

personalista, conseguiu estabelecer · articulações polltlcas num 

nível de participação popular complacente de tal modo que o 

desdobramento territorial do município de Presidente Bernardes em 

1959 deu origem a um novo município cuja denominação acabou por 

corresponder à fusão doa vocábulos deSandoval e Lina, o atual 

municipio de Sandovalina,onde se concentra seus bens fundiários. 

Não se trata aqui fazer generalizações apenas em torno 

do caso acima citado. Mas seguramente retratava um processo de 

redução das lideranças provenientes das classes dominantes 

locais, decorrentes do desenvolvimento da economia de âmbito 

maia geral que também retirava os capitais locais do caráter 

nucleado, desfigurando cada vez maia os concei toa ou atributos 

locais que estavam no território, este sim como instrumento de 

todas as demais reivindicacõea. 

Retomando a questão das finanças públicas municipais, 

estamos leva~do em consideração que os Impostos Predial e 

Territorial Urbano são as principais fontes de recursos 

próprios de que os municípios podem dispor, os quais são 

altamente impopulares e que personificam aqueles que geationam 

(vereadores e prefeitos) as administrações locais.Uma das formas 

de se ampliar as finanças públicas locais, mesmo para aqueles 

municípios relativamente mais populosos, que é de poder 

legalmente aumentar a carga tributária sobre os imóveis urbanos, 

nem sempre po_dem ser realizadas face às pressões populares 

sobre a Câmara e Executivo Municipal. 
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Com o instrumento do Orçamento-Programa ficaram 

obrigadoe os municipios àe aplicaçõee doe indices pré-fixados 

para cada item da despesa: transportee, educação, pessoal. saúde, 

saneamento. atividades e etc., e isto se dá também quanto às 

prestações de contas controladas pelo Tribunal de Contas da 

União. isto com relação ao FPM e à Secretaria de Economia e 

Planejamento (SEP.s) e ao Tribunal de Contas Estadual (TCE), 

quanto às quotas de ICM. Esses cumprimentos compulsórios incorrem 

em distorções graves se se considerar as diferenciações quanto 

às bases econômicas 
1 

entre os municipios. Na sua maioria, as 

gestões municipais foram niveladas, em outros termos, passaram 

a sofrer de um tratamento homogêneo quando as soluções 

relativas aos consumo coletivos locais deveriam ser abordados 

de modo diferenciado. 

Em regra, mesmo quando uma gestão municipal ti veese 

alcançado .um grau de solução relativamente satisfatório para um 

item qualquer da realidade local, os demais setores seguramente 

continuavam sem a contemplação proporcional de receitas 

orçamentárias, por estarem presas aos mesmos índices pré-

determinados e sob acompanhamento e fiscalização das secretarias 

de planejamento de cada Estado. As possibilidades de 

remanejamento de verbas para setores deficitários eram 

remotas, senão por artifícios palhativos. 

A legislação tributária em vigor desde 1967, provocou 

em todos os municipios gradativo cerceamento em termos de 

suas capacidades de se autogovernarem, em nome da gestão 

centralizadora do território nacional, enquadrando as ações 

municipais nos objetivos nacionais, aqui incluido o combate à 

corrupção, à inflação e principalmente quanto à execução de 
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projetos estratégicos de desenvolvimento. Como já dissemos 

anteriormente, cabia à gestão centrada do território a 

iniciativa de preparar para si a tarefa de consolidar um 

conjunto de infra-estruturas de modo a poder indicar e viabilizar 

uma economia de mercado compatível a concepção capitalista de um 

mercado nacional. 

A verdade é que esse modelo de gestão centrada 

quebrou com umas das formas mais tradicionais de intermediações 

políticas entre os municipioe e as esferas Estadual e Federal: o 

coronelismo. Por outro, as lutas pela sobrevivência das gestões 

municipais dos pequenos centros reforcaram outras formas de 

intermediacões. Essas novas formas foram deslocando o eixo 

reivindicatório, acentuando-se no aparelho tecno-burocrático 

estadual e mesmo federal. 

Mui tas formas de intermediações surgiram entre os 

mais diversos níveis de gestões públicas~ A outorga da 

"autonomonia" tributária municipal para algumas de suas gestões 

internas, principalmente para aqueles services rotineiros, 

reduziu e transferiu o eixo dessa dependência que os gestores 

municipais tinham para com as elites locais e extra-locais, 

tanto que levou a um aperfeiçoamento de mecanismos de mediaoões 

entre este nivel menor com os nivele mais altos doe governos 

federal e estadual. O processo centralizador surtiu efeitos 

desejados reduzindo as manifestações locais, não importando que 

essas tivessem origem nas suas classes dominantes. 

No trato da gestão pública, a dependência politica 

também era a outra face da sua dependência econômica municipal, 

há ai uma relação dialética. Em termos mais concretos, quando 

Paulo Salim Maluf chegou ao governo paulista em 1979 pela eleição 
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indireta, tratou logo de depurar as formas de intermediações 

vigentes, principalmente aquelas que passavam pelos 

parlamentares. Os prefeitos deveriam estar afinados com os 

De legados locais do Partido Democrático Social CPDS), 

fortalecendo a Secretaria do Interior e seus Escritórios 

Regionais (ERIN's). Isto não implicou numa plenitude de 

articulações regionais, era apenas uma etapa para que as 

necessidades locais pudessem ser atendidas. O que 

verdadeiramente condicionava certos estreitamentos entre os 

governos municipais com o estadual e federal, era a lealdade do 

prefeito para com o governador, 
1 

mantidas sem nenhuma 

intermediação de deputados, secretários, as quais foram 

praticamente abolidas no período de sua gestão enquanto 

governador de São Paulo (1979-1982). Perdeu-se a função 

legitimadora do voto como elemento de troca, com isto o Partido 

Democrático Social (PDS) perdeu ainda mais a sua expressão 

diante da ; passividade popular frente ao rolo compressor do 

aparelho governamental (executivo). 

Como exemplo de acentuação das dificuldades nas 

gestões, tomamos tres prefeituras municipais como as de Iepê, 

Presidente Epitácio e Martinópolis, cujos ·prefeitos foram 

eleitos pelo então Movimento Democrático Brasileiro CMDB), os 

quais não aceitaram inicialmente quaisquer diálogos com o novo 

governo, enquanto puderam resistir aos assédios dos respectivos 

delegados do PDS e pressões pessoais e burocráticos diretas do 

Governador. 

Durante o governo Paulo Sallim Malluf, as gestões 

daqueles municípios caracterizavam-se por suas finanças 

públicas dependentes dos repasses do ICM - fonte de recursos, que 

correspondiam ao total de seus respectivos orçamentos (Iepê 
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( 49 .29% ) . Martinópolis (44.27%) e Presidente Epitâcio (46.00% ) , 

tiveram suas reeistências reduzidas pela somatória de pressões 

às quais se juntaram outras mais internas aoe municipioe. As 

respectivas populacõee locais enquanto contribuintes se viam 

prejudicadas pelos cerceamentos das decisões locais. Essa questão 

deve ser tomada num âmbito maia amplo, o da hipótese das 

contradicões existentes entre a centralizacão/descentralizacão 

das intervencõea espaciais sob o domínio de intermediacõea 

politicas. No nosso entendimento, o ordenamento ou amarracões 

financei1as (em ordem decrescente: Federal, Estadual e Municipal) 

guardam coerência de propósitos no conjunto das gestões do 

Estado e do território, com fins de destruir tantos quantos 

fossem os obstáculos (dominantes ou determinantes) no território 

nacional a formação de um mercado integrado em termos de 

produção, consumo e circule.cão. 

Em linhas gerais, neste capitulo procuramos resgatar 

as gestões do Estado e do Territórios que estavam entranhadas nas 

no Si tema Tributário nacional. Para nós ficou claro que os 

arranjos espaciais no ãmbi to da articulação agricultura

indústria regional assim como as estruturas das receitas públicas 

municipais locais foram, em boa parte, decorrentes dos 

sucessivos instrumentos institucionaís, os Sistemas Tributários a 

nivel nacional. 

Se de um lado, os sucessivos sistemas tributários 

aceleraram a concentração financeira, reduzindo ainda mais 

capacidade da economia regional expandir-se em termos de 

pequenos estabelecimentos agro-industriaisl, tais instrumentos 

1 . Pr e s i de t e Ve nces a u . no inic io do s anos 7 0 
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acabaram por eetrei tar um conjunto de fontes tributáveis 

locais. atingindo com isto as gestões municipais em todos oa 

sentidos. 

As instituições dos Sistemas Tributários no Brasil 

precisam ser encarados como um doe instrumentos de gestôes do 

da economia e do território. 

No âmbito da gestão da economia procuramos resgatar a 

sua dimensão urbana, ou seja, que os fluxos de produção e de 

consumo passassem por sistemas as cidades em sistemas ordenados 

institucionalmente. de modo a dar ao setor público controle e 

eolucão dos entraves que sobreviessem aos fluxos e afluxos sobre 

os mercados do setor privado. Na ótica do setor privado, cabe 

sempre ao poder público soluções de dificuldades que afetem a 

reprodução de uma ou outra atividade privada, mas que traduzem 

naturezas de ordem mais gerais, como transporte, ensino, 

sanemamento·. 

Quanto ao resgate da gestão do território, essa ser 

tomada com inseparável da gestão econômica. A separação aqui é 

apenas um artificio mental e não uma realidade concreta. Os 

espaces f isicos como objetos de apropriacões representam um 

instrumento de ação palitice.. Na medida que determinados espaços 

de reproducão privada (até mesmo pública) são institucionalizados 

enquanto instrumento e objeto de ação politica por parte de 

interesses setoriais, esses espaços são incorporados ao conjunto 

de palitice. mais global pela vida de politicas espaciais. Todas 

as politicas espaciais sempre tiveram subordinadas a um ou outro 

sistema de cidades (rede urbana), nem mesmo os projetos de 

colonizacão e reforma e agrária escaparam a determinados 

suportes urbanos. 
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Este capitulo, portanto, procurou abordar como as 

autonomias das gestôes administrativ~s municipais, que JS. eram 

diminutas. Tais gestões fora fortemente atingidas, debilitadas 

em termos de algumas de suas capacidades legais em solucionar oe 

seus próprios problemas locais, principalmente para atender às 

demandas por determinados equipamentos ou servicos públicos, 

agravados cada vez mais pelo volume crescente de trabalhadores 

egressos do campo. Não só as solucões, como também as reducõee 

das fontes tributáveis e a padronizacão das gestões 

administrativas locais faziam parte d8t centralizacão da gestão 

àa economia e do território nacional a nível federal. 

As velhas formas de "mediacões", inseridas agora nos 

novos quadros de dependências financeiras do setor público local ~ 

emergiram de modo mais apurado entre este ni ve 1 de poder e o 

federal. 

Durante a gestão do Governo André Franco Montoro 

esbocou-se uma forma de democratizacão da gestão do território 

paulista, quando as prefeituras locais e os órgão regionais 

comecaram a se articular fora doe esquemas anteriores. Por conta 

disto, boa parte da implantacão da infra-estrutura regional 

surgiu, a partir de 1983, como respostas às proposicões de 

prioridades locais, principalmente no setor de transporte. 

Contudo isso, de um modo geral, os órgãos regionais 

não foram e nem serão capazes de bloquear os lacos cada vez mais 

estreitos entre prefeitos e governadores. 
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ON E : 34 -4171 
AMAS : VOLKART 

VOLKART IRMÃOS .LIMITADA 
SÃO PAULO - BRASIL 

R. LIBERO BAOARÓ, 2H-18""ANO. 

CAIXA POSTAL, 7179 

São Paulo, 7 de Dezembro de 1971 

Ilmo. Sr. 
Aurelino Alves coutinho 
Diretor do Escritório Regional de Planejamento 
Coordenadoria de Ação Regional da 
Secretaria de Economia e Planejamento 
PRESYDEN'l'E' PRUDF..NTE - SP 

Prezado Senhor, 

Acusamos o recebimento de seu Of Ício 146/71 de 30 de novembro 
p.p., solicitando-nos diversos esclarecimentos, em razão da 
deci·são desta sociedade, de encerrar as suas atividades de 
beneficiamento de algodão em caroço no interior. Atendendo a 
sua solicitação, esclarecemos a seguir, as razões da nossa 
decisão: 

com o Imposto de Vendas e Consignações incidindo sôbre o pre
ço do algodão cada vez que êle mudasse de mão e a taxas cada 
vez maiores, viu-se o exportador forçado a procurar a mercado 
ria diretamente na-fonte de produção e beneficiá-la, evitando 
assim, uma incidência tributária resultante da intervenção do 
maquinista. Essa situação criou condições difíceis para os 
maquinistas não exportadores, os quais foram abandonando 
essa atividade, restando finalmente · alguns poucos de maiores 
capacidades financeiras, que se dedicavam mais ã venda à in
d~str1a nacional. Com a introdução do Imposto sôbre Circula
çã:o de Mercadorias - rCM, desapareceu a incidência em cascata 
do imposto, possibilitando o reaparecimento do maquinista não 
exportador. Geralmente, o maquinista não exportador é pessoa 
radicada na ~ocalidade onde tem a sua instalação de benef ici~ 
lilento e, conquanto essa possa ser a sua atividade principal,tem 
êle diversos outros afazeres durante o período fora da safra, 
isto é, tem uma atividade diversificada que lhe possibilita 
uma distribuição de suas despesas. De 1.967 · (quando foi intro• 
duzido o ICM) para cá t~,a1,mlentado-basta,nte o número do ma
~bl~tl'ta. nê.o exportador na tndús·trta do beneficiamento do al
'odâo., podendo admítir-t:te que na safra a ser colhida no pró
x±mo ano de 1.972, lilais de 50% do algodão será beneficiado 
em suas usinas. A atividade principal de Volkart Irmãos Limi
t~da e na qual é especializada, é a exportação para o exte
rior e, se anteriormente ela participou do beneficiamento no 
i~terior, foi em consequência de uma contingência representa,-
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1 N E : 34-4171 
MAS: VOLKART 

VOLKART IRMÃOS LIMITADA R. L IB ERO BAOARÓ, 293-18.oANO. 

SÃO PAULO - BRASIL CAIXA POSTAL, 7179 

Sr. Aurelino Alves Coutinho fl. 2 7/dezembro/71 

da pela incidência tributária. Desaparecida essa contingência, 
e reaparecendo a figura do maquinista não exportador, comercia 
lizando mais da m~tade da produção, poude Volkart Irmãos Ltda: 
voltar a dedicar-se exclusivamente à sua especialização, que é 
a exportação. 

Esclarecemos que encerramos a nossa atividade de beneficiamen
to de algodão no interior, mas continuamos com a mesma intensi 
dade anterior a participar na exportação de algodão para o ex= 
terior. Não encerramos as nossas atividades em todo o territó
rio nacional, ao contrário, continuamos exportadores de algodão. 

Esclarecemos que aos funcionários dispensados em razão dessa 
decisão, estão sendo pagas as guantias obrigadas por lei. Pode 
mos adiantar que para satisfaçao nossa, temos constatado que a 
quase totalidade dos funcionários dispensados tem conseguido 
imédiatamente colocação em outras emprêsas do mesmo ramo ou 
das cidades onde prestavam serviços. 

As informações acima, parece-nos, respondem às perguntas de 
seu oficio acima referido. Colocamo-nos, entretanto,_ à disposi 
çâo de v.sas. para- qualquer informação adicional que julgar ne 
cessãria. 

Atenciosamente 

VOLKART IRMÃOS"""l.IMITADA 

Naves 
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CONSIDERçOES FINAIS 

~ muito provável que o tema central desse ensaio 

esteja um tanto ofuscado pela complexidade que envolve qualquer 

análise mais abrangente como, por exemplo, a questão da política 

espacial frente a antagonismos especif icos existentes entre as 

classes dominantes sediadas na Alta Sorocabana de Presidente 

Prudente e Nova Alta Paulista. 

Resumidamente, podemos dizer que as nossas indagações 

estiveram centradas sombre as razões da agestão centrall do 

território, cujas preocupações foram em estabelecer 

estratégias de ação regional tomando-se o urbano como instrumento 

de organização do espaço de consumo, e as bases econômicas em 

que estavam, fincadas algumas das dificuldades politicas locais 

resultando, pois, tanto no empobrecimento das gestões 

administrativas a n1veis locais, como no insucesso da primeira 

regionalização administrativa sobre o Extremo Sudoeste Paulista. 

Pois bem, atentando para a distribuição2 das rendas 

familiares no Estado de São Paulo em 1980 (fig.4), é possível 

perceber que, grosso modo, a distribuição da renda familiar no 

território paulista não privilegia a Extremo Sudoeste Paulista. 

Em linhas gerais, os extratos de rendas familiares abaixo de 2 

e acima de 5 salários mínimos seguem (opostas entre si) as 

•• Continua •••• 

func i onou como uma das Sub-Regibes da Regi~o Administrativa de 

Presidente Prudente. Portanto~ além dos serviços decorrentes de 

suas atividades economicas~ foram-lhe acrescidas serviços de 

natur-eza burocrática. 

1.Mais p rop r- iamentE de beneficiamento de produtos 

primários. 
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grandes vias de penetracão para o interior paulista, ao longo 

dos quais estão assentadas as suas principais cidades. ao mesmo 

tempo que assinala uma periferia ainda mais miserável que vai do 

Vale do Ribeira ao Pontal do Paranapanema. contornando ao norte 

do Estado de São Paulo. Se nem mesmo a economia urbana dos 

grandes centros, localizados na região metropolitana de São Paulo 

e seu entorno, escapam a uma significativa massa de salários 

composta por familias com rendas inferiores a 2 salários 

minimos, na periferia geográfica do Estado de São Paulo essa 

realidade é muito mais acentuada e aguda do 

compa-ra ti vo possa estar indicando. As cidades no 

que mapa 

interior 

paulista, como receptáculos da pobreza no campo, a despeito de 

das politicas espaciais, pouco têm conseguido estancar os fluxos 

emigratórios para outras regiões mais centrais do Estado de São 

Paulo. 

O processo histórico de incorporação de novos espaços 

ao mercado paulistano, ou seja, a penetração da colonização 

apoiada na formação de cidades conjuntamente com as vias de 

acessos também contribuiram na atual distribuição espacial das 

rendas familiares.Trata-se aqui de um dos resultados da divisão 

espacial do trabalho no território paulista. 

Entre outras razões, por não dispormos de semelhantes 

agrupamentos desses dados para 1970, não pudemos fazer 

comparacões sobre possíveis novos arranjos espaciais da 

distribuição das rendas familiares, para dai buscarmos possiveis 

suas v·inculacões com a Política de Desenvolvimento Urbano no 

território paulista, como também poder compará-los no âmbito 

das Poli ticas Urbanas implantadas pelos governos estadual e 

federal. Embora considerando uma série de problemas de natureza 
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teórica, os dados sobre a distribuição espacial da massa de 

salários no interior do Estado de São Paulo inferem uma 

extrapolação da problemática urbana, levando em consideração que 

prevalência das reoei tas está no setor primário enquanto que a 

população concentra-se cada vez mais nas cidades. Embora a 

concentração da renda não ee dê apenae por conta da produção 

primária. 

Mesmo não se esperando uma efetiva desconcentração 

industrial para oe limites do Extremo Sudoeste Paulista 

paulista, pelo menos crescimentos pontuais das indústrias 

deveria ocorrer por conta de diversos estímulos contidos na 

politica econômica do governo central e do governo estaduàl, via 

Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo CBADESP). A 

preocupação contundente com a desconcentração industrial na 

região metrolopolitana de São Paulo, bem como os desdobramentos 

estimados para o terciário, já faziam parte de Política 

Econõnica a nivel nacional. Excluidas as contradições internas ao 

capitalismo, a política econômica traz certa coerência, em 

termos de objetivos de arranjos e da expansão do mercado 

nacional, marcada pela tentativa de fortalecer e ampliar as 

pequenas redes urbanas, no conjunto do urbano-industrial e todos 

os seus corolárioe diluidos no caráter setorial. 

Ao contrário, o setor . terciário local, tanto o 

comércio quanto o serviço, no período de 70-80, tiveram 

crescimentos também pontuais e de acordo com a distribuição 

desigual do aparelhamento urbano regional, resultado da 

concentração acumulativa funcional e popUlacional em uns poucos 

centros urbanos. Por isso mesmo, o crescimento das atividades 

terciárias vem ocorrendo não apenas por conta do circuito 

inferior da economia urbanh, mas tamb6m como resposta à expansão 
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da demanda por serviços de maior sofisticação. 

FIG. l5 
DISTRIBUIÇÃO PARCIAL DA RENDA FAMILIAR NO E. DE S.PAULO 

1980 
Donunanclos por Cla•• •s 

C 2 Solá nos Mlntmos 

> 5 Sol ó nos Nia1mos 

~ ---.. 
. .. 

As políticas espaciais para o interior paulista 

tiveram os seus limites de incidências espaciais controlados 

por fatores extra-setoriais, de ordem conjuntural, mas certamente 

subordinadas a crises estruturais. As crises estruturais na 

economia brasile i ra correspondem de certa forma às próprias 
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crises · do · Estado. Estamos considerando aqui. principalmente. o 

sistema de representação politica e a burocracia estatal que é, 

por sinal. de onde tem emergido as macro formulações econômicas 

para o conjunto do território brasileiro. 

Como tal. a regionalize.cão formall implantada no 

Estado de São Paulo no inicio da década de 70. ao longo de sua 

vigência. sofreu crises derivadas das tanto do sistema de 

represente.cão politica quanto das diferenciações das formacõee 

econômicas Microrregionais. Ao longo de 15 anos, os percalços 

que sobrevieram à gestão desse território foram acrescidos 

aquelee decorrentes de inadequação teórica pela forma como essa 

foi idealizada e tratada. As evidências mais concretas de suas 

crises estiveram manifestas nas constantes solici tacões 

avaliatórias, principalmente, em torno de disfunções urbana.e 

provocadas pela programe.cão. 

A partir de 1986, surge uma nova regionalize.cão para o 

território paulista. as Regi6es de Governo. Embora cada uma 

dessas guardem._ no interior de seue ter~i tórioe. alguns 

conteúdos econômicos homogêneos importantes, essas surgem muito 

mais como loteamentos entre lideranças política.e, 

prioritariamente intra-partidário, no seio do próprio PMDB, 

partido governista. Presidente Venceslau, como centro sub-

regional do mesmo porte (população e função) de Adamantina e 

Dracena, não havia conseguido, de pronto2, tal descentralizacão, 

mesmo tendo como prefeito WD dos lideres do PMDB {Tácito 

C.C.S.) na Alta Sorocabana de Presidente Prudente. O que estava 

•• Continua •••• 

1.Referimo-nos ao governo federal. 

2. A inc:l us~o destes dados aqui é apenas de c:ar.iter 

supletivo, um ensaio, mesmo porque ainda existem algumas 
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na base da dificuldade em se instalar tal aparato regional. com 

poderes decisórios no município de Presidente Veneceslau. 

residia no fato da bi-polarização de comando no PMDB 

microrregional. qual seja. vis-à-vis. prefeitos de Presidente 

Venceslau e de Santo Anastácio. tendo o último como representante 

Ivandro Maciel Sanches. 

O governo paulista na época reconhecia as razões dos 

conflitos de lideranças. Só mais recentemente. quando o ex-

prefeito de Presidente Venceslau e deputado estadual. Inocêncio 

Herbela. (vinculado ao PTB) foi nomeado Secretário do Interior 

(Governo Orestes Quércia) é que se conseguiu aparar algumas as 

arestas políticas domésticas (PMDB) que dificultavam tal 

descentralização administratival. Essas são algumas das 

vicissitudes inerentes às instâncias econômicas. politicas e 

ideológicas a partir de interesses territoriais. levando em conta 

que·ambos os municipios. Presidente Venceslau e Santo Anastácio. 

vizinhos entre si. representam papéis importantes na economia 

regional. além de seus portes populacionais no cojunto das 

cidades situadas numa faixa intermediária2. 

As constantes avaliações realizadas pelos Escritórios 

Regionais de Planejamento (Erplan's). durante a vigência das 11 

(onze) Regiões Administrativas. por. solicitações de liderançae 

politicae locais. não se deram conta de que as formulações dos 

ajustes na funcionalidade urbana regional traduziam. em verdade. 

uma natureza política territorial. de base econômica. 

•• Continua •••• 

dificuldades metodol6gicas a serem superadas para uma análise 

desse tipo, além do que a mesma foge ao escopo deste trabalho. 

Contudo o mesmo n~o perde a sua importáncia exploratória. 
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Naturalmente que o seu fundamento era econômico, mas não para 

aquele espaço formal maiorl, e sim a nivel de Microrregião 

Homogênea2. 

Portanto, o que se questiona na regionalização que· se 

processou em 1970, está ligado ao fundamento econômico com 

desdobramento político que mesma não levou em consideração. As 

criticas aqui se extendem à programação. dos centro e urbanos 

principaie como ajustamento da polarizacãó econômica à formal, 

bem como dae raz6ee doe desdobramentos dae novas 

descentralizac6es administrativas - Regiões de Governo 

subordinadas a interesses politicos locais. 

A importância dada as diversidades internas às Regiões 

Administrativas é que, possivelmente, estejamos diante daquilo 

que poderiamas chamar de formac8es sociais, das quais ae 

mic~orregiões citadas podem ser suae manifestações. Talvez seja 

um tanto prentencioso de nossa parte, mas estamos convictos de 

que a Re1i60 Administrativa de Presidente Prudente jamais 

englobou um conjunto de relações sociais produção de modo 

homogêneo. 

Referimo-nos sobre o comportamento da economia do 

Extremo Sudoeste Paulista, mais no sentido de que as 

corporações econômicas e sociais locais tiveram as suas formações 

numa integração intersetorial muito tênue. não o suficientemente 

que pudesse aglutinar interesses mais amploe no conjunto dae 

classes dominantes, tomando em conta ambas ae microrreaiões • 

• • Continua •••• 

1.Estamos nos referindo às 11 Regi~es Administrativas 

implantadas no Estado de S~o Paulo, entre as quais esta~os 

ana 1 isando a de Presidente Prudente. 
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- As instegraoões intersetoriais locais na região nunca 

tiveram muita importância. tanto que a maioria dos projetos de 

distritos industriaisl não saire.m das cartas das intenções. cuja 

exigência integrativa sempre foi reduzida. em razão da 

asricul tura e da indústria regional estarem mais direcionadae 

para integrações com capitais externo e ou diagonais ou 

residual. 

Pode-se avaliar o quadro de penúria geral por que 

passam as populações locais. em razões também das especificidadee 

atuais locais. por estarem sendo agravadas. mas que é mais 

funde.mentalmente por razões de trocas regionaie desiguais2 que 

af ete.m duplamente as contas locais. Pode-se ter uma dimensão 

muito próxima do concreto de como a pobreza no campo e nae 

cidadee foram se intensificando com repercuss6ee nae 

debilidades das receitas públicas municipais: as arrecadaoões 

sobre os impostos Prediais Urbanos atingiram um peso irrisório no 
, 

conjunto das arredaoões. em função doe quantitativos prediais e 

dos valores venaie (sempre defasados); a tributaoão do IPTU 

também não escapou à fragilidade das massas de salárioe locais. 

somando-se a tudo iseo doações de terrenoe e iseno6es de 

impostos relativoe aoe mesmos. cujos retornos econômicos e 

sociais para as comunidades locais frequentemente não ocorrem e 

nem poderiam ocorrer na proporoã:o deeejada. por razc5es da 

natureza da economia de mercado e também das especificidades de 

suas económiae. 

No mais das vezes. ae práticas de investimentoe 

•• Continua •••• 

2.No início do governo Orestes Quércia. 

1.Presidente Venceslau jA dispunha de infra-estrutura 

remanescente da regionalizaç:ro anterior,. enquanto centro sub-
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em infra-estruturas para implantações de Distritos Industriais. 

Por conta doe escassos recursos públicos municipais. à espera de 

Possiveis instalacões fabris, nem sempre trouxeram retornos 

mediatos em termos de qualidade de vida. Essas instalações ainda 

impuseram como contrapartida dos governos municipais e estadual 

investimentos em e~uipamentos de consumo coletivo e desPoluicão. 

Em outros termos, ao contrário da descentralização 

programada pelo Estado, o que vem acontecendo nos municipios 

além da perda de suas autonomia f inanceiraa provocada pelo 

Sistema Tributário. acresce que a reduzida implantação industrial 

ainda arcabam por arcar aos municipios com os custos sociais da 

poluição, uma vez que o setor privado traz consigo um educação 

empresarial que lhe dá a capacidade de questionar que "os 

impostos lhes dão o direito de Poluir". Em outros termos, as 

externalização dos custos sociais como os reparos pela poluição 

provocada pelo setor privado, por exemplo, 

setor público. 

deve ficar a cargo 

A resolução desse tipo de problema compõe daquilo que 

dissemos no inicio deste trabalho: sobre a espacialidade. O 

setor privado emcarrega ideológicamente ao setor público a 

tarefa de aprovisionamento de equipamentos de consumo 

coletivos, o quais correspondem a .. construcão de espaços muito 

especificas e necessários à reprodução deste ou daquele setor 

privado, ou seja. escolas, rede de água e esgoto, postos de 

saúde. vias de acessos, outras facilidades de transportes, enfim 

as infra-estruturas fisica e social. 

As fontes tributáveis mais significativas em termos dé 

transferências para os municipios de reduzidas malhas urbanas 

estão mais diretamente subordinadas ao setor agropecuário, cujo 
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comportamento depende muito mais da politica econômica. a 

niveis mais globais do que de iniciativas de âmbitos locais. 

tomando-se aqui apenas uma de suas variáveis. a concentração dos 

meios de produção nesse setor primário. Como consequências 

financeirae desses desdobramentos enfrentados pelos politicos. 

vê-se uma tendência homogeneizadora das manifestações 

reivindicatórias microrresionais. as quais se justificam pelas 

frequentes reunic5es entre prefeitos. Para n6s, 111es1110 

considerando especificidades muito . nucleadas na economia 

regional. tais reivindicações tanto podem ser indicativo da 

acentuação da divisão espacial trabalho a nivel microrregional; 

ou de uma homogeneização das relações de trabalho de forma mais 

abrangente. a ampliação de diversas dependências impostas por 

uma economia cada vez mais oligopolizada. cujos desdobramentos 

mais imediatos são as insatisfações gerais donde emergem as 

pressões populares sobre o poder público local. 

Por diversas vezes ouvimos na periferia de Presidente 

Prudente. em bairros que haviam recebido pavinientações. redes de 

água e esgotos e escola mediante movimentos sociais. donde os 

moradores se viram forçados deixá-los para trás face a 

progressiva tributação imobiliária fora do alcance de suas 

rendas. 2 bom frisar que os movimentos sociais urbanos na Região 

de Presidente Prudente têm sido muito restrito. Aqui fazemos um 

laço entre a tradição da ausência de movimentos sociais urbanos 

locais com as ·prioridades de apropriações em relação ao chão 

urbano por parte dos trabalhadores ai instalados. ainda 

vinculados de uma forma ou de outra ao setor primário. 

principalmente nas cidades pequenas. O que já não com os 

trabalhadores nae regiões metropolitanas, cuja apropriação do 

chão urbano é fundamental para a sua reprodução, pelo menos 
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enquanto forca-de-trabalho. 

De todas as gestões por que Presidente Prudente foi 

submetida, as excutadas por Paulo Constantino (a til tima em 

curso) caracterizam-se pelos investimentos que direcionou para 

a urbanização. Este é um empresário que pensa a cidade como 

um produto capitalista por excelência, ou ainda, a cidade como 

istrumento do capitalismo. Mesmo que seja uma questão complexa. 

Sr. Antônio Sandoval Neto. embora empresário urbano e rural, 

jamais havia pensado a cidade da mesma forma, mas sim como um 

populista. Talvez por razões de natureza cultural, pois a sua 

última . gestão encerrou-se no inicias dos anos 70, portanto num 

passado recente, fora da fase das grandes gestões das Politica 

Urbanas. Em Presidente Prudente, a gestão do prefeito Walter 

Lemes, em meados doe anos 70, foi a primeira a se utilizar do 

programa Cidades de Porte Médio. 

Uma gama de pressões atuais sobre os centros urbanos 

menores engloba várias modadalidades de baixa produti vide.de 

econômica (do ponto de vista da eficiência: relação custo-

beneficio)l. Essas pressões foram se tornando tão ou mais 

agudas do que aquelas verificadas em centros situados num nivel 

hierárquico inferior da rêde urbana regional (local, zonal, sub-

resional) uma vez que, pelo menos P~Tª o escalão de Presidente 

Prudente não ee dão apenas as somat6rias (quantitativas) de 

pressões (que acompanham os movimentos migratórios do campo e das 

pequenas cidadee locais); tais pressões quantitativas 

reproduziram-se em mudanças qualitativas, adquirindo 

especificidades de acordo com os momentos históricos e doe 

ambientes s6cio-econômicos em que emergiram e para onde foram 

•• Continua •••• 

regional na hierarquia decisória da burocracia estadual. 
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transferidas. 

Explicando melhor, nas cidades locais de porte 

pcpulacional menor que Presidente Prudente, até o momento que as 

conhecemos de perto, não se têm ai criado condicões que pudessem 

emergir movime~tos sociais urbanos, por uma razão muito 

siJQPles, as relações sociais de produção em .que os seus moradores 

urbanos estão envoldidos são estreitamente ligadas à questão 

agrícola e agrária. A cidade, para os agricultores que residem 

nas cidades pequenas, não é um espaço objeto de apropriação 

imediata. O que lhes são prioritários são as apropriações dos 

meios e produtos dos seus trabalhos. As cidades pouco lhes 

representam, senão enquanto moradia provisória. Portanto, a 

arena de suas reivindicações, pelo menos num primeiro momento, 

não tem o espaço urbano como fundamento de suas lutas. 

As nossas preocupacões, como objeto de conhecimento, 

abrangem uma gama enorme de pcntos para que pudéssemos entender 

que as transformações ocorridas no interior do território 

paulista, de forma a integrá-lo ao conjunto da economia 

macrorregional, e mais especificamente à economia paulista, nunca 

foram espontâneas (mesmo que em dados momentos nada lhes 

explicitassem). Quando digo espcntâneas, estou me referindo aos 

acontecimentos locais de naturezas econômicas e pcliticas cujos 

fundamentos têm escapado aos seus controles. Se ao longo de sua 

ocupação, o extremo sudoeste passou por diversas fases, essae 

sempre estiveram subordinadae aos arranjoe mais amplos do 

território macrorregional e nacional. 

Quando fizemos referências ao desdobramento de novos 

munic !pios, estávamos tentando colocar em ev idênc i4 que as 

classes dominantes locais estavam emergirido concomitantemente 
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com o crescimento urbano. As emergsncia dos centros urbanos 

locais se11Uiram uma rota, fundamentalmente de natureza económica 

e polltica, ou seJa, da legitimação ou institucionalização dos 

territórios ds. reprodução das relações soeis.is de produção do 

ponto de vista do desenvolvimento do capital (das classes 

dominantes locais). As instalaç6es Municipais traduziam uma 

formalidade de importância fundamental para o seu reconhecimento 

pelos aparelhos estatais, ou seJa, daqueles territórios enquanto 

instrumentos de interesse de classe, ao meemo tempo como 

objetos passiveis. de politicas espaciaie esta por parte de 

gestões mais centralizadas. 

N§o se trata de uma visão estreita, pois é preciso 

analisar com maior profundidade (se é que isso é verdadeiro) como 

se constituiram s.s forms.ç6es soeis.is entre numa e noutra 

Miororre6i6o. Consideramos ainda ums. outra dificuldade 

constitutiva ds. regions.lizaçao, em termos mais imediatos, ainda s. 

diferenciaç§o nos sistemas de cidades entre s. Alta Sorocabs.ns. e s. 

Nova Alta Paulista. 

Na primeira, a Alta Soroos.bans. de Presidente 

Prudente, quase s. totalidade da emergéncia das cidades estiveram 

muito ligadas s.o apoio ds. ferrovia. -~parentemente sem importância 

maior e imediata, s. pecuária extensiva e sinicialmente restrita 

beneficiou-se da rede urbana com ums. relativa aus8ncis. de 

rodovias mais signficativs.s. A valorização das terras no Pontal 

do Pars.napanema e outras áreas da Alta Sorocabans. de Presidente 

Prudente deveu mais por outras que por acessos rodoviários. 

Ao contrário da Nova Alta Paulista que teve na 

estrada-de-ferro, na maior parte desse território, import&ncia 

secundária, comparada como o papel das estradas de rodagens na 
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penetração mais ágil das relações cidade-campo. Essa 

diferenciaç§o por si só contribuiu para o estabelecimento de 

sistema de cidades diferenciada da Microrregl§o anterior. 

Nisto se resU1De as preocupações deste ensaio, o qual 

acreditamos tenha nos dado algum entendimento acerca de 

determinados arranjos que a economia modela o territór1o1 mas n§o 

só a economia, e sim a totalidade das instâncias sociais. 

1.Sei/UildO R.L. CORREA, por Gest§o do Território, 

"entendem-se, resU1DidtJJDente, as ações exercidatJ pelos B.Jlentes 

sociais, privados, públicos,, no tJentido de apropriar-se de UllJ 

território e controlar a sua organizaç§o sócio-espacial. Visam 

estJas ações, em última instância, a garantir o sistema social do 

qual os agentes que disp{Jem de poder constiturem os gestoretJ do 

território", continua ele com um exemplo, "Na tJociedade 

capitalista atual a 11est§o do territ'"ório deriva em grande parte 

das grandes corporações multinacionais e multi.localizadas,, entre 

elas aquelas do setor financeiro. De fato o procetJso de crlaç§o,, 

apropriaçKo e circulaçKo do valor,, fundamental, mas nKo 

exclusivo, para a or11anizaç60 do espaço capitalista,, passa 

necessariamente pela atividade financeira, cuja magnitude, tanto 

em termos monetAriotJ coll10 espaciais, e Ullla medida do grau de 

desenvolvimento das atividades capitalitJta " CORREA (1989). 
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