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Diante da necessidade de ampliar os estudos sobre a realidade do Norte de Minas, 

notadamente no que diz respeito aos espaços urbanos, o presente trabalho tem como 

objetivo principal analisar o distrito de Nova Esperança, a fim de verificar se o mesmo 

se insere no contexto urbano ou rural. Analisando aspectos relevantes como: discutir o 

novo conceito de rural e urbano e verificar o modo de vida da população resultante do 

processo de globalização. A metodologia utilizada agregou a análise das bibliografias 

que abordam o tema, a visita a campo, o uso e ocupação do solo de alguns locais onde 

se concentram com maior intensidade os equipamentos urbanos, além das entrevistas e 

conversas com os moradores do distrito, com a finalidade de analisar como o urbano e o 

rural interagem na vivência da população. Assim, a pesquisa possibilitou concluir que 

há uma coexistência do urbano e do rural no distrito e que eles podem se fundir sem que 

percam suas especificidades, sem que haja uma homogeneização desses espaços. 

Observou-se na população do distrito um forte sentimento de territorialidade, de 

pertencimento, o que tem despertado o desejo de emancipação.  
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INTRODUÇÃO 

Conceituar os termos urbano e rural hoje, se torna um fator muito complexo, 

uma vez que um conjunto de atividades diferentes das tradicionais passou a ser 

desenvolvido no campo. Essas atividades caracterizam-se pela incorporação de novos 

produtos agropecuários, industriais, prestações de serviços e atividades de 

entretenimento (SPÓSITO, 2006). Essa discussão tem despertado interesse de 

importantes autores como: Marques (2002), Rua (2005), Pina; Lima; Silva (2008), 

Spósito (2006), entre outros. Sobre esse debate, Candiotto e Corrêa (2008) mencionam 

que tradicionalmente, a geografia vem utilizando conceitos de espaço urbano para se 

referir às cidades, que por sua vez são caracterizadas por aglomerações com alta 

densidade populacional e técnica, enquanto que o espaço rural representa as áreas não 

urbanizadas ou com baixa densidade populacional. Porém, esses conceitos não são 

suficientes para concluir esse debate, as definições e características do urbano e rural 

ainda permanecem intensas e controversas. As mudanças sociais, especialmente na área 

tecnológica, a expansão dos serviços, tais como energia elétrica, comunicação e 

transportes, vêm produzindo novas transformações no setor produtivo e serviços em 

áreas isoladas, ou seja, rurais, evidenciando a controvérsia dos conceitos de rural e 

urbano ou onde inicia o rural e onde termina o urbano, colocando ainda em pauta, a 

distinção entre o rural e urbano (TREVIZAN, 2006).   

Seguindo essa mesma análise, Wanderley (2004) menciona que o Brasil, na 

atualidade, se assemelha aos países desenvolvidos em relação à problemática da 

“ruralidade” advindas das transformações da agricultura. De acordo com a autora, a 

crise do modelo de sociedade (desemprego, violência urbana, etc.), a redução dos fluxos 

migratórios para as cidades, as novas demandas no que se refere à modernização da 

agricultura, a referência de uma identidade rural e as novas exigências a respeito da 

cidadania rural trazem uma preocupação com o desenvolvimento rural e impõem a 

reflexão sobre o que vem a ser o “rural” na atualidade brasileira e a sua verdadeira 

identificação neste contexto: o que podemos considerar como rural no Brasil? Partindo 

dessa temática, o objetivo desse trabalho é analisar se o distrito de Nova Esperança se 

insere no contexto urbano ou rural; enfatizando alguns aspectos relevantes, tais como: 

discutir o novo conceito de rural e de urbano; identificar as novas ruralidades e 

urbanidades decorrentes do processo de globalização. Assim, o fator motivador desse 

trabalho é o desenvolvimento do distrito frente a expansão territorial apresentado nos 

últimos anos. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a 

população da vila distrital é considerada como urbana, porém a partir das práticas e 

vivências observadas no distrito de Nova Esperança, surgiram alguns questionamentos: 

Podemos considerá-lo como urbano ou rural? É possível a extinção do rural com a 

incorporação de aspectos urbanos nos distritos? Portanto, para compreendermos melhor 

essa dinâmica, é preciso entender a realidade do distrito; a sua funcionalidade e o modo 

de vida da população residente. 

Para alcançar os objetivos propostos, a metodologia utilizada na pesquisa 

constituiu de um levantamento bibliográfico o qual possibilitou um referencial teórico 

embasado na temática em questão. Foram utilizados também, dados acessadas no site 

do IBGE, cuja análise proporcionou resultados pertinentes e relevantes à pesquisa como 

a proporcionalidade  da população urbana e rural. Com a finalidade de conhecer melhor 

a população e a relação que existe entre o urbano e rural no distrito, foram realizadas 

entrevistas com os moradores e os resultados foram registrados através de gráficos, 

mapas, analisando aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais. As entrevistas 

foram realizadas na área urbana de Nova Esperança, quando foram feitas 65 entrevistas 

aos moradores residentes. Na visita a campo foi feito também um registro iconográfico 



dos elementos representados pela urbanidade e ruralidade presentes no distrito, bem 

como o uso e ocupação de solo nas principais áreas onde concentram com maior 

intensidade os estabelecimentos comerciais. O mapa foi feito a partir de imagem do 

Google Earth, georeferenciada no Software Arcgiz 9.3. 

Os complexos conceitos do urbano e do rural no início do séc. XXI 

Os espaços urbanos e rurais vêm passando por intensas transformações, 

colocando em discussão os conceitos do urbano e do rural. Destarte, rompendo com a 

dicotomia campo (produção) x cidade (consumo), baseada na ideia do campo atrasado e 

da cidade moderna; aponta-se assim, uma nova corrente: o continuum urbano-rural. 

Diferente da visão dicotômica, essa corrente surgiu para justificar as mudanças que vem 

ocorrendo nesses espaços, especialmente no campo, com a mecanização; isso em 

virtude do processo de urbanização que proporcionou mudanças na sociedade, atingindo 

também o espaço rural e aproximando-o da realidade urbana (MARQUES, 2002). Vale; 

Souza; Cardoso e Baldoni (2009) citam no seu trabalho Graziano da Silva (1999), que 

também contribui com o debate em questão, quando menciona que o rural deve ser 

compreendido como um continuum do urbano, o rural e o urbano não devem ser 

espaços distintos, que se opõem, mas se complementam.  Deve, portanto, existir uma 

integração entre eles, com a existência de um processo moderno, renovador no campo 

sem que haja perda da identidade no mesmo. Sposito (2006) reconhece a constituição de 

um contínuo cidade/campo, afirmando que essa concepção adotada proporciona a 

junção desses espaços, ou seja, ocorre uma inter relação entre o urbano e rural como foi 

apontado, o espaço urbano e o espaço rural se justapõem, interagem a partir de 

transformações socioespaciais oriundas da reprodução do capital. Em suas palavras:  
 

O reconhecimento de um contínuo cidade/campo não pressupõe o 

desaparecimento da cidade e do campo como unidades espaciais distintas, 

mas a constituição de áreas de transição e contato entre esses espaços que se 

caracterizam pelo compartilhamento, no mesmo território ou em micro 

parcelas territoriais justapostas e sobrepostas, de usos de solo, de práticas 

socioespaciais e de interesses políticos e econômicos associados ao mundo 

rural e ao urbano. (SPOSITO, 2006, p.121). 

 

 

A autora ainda faz uma crítica a respeito da incapacidade, no período atual, de 

distinguir onde acaba a cidade e começa o campo. Ela argumenta que as formas desses 

espaços confundem-se em virtude das intensificações nas relações, tornando os limites 

entre os dois espaços imprecisos. É importante ressaltar que embora eles apresentem 

semelhanças, as suas particularidades são consideradas, tanto no campo (rural) quanto 

na cidade (urbano), sem que haja destruição na relação que estabelecem e nem o 

desaparecimento do rural como afirma Rua (2005) citado no trabalho de Araújo e 

Soares (2009). Complementando essa análise Maia (2001) também nega a extinção do 

rural, ressalvando que: 
 

[...] no processo de expansão da urbanização, os espaços naturais, bem como 

os espaços rurais, se tornam cada vez mais raros. O processo já é bastante 

conhecido: A cidade expande-se sobre o campo. Desaparece, portanto o até 

então evidente conflito campo x cidade. O espaço mundial parece caminhar 

para uma total urbanização, guiado pelos anseios de uma sociedade urbana. 

Contudo, como já dissemos anteriormente, a realidade em sua complexidade 

não se mostra homogênea, e o espetáculo da cidade vai-se compor não só 

pelo progresso, mas também por seu reverso. E o campo, longe de ter 

desaparecido, permanece nas dissimulações dos seus limites. (MAIA, 2001, 

p.215). 

 

 



   Concordamos com a reflexão da autora, ainda que o mundo venha a se 

urbanizar numa esfera global, o espaço urbano e o espaço rural estão longe de se 

homogeneizarem.  A autora cita que a cidade além de representar o progresso também 

pode se opor a esse progresso, como observamos na realidade das cidades brasileiras, 

muitas são emancipadas sem nenhuma condição, com péssima infraestrutura, atendendo 

apenas aos interesses políticos, que aproveitam da pobreza das populações nelas 

residentes. 

Destarte, para compreendermos melhor a realidade do urbano e do rural no 

contexto atual, analisaremos alguns aspectos relevantes e que justificam essa 

dificuldade dos autores em definir esses espaços.  

O urbano e o rural hoje se caracterizam como modos de vida, diferente da 

concepção anterior. Nas palavras de Rodrigues (2004) o urbano resulta do processo de 

urbanização, caracterizando um modo de vida que, por sua vez, acabou atingindo tanto 

as áreas rurais como as urbanas. Essas metamorfoses ocorridas nesses espaços é 

decorrência do período técnico-científico-informacional, que expandiu o urbano, 

enquanto modo de vida como mencionam Brito; Oliveira e Pereira (2009). É importante 

deixarmos claro que embora o urbano venha se alterando com muita velocidade e 

subordinando o meio rural, percebe-se também uma significativa influência deste no 

urbano. De acordo com os autores: 
 

Também ocorre a influência do meio rural no urbano. Vários são os 

exemplos que podem ser citados, como é o caso da cultura popular típica do 

meio rural, que passa a ganhar reconhecimento nas cidades, seja através dos 

artesanatos, das festas populares e folclóricas, das músicas, das comidas 

típicas, entre outras. Essas formas culturais são incorporadas pela população 

urbana e demonstram uma das relações de interação entre estes dois espaços. 

Sendo assim, os conceitos clássicos não conseguem explicar o urbano e o 

rural, até onde seus limites alcançam e onde eles se confundem, tornando 

complexas as tentativas teóricas para encontrar as distinções entre eles. 

(BRITO; OLIVEIRA; PEREIRA, 2009 p.6). 

 

 

Nessa análise fica clara a interação que existem nesses espaços e também a 

complexidade em defini-los; uma vez que verificamos os traços do urbano no meio rural 

e os aspectos do rural, presentes no espaço urbano como afirmam os referidos autores. 

Além das características citadas acima, podemos também elencar as relações de 

compadrio, a religiosidade e as crenças populares que são aspectos marcantes do meio 

rural e presentes em muitos locais ou até mesmo em pequenas cidades. Endlich (2006) 

faz um comentário importante no seu trabalho, quando afirma que o urbano irradia-se a 

partir da cidade e atinge territorialmente os limites das suas influências. Ela ainda 

conclui essa análise mencionando a necessidade de pensarmos enquanto pesquisadores 

o conceito da cidade e do urbano, uma vez que ele se torna duplo. Diante disso, surge o 

seguinte questionamento: Seria uma cidade toda aglomeração que possuir um mínimo 

de serviços considerados urbanos? Abramovay (2000) é citado no trabalho de 

Bernardelli (2006), no qual deixa sua visão a respeito desse questionamento, afirmando 

que é preciso compreender a distinção de “cidades rurais”, o papel que exercem frente 

as políticas de desenvolvimento territorial e a valorização da dinâmica numa 

determinada região. 

 Dessa forma, o tempo é um forte fator que vem justificar essas transformações 

ocorridas tanto no espaço urbano como no rural. Elas podem ocorrer de forma rápida ou 

lenta. Nos espaços urbanos, por exemplo, as mudanças são mais rápidas e mais nítidas, 

observam-se constantes renovações e transformações como nas casas e prédios 

construídos e destruídos, nas avenidas traçadas e alargadas, no fluxo de pessoas e dos 

automóveis, nas vitrines das lojas e nas mercadorias vendidas (BAGLI, 2006). Já no 



meio rural essas mudanças ocorrem de forma mais lenta, não são tão perceptíveis, 

embora aconteçam, porém com menos intensidade do que no urbano. 

               Embora essas mudanças estejam ocorrendo no meio urbano e rural, ainda é 

possível distingui-los através de suas paisagens. Sobre esse debate, Babli (2006) faz 

uma análise discutindo a importância das paisagens para distinção entre esses espaços. 

Segundo ela, “a paisagem se apresenta como uma combinação de determinados 

elementos: formas, cores, sons, sensações. Detalhes que extrapolam o plano do visível. 

Pode ser vista, mas também ouvida e sentida.”  

Sposito (2006) apresenta no seu trabalho três aspectos que responde o porquê da 

ação planejada tornar difusa a separação entre a cidade e o campo. Primeiramente, ela 

menciona que a cidade cresce, transformando a terra rural em terra urbana, essas terras 

loteadas estão localizadas em torno da cidade, no seu perímetro urbano, que por sua vez 

são de interesse dos proprietários e incorporadores, pois possibilitam a ampliação da 

renda da terra. Assim, observa-se uma cidade marcada por descontinuidades territoriais, 

gerando vazios urbanos, sem uso de solo urbano. O segundo refere-se à invenção do 

automóvel e ao surgimento de tecnologias de comunicação que foram fundamentais 

para a integração e redefinição das morfologias espaciais. E por fim, o terceiro aspecto 

trata da dimensão temporal, tendo em vista que “a dimensão temporal na análise da 

cidade e do campo tem que ser tomada pelos ritmos que estabelecem na atualidade.” 

(SPOSITO, 2006, p. 127) 

No Brasil, o debate urbano-rural é objeto de várias reflexões, sobretudo no 

campo das ciências sociais e humanas, em diferentes áreas como a Geografia, História, 

Sociologia e a Economia. O critério utilizado pelo Brasil para definição de cidade é o 

político-administrativo no qual é considerada urbana toda sede de município (cidade) e 

de distrito (vila). Segundo Marques (2002, p.97) a classificação do IBGE “considera 

área urbanizada toda área de vila ou de cidade, legalmente definida como urbana e 

caracterizada por construções, arruamentos e intensa ocupação humana; as áreas 

afetadas por transformações decorrentes do desenvolvimento urbano, e aquelas 

reservadas à expansão urbana.” O problema dessa classificação é que se observa apenas 

a definição do urbano, e o rural como é possível defini-lo? A respeito desse debate 

Marques (2002) salienta que o espaço rural se define a partir de tudo aquilo que não é 

urbano e de suas carências, sem levar em conta as suas próprias características, além 

disso, a autora menciona que o urbano e o rural são definidos pelo arbítrio dos poderes 

municipais que, por sua vez, é influenciado por seus interesses fiscais.  

Araújo e Soares (2009) também contribuem com essa reflexão, citando a 

classificação oficial como problemática, uma vez que, moradores de áreas consideradas 

urbanas podem apresentar práticas de modo de vida rural ou os que vivem em áreas 

rurais apresentarem práticas de modo de vida urbana. Veiga (2003) também critica essa 

classificação, discordando nitidamente da urbanização brasileira, definida pelo IBGE, 

ao afirmar que o “Brasil é menos urbano do que se calcula”. Na sua obra “Cidades 

Imaginárias” ele atesta que há um equívoco nos dados do IBGE, pois podem existir 

cidades bastante pequenas, inclusive com população inferior a 2.000 mil habitantes, 

possuindo características estruturais e funcionais que não podem ser vinculadas a 

realidade urbana. Neste ponto concordamos com o autor, uma vez que temos observado 

um número expressivo de cidades com tais aspectos.  Por outro lado, há alguns pontos 

importantes, que devem ser ressaltados: o fato de o autor ser economista e secretário do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (CNDRS) pode ter 

influenciado nas suas análises quantitativas explícitas na obra, constituintes da base para 

negar a urbanização brasileira adotada pelo IBGE e, de certa forma, deixou implícito, 

uma preocupação com o futuro do espaço rural. Outro aspecto relevante é que na sua 

discussão ele não apresenta nenhum embasamento teórico, argumento suficiente para 

tornar suas ideias convincentes. E, por fim, é cabível chamar atenção ainda, para análise 

feita pelo autor utilizando os países centrais como suporte, entretanto é preciso entender 



a distinção que existe entre a realidade dos países centrais e subdesenvolvidos. Alguns 

autores tecem críticas a obra de Veiga, como é o caso de Bernardelli (2006) que 

questiona a metodologia usada por Veiga, centrada na diferença entre urbano e rural 

através da densidade demográfica, de acordo com ela esse elemento não poderá 

solucionar a dificuldade da distinção e representaria grandes disparidades, uma vez que 

o Brasil apresenta uma extensão territorial significativa. 

Para entendermos a dinâmica desses espaços no Brasil é necessária uma análise 

calcada em estudos sobre as mudanças ocorridas e que vem redefinido as funções tanto 

do espaço urbano como do rural. Destarte, Reis (2006, p.7) menciona no seu trabalho 

que o processo de urbanização tornou o espaço rural brasileiro diferenciado, inclusive a 

economia, ele aponta que “esse fenômeno torna-se mais perceptível nas áreas rurais que 

possuem um contato mais próximo com as grandes cidades que compõem o núcleo 

dinâmico da economia brasileira”.  

A partir da década de 1990, surge o chamado “novo rural” brasileiro, colocando 

em pauta a ideia de continnum como teoria adequada a realidade brasileira, 

impulsionando dessa forma a abolição da perspectiva dicotômica. A expansão do tecido 

urbano faz surgir novos limites entre as áreas urbanas e rurais, dificultando a definição 

desses espaços, difíceis de serem percebidos. De maneira que, não poderíamos apontar a 

linha do perímetro urbano como uma linha que separa a área urbana da área rural. 

Conforme as palavras de Reis (2006, p.8) “o perímetro urbano dos municípios torna-se 

um mecanismo de separação grosseiro e distante da realidade sócio-espacial”. Ele 

complementa que no momento da demarcação prevalecem os interesses políticos, 

econômicos e tributários. Portanto, existem pessoas que vivem em áreas que não são 

urbanizadas, porém são consideradas urbanas por estarem dentro do perímetro urbano. 

Atualmente no Brasil, segundo dados do IBGE (2010), há continuidade da queda 

do volume da população rural e que “a diminuição do volume da população rural 

concomitante ao incremento da população urbana indica a tendência de aumento da 

urbanização no Brasil, que, intensifica-se na década de 1970, deixando de ser um País 

de características rurais para caminhar no sentido de um país mais urbanizado”. No 

intercenso de 2000 para 2010 verifica-se um aumento de 81,2% para 84,4% da 

população urbana, possibilitando inferir que a previsão para os anos seguintes será de 

um país totalmente urbanizado.  

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991/2010.    

                       Org. FERREIRA, C. , S, 2011 

 

 

 

 



          

 

 

Assim, diante da análise exposta, observa-se a expansão do urbano sobre as 

áreas rurais e o significativo aumento do número de pessoas ocupadas em atividades 

não agrícolas, indicando o início de um novo paradigma sócioespacial no Brasil. Dessa 

forma, hoje vivemos um novo momento, onde urbanidades e ruralidades convivem num 

mesmo espaço, sem que percam suas particularidades. 

 

Caracterização socioeconômica do distrito de Nova Esperança 

O distrito de Nova Esperança fica a 18 km da cidade de Montes Claros, 

ocupando a condição de ser o distrito de maior desenvolvimento social, econômico e 

educacional do município de Montes Claros. Localiza-se na bacia do Rio Verde Grande, 

tendo Tabuas como principal rio, com altitude aproximada de 850 metros acima do 

nível do mar. Está interligado às principais cidades norte mineiras como Januária, São 

Francisco e Montes Claros através da BR 135 (CRUZ; SILVA, 2001). Atualmente, 

possui uma população em torno de 3.474 mil habitantes, classificando-se como o maior 

distrito de Montes Claros. O distrito conta com ruas e avenida asfaltadas, água tratada, 

coleta de lixo, energia elétrica, limpeza urbana aparentemente satisfatória. Os 

equipamentos urbanos presentes na vila do distrito são: uma Estação de Tratamento de 

Esgoto (ETE ) pelo Piloto do Programa Nacional do Saneamento Rural (PPNSR), uma 

praça, um posto de saúde, uma unidade do Programa Saúde da Família (PSF), um 

CEMEI (municipal), uma escola estadual (ensino fundamental e médio), um campo de 

futebol, uma quadra de esportes, uma antena de telefonia celular, um posto policial e 

quatro templos religiosos, sendo: Igreja Católica (Sr. Bom Jesus), Igreja de Deus 

Avivamento Bíblico, Assembléia de Deus e Cristã do Brasil, bem como um Telecentro 

que tem contribuído na capacitação e formação de muitos jovens. 

O principal ponto da vila distrital encontra-se em torno da BR 135, onde estão 

localizados os principais pontos comerciais, justificando o atual crescimento que o 

distrito vem apresentando. Entre os estabelecimentos se destacam: posto de gasolina, 

borracharia, loja de material de construção, algumas lojas de vestuários, lojas de 

produtos agropecuários, supermercados, padaria, sorveteria, restaurante, boate e vários 

bares em torno da BR 135 dinamizando a economia do distrito. É interessante frisarmos 

que, alguns desses estabelecimentos vêm adentrando-se no interior do distrito, 

modificando assim a sua paisagem; embora as residências ainda se concentrem em 

maior numero no interior do distrito, como mostra o mapa 1.  

 

   



          
Mapa1: Uso e ocupação do solo em Nova Esperança/MG. 

Fonte: Pesquisa no campo. 
 

No Censo Demográfico de 2010, a população do distrito apresentou um 

crescimento significativo. Nova Esperança possui 3.474 habitantes, sendo 2.845 na área 

urbana (vila) e 629 na zona rural (tabela 1). É necessário considerar que, embora o 

distrito de Nova Esperança esteja localizado na área rural do município de Montes 

Claros, a população da vila (sede distrital) é contada como urbana, “segundo o IBGE, é 

considerada área urbanizada toda área de vila ou de cidade, legalmente definida como 

urbana e caracterizada por construções, arruamentos e intensa ocupação humana; áreas 

afetadas por transformações decorrentes do desenvolvimento urbano, e aquelas 

reservadas à expansão urbana”. Marques (2002. p.97)  

 

    

 

 

 
 

 



      Tabela 1 

Fonte:  IBGE, 2010 

 

 

Ainda em relação a população, as entrevistas aplicadas nos possibilitou afirmar 

que há um predomínio de  adultos e idosos no distrito. Entre os 65 entrevistados, 48% 

são de faixa etária acima de 43 anos, 15% entre 39 a 43 anos, 11% 33 a 38, 9% de 15 a 

20 anos e, por fim, apenas 6% entre a faixa etária de 21 a 26 anos. (gráfico 1) 

 

             Gráfico 1 

 
                  Fonte: Pesquisa no campo.  Org: Ferreira. C.S. 2011 

Assim, nota-se uma inexpressiva porcentagem de uma população jovem.  

Ainda que o distrito tenha apresentado “um desenvolvimento considerável”, 

principalmente no aspecto comercial, fatores como educação e emprego têm 

incentivado muitos jovens a se deslocarem do distrito para outras cidades, em busca de 

melhores condições de vida. Há, portanto a permanência de moradores que vivem da 

aposentadoria ou mesmo residem no distrito em busca de tranquilidade ou ainda, porque 

alguns dependem de serviços prestados as indústrias instaladas nos limites do distrito. 

Cabe ressaltar que a vinda dessas indústrias para o distrito tem atraído muitos 



benefícios, como emprego, fixação e atração da população, inclusive acredita-se que 

seja um fator relevante que vem contribuindo para o crescimento do distrito. Embora 

esses benefícios estejam mudando a realidade da população, esta apresenta uma renda 

baixa, uma porcentagem significativa de moradores sobrevive com apenas um salário 

mínimo. De acordo com o gráfico 2, 60% dos entrevistados recebe um salário mínimo, 

26%  recebe dois salários mínimos, enquanto apenas 14% recebe três salários mínimos. 

A situação socioeconômica da população justifica-se pelos baixos salários pagos pelos 

serviços prestados, uma vez que uma boa parte dessa população não se encontra 

qualificada. Assim, os moradores do distrito são submetidos a esses baixos salários 

oferecidos, principalmente aqueles que trabalham no campo. Na entrevista, entre os 65 

entrevistados 51%  não  exercem atividades remuneradas no distrito de Nova Esperança, 

enquanto que 49% dos entrevistados exerce atividade remunerada. É importante 

frisarmos que desses 51% que afirmaram não exercer atividade remunerada em Nova 

Esperança, estão incluídos os aposentados e mulheres que não exercem nenhuma 

atividade remunerada de maneira que apenas a minoria dos entrevistados trabalha em 

outros municípios ou mesmo em Montes Claros. 

 

                     Gráfico 2 

 
                  Fonte: Pesquisa no campo. 

                          Org: FERREIRA. C.S.2011 
 

Essa análise nos dá suporte para apontarmos a expressividade no número de 

pessoas que prestam serviços no distrito, ainda que os salários não sejam tão 

satisfatórios.  

 

Nova Esperança: O lugar onde o urbano e o rural se entrecruzam  

 
A interação entre o urbano e o rural está presente no distrito. O urbano não 

exclui o rural, nem o rural o urbano, juntos, eles se relacionam. A população de Nova 

Esperança mesmo sendo considerada como urbana e viver um modo de vida urbano 

guarda também valores e costumes típicos do rural. O espaço local apresenta uma 

paisagem heterogênea, onde o urbano e o rural se entrecruzam. Observa-se nas figuras 1 

e 2 paisagens no interior do distrito. Na figura 1 verifica-se uma paisagem com 

infraestrutura ainda incipiente, casas cercadas com arame, rua sem asfaltamento, além 

de criação de animais como galinhas, em contraste com a figura 2, que nos mostra uma 

paisagem com melhor infraestrutura urbana como ruas asfaltadas, além de melhores 



condições nas moradias. Entretanto, é preciso esclarecer que a infraestrutura de um 

espaço, não difere o urbano do rural como menciona Bagli, (1996, p.96) citado no 

trabalho de Araújo (2008, p.80) ao escrever que a condição de ser rural ou urbano não 

está dada pela presença ou ausência de infraestrutura.  Envolve outros aspectos que 

ultrapassam a mera aparência. Concordamos com a autora, pois encontramos em várias 

cidades paisagens como essas apresentadas nas figuras 1 e 2, principalmente em bairros 

distantes do núcleo central, onde os investimentos públicos ainda não são realizados por 

completo. Assim, no espaço do distrito de Nova Esperança encontram-se elementos 

urbanos quanto rurais, que se integram, porém, cada um mantém a sua especificidade. 

 
 

 
    Figura1:  Rua com pouca infraestrutura                 Figura 2:  Rua com melhor infraestrutura 

    Autor: Ferreira, C. S. 2011               Autor: Ferreira, C. S. 2011 

 

É necessário reforçarmos que, assim como os elementos rurais estão presentes 

na vida dos moradores de Nova Esperança, o modo de vida urbano também aí se 

encontra. A proximidade com a cidade de Montes Claros e a relação estabelecida com 

ela tem sido um fator relevante para a inserção do modo de vida urbano no distrito. O 

fato de freqüentarem a cidade, ainda que para consumir, traz para o distrito um novo 

estilo de vida, verificada nas roupas, sapatos, culinárias, tecnologias (celulares, 

televisão, antena parabólica, etc.), além daqueles que deslocam para cidade com o 

objetivo de continuar seus estudos, a convivência com os colegas também influência no 

modo de vida dos moradores. Encontramos respaldo para essa análise nas palavras de 

Bagli quando menciona que: 
 

 [...] a inserção no mercado de consumo tem construído hábitos comuns. A 

possibilidade de adquirir determinados produtos e serviços aproxima 

realidades que outrora eram bem contrastantes. Mercadorias são adquiridas 

por moradores do campo e da cidade, seja para suprir necessidades, divertir 

ou simplesmente enfeitar. O próprio consumo tornou-se um hábito comum 

aos espaços rurais e urbanos. (BAGLI, 2006, p.94).  

 

Cabe aqui salientar, que a presença de elementos urbanos no distrito não é um 

continuum da cidade. Araujo (2008, p.84) menciona que “o distrito é um espaço que 

influência e é influenciado pela cidade, que incorpora valores urbanos, mas mantendo e 

valorizando os hábitos rurais”. Em Nova Esperança essa realidade não é diferente, na 

figura 3, observa-se no interior do distrito, um espaço considerado como urbano, a 

presença tanto de elementos urbanos como rurais.  



 

 
Figura 3: Aspectos do espaço urbano do distrito 

Autor: Ferreira, C. S. 2011 

 

Portanto há uma mesclagem entre o urbano e rural, tornando-o um espaço 

híbrido, porém cada um mantendo as suas especificidades e particularidades. No 

contexto atual verificam-se novos conceitos que surgiram para justificar essas mudanças 

ocorridas no campo. A presença de elementos urbanos no distrito deve ser interpretada 

como “urbanidades”, e os elementos rurais como “ruralidades”. Em Nova Esperança 

observamos a presença desses dois elementos, pessoas utilizando celulares, dirigindo 

automóveis, mas também deparamos com carroceiros, pessoas utilizando cavalo como 

meio de transporte, conforme as figuras 4 e 5.  

 
 

 
      Figura 4: Aspectos urbanos                                     Figura 5: Aspectos rurais 

      Autor: Ferreira, C. S. 2011                                      Autor: Ferreira, C. S. 2011 

 
Observamos também outras ruralidades, denotando uma forte marca do rural no 

distrito, como  algumas plantações de hortaliças no fundo do quintal, além de bananeira 

e outras plantas frutíferas. Muitos moradores plantam para consumo próprio ou mesmo 

por hábito, outros para aumentar a sua renda familiar.  A figura 6 ilustra a plantação de 

hortaliças no interior do distrito, assim como esta, outras foram identificadas, inclusive, 

notamos que é uma prática comum entre os moradores ter uma pequena horta no fundo 

do quintal. Na figura 7 observa-se a estufa com as mudas de plantas, que o morador 



comercializa na cidade de Montes Claros, o que nos chamou atenção é que essa 

atividade é praticada dentro do distrito em seu próprio terreno.  

 
Figura 6: Plantação de hortaliças no quintal      Figura 7:Estufa com mudas de plantas 

Autor:Ferreira, C. S. 2011                                 Autor: Ferreira, C. S. 2011 

 

Além dessa atividade, identificamos outras ruralidades presentes no distrito 

como o velho hábito de juntar lenha, típico do rural, essa prática é realizada para fazer 

um biscoito ou mesmo acender o fogão a lenha, fonte que utilizavam para substituir o 

gás, uma vez que, antes não existia esse elemento. Se analisarmos bem, perceberemos 

que hoje, é muito raro encontrarmos uma residência que não tenha o fogão a gás, porém, 

o fogão a lenha não deixa de estar presente,  hábito muito comum nas áreas rurais. A 

criação de galinhas também é praticada no distrito, além da criação de animais como 

porco, cavalo e gado. As figuras 8, 9 e 10 mostram que as ruralidades presenciadas no 

distrito fazem parte do dia a dia dos moradores.  

Entre esses elementos rurais, outra característica ainda foi observada em Nova 

Esperança, os moradores dizem que gostam de viver no distrito porque é um lugar 

tranquilo. Uma das moradoras responde da seguinte forma: “Eu gosto de viver aqui em 

Nova Esperança, é um lugar tranquilo, um ajuda o outro e agente conhece muita 

gente”. 

 
 

 
         Figura 8: Acúmulo de lenha                                           Figura 9: Fogão a lenha 

         Autor: Ferreira, C. S. 2011                                               Autor: Ferreira, C. S. 2011 



 
Figura 10: Criação de galinhas 

Autor: Ferreira, C. S. 2011 

 

A partir dessa fala e de outros moradores, nota-se certo sentimento de 

pertencimento pelo lugar, nos levando a pensar na territorialidade. Araújo (2008) 

menciona que essa territorialidade pode se tornar um fator relevante para distinção entre 

o urbano e rural, uma vez que a identidade apresenta um grau de intensidade maior no 

modo de vida rural, diferente das cidades médias e grandes, nas quais a proximidade 

entre as pessoas oriundas das relações de vizinhança são inexistentes, predominando 

relações de individualidade e competitividade (ARAÚJO, 2008, p.80). 

As urbanidades também estão presentes no distrito, com menor intensidade, mas 

elas existem. O lazer que os moradores de Nova Esperança é realizado em bares, 

sorveteria, boate, onde conversam com os amigos. Esses equipamentos urbanos acabam 

refletindo nos moradores o modo de viver urbano. Sendo assim, é perceptivel um 

crescimento significativo desses equipamentos no distrito, com destaque para os bares. 

As vitrines de lojas também representam as urbanidades em Nova Esperança, na 

pesquisa realizada verificamos algumas lojas, umas incipientes, porém outras com 

vitrines e modelos de roupas bastante modernas, estimulando a venda em Nova 

Esperança. Concluindo, portanto, o distrito que outrora se caracterizava apenas como 

rural, hoje apresenta um espaço redefinido, modificado, no qual observa-se ruralidades e 

urbanidades presentes. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A globalização tem se expandido em várias partes do mundo e seus efeitos vêm 

sendo refletidos de várias formas, modificando o modo de vida das pessoas e 

redefinindo os espaços, à medida que esses espaços vão se urbanizando. Dessa forma, o 

processo de urbanização intensificado pela globalização tem colocado em discussão o 

conceito de urbano e rural na contemporaneidade. Alguns autores têm desenvolvido 

trabalhos com o intuito de tentar entender essa interação. Quando se trata da relação 

urbano-rural, é necessário compreender que, ainda que a urbanização alcance o campo, 

as diferenças sempre existirão, sempre serão espaços heterogêneos, mantendo assim, 

suas particularidades.  

Os reflexos do mundo moderno chegaram ao distrito de Nova Esperança e 

gradativamente vem modificando o modo de vida da população e redefinido o seu 

espaço. Em consequência disso, o comércio evoluiu e atualmente vem se diversificando 

ao longo da BR 135 e adentrando-se pelo interior do distrito. Dessa forma, pode-se 

afirmar que o surgimento desses empreendimentos comerciais tem sido um dos fatores 

que justificam o seu crescimento.  

 A partir dos dados analisados e da visita ao campo, observamos uma intensa 

relação entre o urbano e o rural no distrito. De maneira que, tanto o urbano quanto o 

rural estão presentes no viver dos moradores. Isso é perceptível no uso do celular, no 

modo de vestir, nas conversas entre as vizinhanças, dentre outras práticas. Assim, a 

pesquisa realizada no distrito de Nova Esperança nos possibilitou chegar a conclusão 

que as urbanidades e ruralidades estão presentes no viver e nas práticas das pessoas, 

visto que os investimentos da administração têm proporcionado a urbanização do 

mesmo, sendo considerado pelo IBGE como urbano, entretanto o modo de vida da 

população nos revela uma marca expressiva de ruralidades no distrito, aproximando-o 

do modo de vida rural. Ainda a respeito ao distrito, é importante refletirmos sobre a 

necessidade de se fazer uma análise ampla, capaz de identificar e conhecer a realidade 

do mesmo e a relação estabelecida com o restante do município.  

Concluindo, após a realização da pesquisa foi possível perceber que o distrito de 

Nova Esperança apresenta um significativo ambiente rural, embora venha ocorrendo 

muitas influências do meio urbano. Observou-se que o comportamento dos moradores e 

a sua funcionalidade estão voltados para hábitos predominantemente rurais. E por fim, 

verificou-se ainda, um sentimento de territorialidade, de pertencimento o qual tem 

despertado o desejo de emancipação do distrito. 
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