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O processo de urbanização, em tempos de globalização, vem modificando tanto o espaço 

urbano como o rural. Destarte, novos conceitos como ruralidades e urbanidades têm levado 

muitos pesquisadores a enfrentarem desafios ao tentar defini-los. As tradicionais teorias 

que diferenciavam o campo da cidade ou o rural do urbano já não são suficientes para 

explicar a realidade que o momento de expansão capitalista impõe. Diante dessa análise 

premissa, o presente trabalho tem o objetivo de identificar novas abordagens teóricas que 

tentam explicar a ruralidade e a urbanidade. As ruralidades se desdobram em duas 

vertentes, uma se refere a revitalização do rural através de atores responsáveis pela 

reprodução do capital; já a outra caracteriza-se a partir de práticas cotidianas em espaços 

periféricos como criação de animais, horta no fundo do quintal, etc. Em contrapartida, as 

urbanidades são representadas através de manifestações do urbano em áreas rurais, sem 

que esses espaços se tornem urbanos.  
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Introdução 

Muitas transformações vêm ocorrendo no campo. É comum presenciarmos hoje nas 

áreas rurais TVs, Antenas parabólicas, computadores, acesso a internet, automóveis; além 

de jovens desfilando seus modernos calçados e roupas, registrando assim, a incorporação 

das urbanidades nessas áreas, entre outros. Em contrapartida, a cidade também é 

influenciada pelos elementos rurais, através das festas, práticas como criação de animais, 

plantação,  forno de biscoito no quintal. Assim, realizar uma reflexão entre o urbano e o 

rural se torna uma tarefa muito difícil no contexto contemporâneo, uma vez que, 

“prevalecem formas arcaicas e modernas de reprodução do capital”; como mencionam 

Junior e Arruda (2005, p.34).  Nota-se então, que a relação entre a ruralidade e urbanidade 

se intensifica, diversifica e por fim se complexifica, tornando cada vez mais heterogênea, 

colocando em pauta a discussão entre diferentes disciplinas sobre o conceito do urbano e 

do rural. 

O processo de globalização tem alterado significamente a organização espacial dos 

territórios. A modernização do campo é com certeza um fator relevante que tem 

contribuído para mudanças no modo de vida rural. Observa-se agora uma interação entre o 

urbano e rural, convivendo em um mesmo espaço, porém cada um conservando a sua 

especificidade. Conforme os autores Silva; Silva (2009) por mais que esses avanços 

tecnológicos se ampliam e incorporam em territórios rurais e urbanos, transformando-os, 

fatores sócio-culturais muitas vezes tem uma relevância significativa na compreensão 

desses espaços. Por mais que as pessoas se desloquem de seu lugar de origem, os seus 

hábitos e a sua cultura não desaparecerão. Dessa forma, concordamos com os autores 

quando citam que tem pessoas que vivem em áreas urbanas, porém conservando hábitos 

rurais e vice-versa. 

 

 

Na verdade, com a intensificação dos processos de globalização e modernização 

as fronteiras entre rural e urbano, também são recriadas, uma vez que, fatores 

sócio-culturais são muitas vezes mais expressivos do que fatores como 

tecnologia e espaço geográfico. Há pessoas vivendo na considerada urbanidade, 

mas que conservam consigo, sua ruralidade. (SILVA; SILVA, p.3, 2009.) 

 

 

 

Partindo dessa análise, o objetivo desse trabalho é discutir novas abordagens 

aplicadas no conceito da ruralidade e urbanidade, calcada na concepção de diferentes 

autores. Para atingir os objetivos propostos foi realizada uma revisão teórica relacionada ao 

assunto, além de registro iconográfico de elementos de ruralidades e urbanidades. A partir 

de então, refletiremos sobre essa abordagem “ruralidade e urbanidade”, através da 

concepção de diferentes autores com o intuito de juntos tentarmos melhor compreender 

esses espaços.   

 

 

 

 



O campo e a cidade 

Pensar o campo/cidade foi sempre pensar em realidades opostas, o campo sempre 

esteve associado a uma forma natural de vida, como lugar de tranquilidade, inocência, 

entre outros, enquanto a cidade remete a ideia do centro de realizações, de progresso. 

Assim, consequentemente, a cidade seria o lugar do barulho, ambição, do moderno e o 

campo seria o lugar de atraso, ignorância e limitação como citam os autores Vale; Souza; 

Cardoso e Baldoni (2009). Embora se tenha observado várias transformações no campo, 

essa imagem reflete ainda nos dias atuais, a relação campo/cidade está associada ao 

passado e ao futuro, de maneira que, a imagem do campo está ligada ao passado, oriunda 

das tradições e dos costumes humanos e culturais e a imagem da cidade associada ao 

futuro, decorrente do progresso, da modernização e desenvolvimento. E o presente? Qual o 

espaço que ele ocupa? Essa indagação é pertinente e relevante, já que estamos comparando 

o atraso com o progresso.  O presente seria a intercessão entre esses dois momentos, ou 

melhor, a ampliação dos estudos sobre o urbano e rural, numa perspectiva de compreendê-

los na sua essência, conforme mostram os anseios de autores na busca de conceituar esses 

termos. Marques (2002, p.104) ratifica essa análise:  

Como em geral a imagem comum do campo é associada ao passado, à tradição, 

aos costumes humanos e naturais e a da cidade ao futuro, à modernização e ao 

desenvolvimento, fica faltando o presente. O presente é vivenciado como tensão 

que remete a uma crítica os modos de ação e percepção distanciados, externos, 

decorrentes do modo de produção dominante, modos de consumir em vez de 

desfrutar de pessoas e coisas.  

 
O campo e a cidade têm suas raízes desde os primórdios da antiguidade. Essa análise 

do campo relacionado ao atraso e a cidade ligada ao progresso está associada a uma visão 

dualista e dicotômica, de oposição entre o campo e a cidade, sendo que esses espaços eram 

caracterizados pelas suas especificidades: o campo assumia a função de produção e a 

cidade de consumo. Seguindo essa mesma análise Marques (2002) menciona que o campo 

é pensado como meio social distinto e que se opõe à cidade. Contribuindo com a temática 

abordada, Araújo e Soares (2009, p.204) citam que:  
 

 

[...] a relação cidade-campo remete-nos à compreensão de que as contradições 

entre esses dois espaços tiveram origem na Antiguidade, quando só emergiram 

condições sociais que possibilitaram a produção de excedente alimentar por parte 

dos povos primitivos, que a partir daí passaram a se dedicar a outras atividades 

que não a caça e a pesca, predominantes até então. Isso originou uma divisão do 

trabalho, tanto em termos materiais quanto intelectuais, a qual levou ao 

surgimento das primeiras cidades e, conseqüentemente impulsionou o processo 

de urbanização. Ao campo cabia a função de produção agrícola que pudesse 

abastecer o crescente contingente populacional das cidades, enquanto que a essas 

foram determinadas as funções administrativas, políticas, militares e relativas à 

elaboração de conhecimento. 

 

 

Essa análise confirma a dicotomia entre o campo e a cidade exposto neste trabalho 

e nos permite afirmar que essa divisão do trabalho abordada pelas autoras é resultado dessa 

oposição entre os espaços em questão.  Endlich (2006) também menciona sobre as origens 

dessa divisão do trabalho.  Ela explicita que essa dicotomia entre o campo e a cidade se 

deu desde a Antiguidade, há 5.500 anos. Segundo a autora, a essência dessa separação 

estava na capacidade de produção de excedente dos produtos básicos para a sobrevivência, 



por parte de alguns homens e logo, liberando outros dessa atividade. A partir dessa análise, 

tem-se a concepção de que as formas de produção da existência do homem foram 

desenvolvidas a partir da divisão de trabalho ou, em outras palavras, de acordo as 

necessidades da época, as pessoas exerciam diferentes papéis e funções. 

Em relação às origens da cidade é importante ressaltarmos o aspecto 

espaço/temporal pelo qual o processo urbano tem perpassado desde a Antiguidade, a Idade 

Média e acompanhado a modernidade. Marques (2002), no seu trabalho, cita Lefébvre que 

relaciona a cidade-campo ao longo do tempo no ocidente de acordo com a periodização 

histórica, dividida em três eras: a era agrária, a era industrial e a era urbana. Vejamos 

então, um sucinto histórico, através do qual buscaremos identificar as funções do campo e 

da cidade nos diferentes momentos, partindo da influência da estrutura econômica e social 

predominantes. 

Nas sociedades agrárias havia uma dependência da cidade ao campo.  As cidades 

arcaicas exerciam a função apenas política, ou seja, a cidade existia como centro político-

administrativo que organizava e dominava o campo, mas era estruturada pelo próprio 

campo, que exercia o papel de abastecimento, ao contrário da cidade que aparece nesse 

momento como consumidora, como cita o autor: 
 

 

[...] há uma predominância do rural sobre o urbano. O campo é o setor produtivo, 

e o urbano é o consumidor. A maior parte da população está envolvida na 

produção (em torno de 20 camponeses alimentam um citadino). As relações 

sociais, embora sejam mescladas por relações indiretas e indiferentes, ainda 

predomina a afetividade sobre o racional. (TREVIZAN, 2006, p.2). 

 

 

Essa afetividade mencionada pelo autor reforça o domínio do campo sobre a 

cidade. Na Idade Média, os limites físicos entre a cidade e o campo estão expressos nos 

muros das cidades e pelos arredores onde se organizavam os espaços rurais, conforme 

Endlich (2006). As cidades, nesse momento, além de assumirem a função política, elas 

também surgem como lugar de culto e de encontro representada pelos palácios, santuários 

e mercados (GEORGE, 1983, p.23 apud MARQUES, 2002). Ao final desse período, 

começa aos poucos a surgir o caráter comercial da cidade através de um relevante processo 

de acumulação de riqueza, desdobrando outros aspectos importantes para impulsionar o 

desenvolvimento da cidade como: o conhecimento, as técnicas e as obras. Ainda é 

importante frisar que todos esses aspectos desenvolveram centros de vida social e política 

nas cidades, modificando toda a estrutura arcaica que até então prevalecia nas mesmas. Em 

contrapartida, a modernidade surge do desenvolvimento do processo de industrialização e 

urbanização, proveniente do capitalismo, fruto da produção comercial. De acordo com 

Pegoretti e Sanches: 
 

Com o processo de evolução histórica e de consolidação das cidades, 

intensificaram-se os referenciais da dicotomia rural x urbano, principalmente a 

partir do século XVIII quando se iniciou na Europa a Revolução Industrial, que 

desencadeou os processos de industrialização e urbanização.  (PEGORETTI; 

SANCHES, 2005, p.1) 

 

 

 Com a Revolução Industrial, a relação campo x cidade passou por modificações nas 

suas bases estruturais e funcionais. O campo passou a ser local de dispersão, os anseios e 

sonhos de uma vida de qualidade despertada pelas indústrias direcionaram uma boa parte 

da população do campo para a cidade, mais precisamente no final do século XVIII, quando 



ocorreu simultaneamente o cercamento das terras comunais. Entretanto, essa migração, 

acabou atingindo cidade e campo, uma vez que, as mudanças no campo trouxeram perdas 

no seu caráter primário ligado à agropecuária e na cidade, as altas densidades 

populacionais trouxeram problemas urbanos ligados à baixa qualidade de vida da 

população nas cidades. Pegoretti e Sanches (2005) também contribuem para o 

desenvolvimento teórico desse trabalho quando mencionam sobre as mudanças ocorridas 

no campo e na cidade pós Revolução Industrial. Segundo elas, o século XIX foi 

caracterizado pela existência de um meio rural diferente do urbano, isto resultado da 

Revolução Industrial que tornou esses espaços cada vez mais diversificados, com 

predomínio da indústria sobre a agricultura, ou seja, da cidade sobre o campo e da invasão 

do campo pela máquina, diferentemente dos períodos anteriores. 

 Assim, a produção agrícola deixa de ser a principal atividade, de maneira que a 

riqueza deixa de ser imobiliária (propriedade da terra), enquanto que a cidade passa a ser 

local de produção, influenciando a forma de organização do campo. É a partir desse 

momento que se verifica o fortalecimento do capital, proveniente da divisão de trabalho e 

da troca. Surge a cidade industrial e com ela as grandes concentrações urbanas, onde as 

indústrias, além de instalarem-se dentro da cidade, também instalavam fora dela, próxima 

aos recursos de que necessitava, como por exemplo, as fontes de energia, matéria-prima e 

mão-de-obra (MARQUES, 2002). Nesse contexto, o solo aparece como mercadoria, o 

espaço passa a ser comercializado, sendo possível destacar o poder que o capitalismo tem 

nas transformações e modificação do espaço e da sociedade. Essas transformações podem 

ocorrer com mais velocidade na cidade do que no campo como afirma o autor: 

 

 
[...] a cidade e o campo são construções socioespaciais, que devem ser analisados 

e fortalecidos por seus contextos, situações e singularidades. Ambos não são 

semelhantes e não podem ser compreendidos como regidos pela mesma lógica, 

pois no urbano, o artificial e a velocidade dos acontecimentos se processam num 

tempo rápido. No campo o tempo é lento, as relações sociais estão mais 

centradas na proximidade, no cotidiano e num maior contato com a natureza. 

Desse modo, no campo a relação com a terra é uma das principais características. 

(MONDARDO, 2008, p.42.) 

 

Concordamos com o autor, porém é importante ressaltarmos que com a implantação 

das máquinas no campo, advindas do processo de modernização, observa-se um 

desenvolvimento considerável da produção no campo, contudo, a análise de Mondardo 

expressa a realidade presenciada nesses dois espaços. 

No caso do Brasil, os estudos relacionados ao campo e a cidade têm sua origem 

desde o período colonial. Sobre esse assunto, Wanderley (2004) cita no seu trabalho 

Holanda (1995), que comenta que a estrutura de nossa sociedade colonial teve sua base 

fora dos meios urbanos. Não houve uma civilização agrícola e sim uma civilização com 

raízes rurais, que se iniciou a partir da vinda dos europeus para o litoral do Brasil.  

 

No Brasil, o meio rural foi, historicamente, percebido como sendo constituído 

por “espaços diferenciados”, que correspondem a formas sociais distintas: as 

grandes propriedades rurais – fazendas e engenhos – e os pequenos 

agrupamentos – povoados, bairros rurais, colônias, etc. Estes espaços, 

juntamente com as pequenas cidades, tiveram um importante papel na História 

do povoamento brasileiro, como “pontos de apoio da civilização”. (CÂNDIDO, 

1964, apud WANDERLEY, 2004, p.84). 

 



 Seguindo essa mesma análise, Suzuki (2007) nos permite afirmar que no processo 

de ocupação colonial foram se formando pequenas aglomerações, a ocupação territorial vai 

sendo produzida por meio de arraiais, vilas e cidades e, segundo o autor, a sociedade deste 

período era marcada pela presença da igreja, em que a reprodução das relações sociais era 

calcada, até o século XIX, na concessão de terras, no trabalho escravo e no capital 

mercantil. Observa-se, portanto, a importância que a igreja tinha nessa época e o papel de 

“decisão” que a mesma exercia no período colonial, sendo assim, a separação entre a Igreja 

e o Estado só foi possível após a Proclamação da República. 

 A primeira atividade econômica no Brasil foi a extração do pau-brasil, logo em 

seguida a monocultura de cana-de-açúcar, com base no regime escravocrata. Dessa forma, 

a ocupação iniciada durante o séc.XVI, apoiada na doação de terras através das sesmarias e 

na monocultura de cana-de-açúcar e no regime escravocrata, foi responsável pela expansão 

do latifúndio, que passou a concentrar as terras. Vale; Souza; Cardoso e Baldoni (2009) 

mencionam que foi a partir da exploração dessas atividades que começaram a surgir as 

cidades na costa brasileira, onde presenciava o capitalismo na figura do europeu. 

As autoras acrescentam ainda, uma possível causa que possa explicar a dicotomia 

entre o campo e a cidade (da cidade moderna e do campo atrasado). De acordo com elas o 

fato dos europeus terem se aglomerado nas cidades e os negros escravos terem exercido 

trabalho no campo justifica essa oposição, sem contar que o trabalho nessa época não era 

“dignificador” como comentam as autoras. Concordamos com essa análise, uma vez que 

durante o período colonial, os negros realmente eram considerados como mercadorias e 

força de trabalho, não tinham privilégio algum, tendo como função apenas produzir sob o 

mando do seu dono. Viver a cidade era privilégio somente para as classes dominantes. 

Como já mencionamos, a ocupação do território brasileiro aconteceu a partir do litoral, 

mas a descoberta do ouro, a ação dos bandeirantes e as missões jesuíticas foram estratégias 

importantes para ocupação do interior e formação de algumas cidades no Brasil.  

Com o fim do tráfico negreiro, foi implantada a Lei de Terras de 1850, cujo 

objetivo principal era a capitalização da terra. De acordo com Martins (2004) citado por 

Vale; Souza; Cardoso e Baldoni (2009) essa capitalização significou a exclusão 

econômica, política e social dos negros, que naquele momento eram considerados “livres”, 

entretanto, viam-se impossibilitados do acesso a terra. A atividade econômica do Brasil 

estava concentrada nas plantações do café, onde necessitava de mão-de-obra para 

produção. Esse mesmo autor afirma que neste contexto o Estado brasileiro financiou a 

vinda de imigrantes europeus para trabalharem na lavoura cafeeira, porém os ex-escravos, 

também trabalhavam nessa atividade, mas eram contratados para o preparo do terreno, ou 

seja, os serviços mais pesados eram reservados para eles; enquanto os imigrantes exerciam 

o resto dos serviços, os mais leves. Para estes últimos, portanto, havia possibilidade de 

acesso a terra, uma vez que eles tinham conhecimento sobre o sistema capitalista, tanto no 

segmento econômico quanto político. Os fazendeiros não conseguiam dominar os 

europeus, eles se organizavam e reivindicavam através de greves melhores condições de 

trabalho na lavoura.  A partir de então se desenvolveu a propriedade privada no Brasil, 

através da acumulação do capital e investimentos em outras atividades, segundo 

comentário feito no trabalho de Vale; Souza; Cardoso e Baldoni (2009) ao argumentarem 

que naquele momento, o trabalho no campo passou a ser valorizado, mudando o estigma 

anterior. Contudo, Marques (2006) afirma que: 

 



A vida urbana ganha maior dinamismo com o avanço da economia cafeeira e o 

crescimento do mercado interno, tornando a cidade gradativamente o lugar da 

produção. Contudo a propriedade da terra não perde importância como fonte de 

riqueza e poder, sendo firmados alianças e compromissos entre as elites agrárias e as 

elites urbanas em ascensão, muitas delas oriundas das oligarquias rurais. 

(MARQUES, 2006, p.174) 

 

A ascensão da economia cafeeira desencadeou transformações profundas tanto no 

campo quanto na cidade, colocando em pauta a refuncionalização desses espaços. 

Reforçando essa análise, Vale; Souza; Cardoso e Baldoni (2009) comentam que o campo e 

a cidade nasceram no Brasil como espaços antagônicos que, por ora se complementam e 

por ora se excluem, não havendo entre eles, desde o seu surgimento, uma interrelação. 

Dessa forma, Suzuki (2007) também deixa sua contribuição sobre essa reflexão, 

argumentando sobre as mudanças ocorridas na cidade e no campo e apresentando 

consequências oriundas dessas mudanças.  
 

 

A modernização, nas mediações da constituição do moderno e da modernidade, 

vai se tornando uma realidade cada vez mais contundente. Na cidade, os 

processos de periferização e, depois, os de verticalização vão se delineando, 

estabelecendo uma nova paisagem urbana marcada pela existência de um 

mercado imobiliário. No campo, novas variedades são introduzidas, bem como 

novas técnicas de cultivo; mas a transformação mais contundente só vai ser 

operada em meados do século XX, com a introdução do pacote tecnológico na 

agricultura, a chamada “Revolução Verde”, em que se salienta o significado das 

grandes empresas transnacionais na transformação dos sistemas de cultivo e dos 

sistemas criatórias; é este, também, o momento de transição do trabalho livre, 

presente no sistema de colonato, para o trabalho assalariado. (SUZUKI, 2007, 

p.139-140). 

 

 

A Revolução Verde, citada pelo autor, juntamente com a Terceira Revolução 

Industrial foi fator relevante para modificar a morfologia do campo, uma vez que com a 

mecanização desenvolvida no mesmo, em especial em países subdesenvolvidos agrícolas, 

áreas foram ocupadas pelas monoculturas de exportação, como por exemplo, no Brasil, 

contribuindo para o avanço do êxodo rural, gerando problemas para as grandes cidades. 

Dessa forma, o campo passou a ser dividido em duas realidades: de um lado os grandes 

latifúndios, altamente modernizados e capitalizados, privilegiados pelas políticas agrícolas 

e do outro lado, um grande número de pequenos produtores, ou seja, agricultores familiares 

que diferente dos latifúndios não possuem os mesmos privilégios, embora existam políticas 

agrícolas direcionadas a eles, não são suficientes para garantir sua sobrevivência no modo 

de produção capitalista. 

Concluindo essa discussão, Suzuki (2007), menciona que o campo e a cidade, no 

Brasil, passaram por intensas transformações, redefinindo seus conteúdos e as suas formas. 

O autor ainda aponta a necessidade de avaliar as leituras feitas acerca do que se definia 

como campo e como cidade, com o intuito de verificar a sua potencialidade em dar conta 

dos limites em que delineiam estes espaços, mediante a sua complexidade. 

 

 

 

 



Urbanidade e ruralidade: novos conceitos? 

     Os conceitos de ruralidade e urbanidade se referem a estudos relacionados às 

territorialidades de um determinado grupo social e se manifestam por meio dos atos e 

através de práticas sociais, resultante de características do espaço rural e urbano (BIAZZO, 

2007 apud VALE; SOUZA; CARDOSO e BALDONI, 2009). A respeito da ruralidade, 

Candiotto e Corrêa (2008) destacam duas vertentes na sua interpretação. A primeira remete 

a ideia de nova ruralidade, entendida como um processo de revalorização do rural, 

influenciada por atores responsáveis pela reprodução do capital como as instituições 

globais que defendem o discurso sobre a redução de pobreza e desigualdades sociais, 

através de financiamentos e de políticas públicas. Os referidos autores mencionam que: 

 
 

Essas instituições globais, como Banco Mundial, BID, entre outras, comandadas 

pelos agentes hegemônicos do capital, defendem o discurso de revalorização do 

rural como elemento de redução da pobreza e da desigualdade social, porém têm 

como interesse implícito a ampliação das relações capitalistas no campo por 

meio de novas atividades agrícolas e não agrícolas no espaço rural. 

(CANDIOTTO e CORRÊA, 2008, p.231). 

 

 

 

 A segunda vertente de análise da ruralidade está relacionada com a realidade 

empírica, construída e incentivada por atores endógenos, como comentam os respectivos 

autores. Observa-se a ruralidade a partir de práticas como criação de animais, horta no 

fundo do quintal, a presença de um fogão e forno a lenha, usos de remédios caseiros¸ 

conversas na calçada, a prática de compadrio, entre outras, como podemos observar nas 

figuras 1 e 2.  

 

 
Figura 1: horta no terreno                                      Figura 2: horta no fundo do quintal 

Org: SILVA. C.S.F                                                Org: SILVA. C.S.F 

 



 A figura 1 ilustra uma prática muito comum no em bairros periféricos, a utilização 

do terreno para plantação de hortaliças com o intuito de aumentar a renda da família. 

Outras famílias sobrevivem de atividades rurais exercendo funções na cidade, como é 

mostrado na figura 3. 

 

 
Figura 3: transporte em área urbana                             Figura 4: transporte em área rural 

Bairro Santos Reis                                                       Território dos Xacrirabás/ São João das Missões 

Org: SILVA. C.S.F                                                      Org: SILVA.C.S.F 

 

 

 

Continuando nossa análise é importante ressaltar que as ruralidades podem estar 

presentes tanto no espaço urbano como no rural, conforme ilustram as figuras 3 e 4. Assim 

como a urbanidade; ambos estão imbricados, já que são resultantes dos fenômenos do rural 

e do urbano. Seguindo essa mesma análise, Candiotto e Corrêa (2008, p.230) comentam 

que  

 
[...] além da existência de atores, objetos técnicos e ações de caráter urbano no 

meio rural, conduzindo a urbanidades no espaço e na sociedade rural, existem 

ações e objetos técnicos característicos do rural que acabam se inserindo no 

urbano (estilo country, músicas, festas, hortas), levando ruralidades no espaço e 

na sociedade urbana.  

 

Martins e Souza (2010) também deixam sua parcela de contribuição a esse respeito, 

refletindo sobre a interação existente nesses espaços calcado nas relações de produção 

capitalista: 
 

 

O rural tecnificado e capitalista possui relações urbanas, mas que esse coexiste 

com o outro, trabalho solidário, familiar e camponês, persistente e rural em sua 

essência. Cumpre dizer que no urbano existem, seguramente, relações de 

produção capitalista e estas definem os usos dos espaços, mas incute dizer 

também, que o mesmo capitalismo entremeado no urbano produz outras relações 

não propriamente urbanas. Assim existem de um lado, as vivências urbanas e 

rurais capitalistas, e por outro lado, os hábitos e vivências rurais tanto no urbano 

quanto no rural. (MARTINS e SOUZA, 2010, p. 49). 



Vale lembrar que as ruralidades urbanas muitas vezes são influenciadas pela mídia 

e ainda por atores interessados no rural como mercadoria, como citam Candiotto e Corrêa 

(2008, p.234) “vendendo a idéia de rural como natureza, e como espaço de vida mais 

saudável”.  Essa ideia pode ser observada nos hotéis fazendas, concomitante aos 

condomínios rurais aonde os agentes imobiliários vem pregando uma nova concepção do 

rural. Todavia, a mídia também tem influência nas urbanidades rurais, uma vez que 

incorporam valores urbanos no mundo rural, através da televisão, marketing e internet.   

Em relação as urbanidades, presenciam-se manifestações do urbano em áreas rurais. 

Rua (2005) deixa claro no seu trabalho que essas manifestações ocorrem sem que os 

espaços rurais tornem-se urbanos, ambos os espaços permanecem com suas 

particularidades, sem perder as suas marcas; há uma intensa interação. “Logo, o espaço 

híbrido que resulta dessas interações, não é um urbano ruralizado nem um rural 

urbanizado” (RUA, 2006, p.95). Complementa indagando que a realidade desses espaços é 

algo novo e que pesquisadores têm enfrentado desafios ao defini-los. 

A pluriatividade é um elemento oriundo da “nova ruralidade”, que por sua vez, 

integra-se a uma série de “urbanidades no rural” conforme Rua (2006).  A pluriatividade é 

exercida por um ou mais membros das famílias rurais que praticam atividades não 

agrícolas, de maneira que venha servir de complemento na renda ou mesmo oportunidade 

de emprego para muitos que se encontram em situação de desemprego. De acordo com 

Lindner (2008) essas atividades não-agrícolas fazem com que o rural assuma novas 

funções, como o lazer que vem se destacando, o turismo, as moradias para descanso, entre 

outras. Embora existam ainda, em pequeno número, famílias que exercem atividades 

agrícolas tradicionais, em especial no Brasil, verifica-se uma perda considerável da 

supremacia da agricultura frente as atividades pluriativas, já que a mesma não consegue 

proporcionar renda suficiente para sobrevivência do trabalhador rural. Outro aspecto 

relevante e que está relacionado a essas atividades não-agrícolas é a atração e fixação da 

população no meio rural. Segundo Trevizan (2006) os fatores de atração estão 

centralizados nas novas perspectivas de trabalho e melhores condições de vida no espaço 

rural, além de fixarem a população evitando o adensamento populacional nas cidades. A 

autora cita no seu trabalho algumas atividades desenvolvidas no Brasil e que vem 

reforçando as perspectivas de trabalho no meio rural. 

 

No caso brasileiro, as perspectivas de trabalho no meio rural vêm resultando de 

atividades emergentes relacionadas à moradia, ao lazer, turismo (ecoturismo, 

turismo rural, turismo em fazenda), preservação/conservação ambiental, infra-

estrutura, etc. Serviços públicos que antes eram exclusivos da cidade vão 

ocupando espaços rurais como energia elétrica, água encanada, tratamento 

sanitário, saúde, educação, transporte público (...). Também crescem os serviços 

privados, especialmente aqueles ligados à produção, comercialização, mecânica 

de motores, escritórios, serviços domésticos (...). Vale também destacar o papel 

das novas atividades agropecuárias, nesse processo de mudança estrutural, 

gerando novos nichos de mercado: floricultura, criação de animais silvestres, 

ervas medicinais, horticultura diversificada [...]. (TREVIZAN, 2006, p.7). 

 

 

Destarte, conclui-se a partir dessa análise que no contexto contemporâneo, o rural 

apresenta-se como um novo, dinâmico, diverso e acima de tudo com estreitos vínculos com 

o urbano. Dessa maneira, Biazzo (2008, p.145) afirma que não há espaços rurais e espaços 

urbanos. Nas suas palavras “há urbanidades e ruralidades que, combinadas, ensejam as 

territorialidades particulares de cada localidade, município ou recorte regional.” 



No Brasil a relação urbano-rural tem sido tema de discussões. Muitos trabalhos têm 

sido desenvolvidos com a finalidade de compreender a interação entre ambos os espaços, 

de maneira que está cada vez mais difícil chegar a um conceito exato. Para pensar no 

urbano e rural é necessário muita cautela, pois as realidades dos espaços se distinguem, os 

critérios são aplicados de acordo com a realidade de cada país. Portanto, para entendermos 

a dinâmica entre os espaços rurais e urbanos no Brasil, é preciso compreendermos um 

pouco sobre o seu contexto histórico, sua formação e, por fim, a forma como os autores 

vem discutindo esses  espaços no contexto atual. 

 

 

Considerações Finais 

 
Fazer uma reflexão sobre essa temática realmente é muito complexo, já que muitas 

concepções se fundem dificultando cada vez mais o conceito do urbano e rural. A 

reprodução do capitalismo fortalece essa ideia, alterando cada vez mais os modos de vida 

nesses espaços incorporando, nos mesmos, elementos tanto urbanos como rurais. 

Entretanto é preciso pensar que esses espaços estão longe de se homogenizarem, cada um 

manterá sempre as suas particularidades, o que percebemos são ruralidades e urbanidades 

se interagindo numa mesma organização espacial, porém cada um mantendo o seu 

território. Muitos atores são responsáveis pela revitalização do campo através da 

reprodução do capital, as grandes empresas agrícolas exemplificam bem essa análise, além 

dos hotéis fazendas que tem sido uma atividade atrativa no espaço rural. Concomitante a 

isso, presenciamos também marketing de condomínios na cidade com paisagem rural, que 

os atores utilizam como estratégia, para atrair o seu público alvo e reproduzir o seu capital.  

Assim, as ideias apresentadas pretendem ter contribuído para análise crítica e para 

que futuros trabalhos possam ser desenvolvidos a fim de compreendermos melhor essa 

interação urbano/rural, despertando novas abordagens para o enriquecimento desse debate. 
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