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Introdução 

Em meio século, o Brasil passou de um país essencialmente agrário para uma das 

principais economias do mundo. Os reflexos na produção, na sociedade e no espaço 

geográfico são muitos e complexos. Entre os vetores da reorganização produtiva do 

território brasileiro, destacaríamos a reestruturação produtiva da agropecuária. 

Com a expansão dos sistemas de objetos voltados a dotar o território de fluidez para 

os investimentos econômicos, os fatores locacionais clássicos são redimensionados, 

ocorrendo uma verdadeira dispersão espacial da produção, acirrando a divisão social e 

territorial do trabalho e as trocas intersetoriais, resultando em diferentes arranjos produtivos 

em todo o país, tanto no campo como nas cidades. 

A urbanização deixa de ser apenas litorânea e se interioriza, desencadeando um 

incomensurável número de transformações nas áreas mais distantes do país. Desde a 

década de 1980, concomitantemente aos processos de macrourbanização e 

metropolização, difundem-se e crescem também as cidades médias e locais, tornando muito 

mais complexa a rede urbana, uma vez que aumentaram tanto os fatores de concentração, 

quanto os de dispersão. 

A difusão da agricultura científica e do agronegócio explicam, em parte, a expansão 

do meio técnico-científico-informacional no espaço agrário, desenvolvendo novas categorias 

de cidades. Destacamos as cidades do campo, cujas funções e vínculos hegemônicos 

associam-se às demandas dos sistemas agroindustriais integrantes do circuito superior da 

economia agrária. 

Reestruturação Produtiva da Agropecuária Brasileira 

No Brasil, os setores econômicos vêm passando por intensa reestruturação produtiva 

nas últimas décadas. A globalização da economia provocou transformações profundas 

também ao processo produtivo associado à agropecuária. Os sistemas de ação e de objetos 

(Santos, 1994, 1996, 2000) a ela inerentes foram reestruturados com a introdução da 
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ciência, da tecnologia e da informação, daí resultando um novo modelo técnico, econômico 

e social de produção agropecuária, que aqui chamaremos de agricultura científica (Santos, 

2000; Elias, 2003a) muito mais produtivo e competitivo, oferecendo novas possibilidades 

para a acumulação ampliada do capital. 

Embora desde o início do comércio em grande escala a agropecuária comercial se 

desenvolva no país, caracterizando a história econômica e a ocupação do território, somente 

quatro séculos mais tarde ela apresenta mudanças radicais. Isto se deve ao fato de a 

revolução tecnológica também ter atingido essa atividade, que passa a incorporar os 

principais paradigmas da produção e do consumo globalizados, acompanhando as 

transformações gerais do restante da sociedade. 

A reestruturação produtiva da agropecuária foi intensa a partir da década de 1960, 

mas privilegiou áreas, produtos e segmentos sociais, acarretando profundos impactos 

sociais, territoriais e ambientais que culminaram na elevação da histórica concentração da 

propriedade da terra; num processo de oligopolização do setor; em transformações das 

relações sociais de produção; na fragmentação do espaço agrícola e na urbanização do 

campo. 

As bases técnica e econômica da agropecuária foram substituídas, seja para o 

cultivo de plantas, seja para a criação de animais, uma vez que se mostravam incompatíveis 

com as novas formas de produção, distribuição e consumo. O novo modelo de crescimento 

agropecuário baseia-se na incorporação da ciência, da tecnologia e da informação para 

aumentar e melhorar a produção e a produtividade, culminando em memoráveis 

transformações econômicas e, portanto, socioespaciais. 

A aplicação dos procedimentos e métodos científicos para a realização da 

agropecuária, visando ao aumento de produtividade e à redução de custos, aperfeiçoou e 

expandiu seu processo produtivo, induzindo importantes progressos técnicos que foram 

determinantes para imprimir complexas inovações às forças produtivas do setor. Com a 

pesquisa tecnológica foi possível reestruturar a base técnica empregada nesse conjunto de 

atividades, transformando os tradicionais sistemas técnicos agrícolas e abrindo um grande 

número de novas possibilidades para a realização da mais-valia mundializada, através da 

fusão de capitais com os demais setores econômicos. 

O aumento da extensão da área cultivada deixou de ser o fator exclusivo de 

crescimento da produção agrícola, uma vez que as inovações tecnológicas elevaram a 

produtividade do trabalho e da terra, que avançava muito lentamente até então. A 

reestruturação da agropecuária se deu com um amplo emprego de máquinas, insumos 

químicos e biotecnológicos fornecidos pela atividade industrial, provocando notáveis 
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metamorfoses nas relações sociais de produção e acarretando metamorfoses na divisão 

social e territorial do trabalho agropecuário. 

A rentabilidade do capital, exigida pela economia globalizada, induziu a existência de 

formas mais eficazes de produção, transformando radicalmente as forças produtivas da 

agropecuária, visto que seus conjuntos técnicos anteriormente hegemônicos não condiziam 

com a racionalidade vigente no período tecnológico. A impossibilidade de controle do 

processo produtivo da agropecuária, com uma estrutura extremamente dependente dos 

fatores naturais (clima, relevo, solo, temperatura, topografia, etc.), sempre representou um 

limite para a acumulação ampliada no setor, uma vez que o tempo de produção é 

comumente superior ao tempo de trabalho. 

Um dos caminhos buscados pela pesquisa tecnológica voltada para o setor visou 

justamente a uma aproximação entre o seu processo produtivo e o funcionamento da 

indústria, parâmetro considerado ideal para se obter maior crescimento e acumulação. 

Diante disso, uma das principais orientações do progresso tecnológico na agricultura teve 

como intuito a geração de insumos artificiais, produzidos em escala industrial e capazes de 

substituir parte dos insumos naturais, e, assim, ter um maior controle sobre o ciclo biológico 

das plantas e dos animais, tornando-o um pouco menos vulnerável às forças da natureza e, 

em conseqüência, capaz de responder mais positivamente às novas formas de produção, 

distribuição e consumo. 

Podemos dizer que a tecnologia e o capital passam a subordinar, em parte, a própria 

natureza, reproduzindo artificialmente algumas das condições necessárias à produção 

agropecuária, que se torna cada vez mais dependente dos insumos gerados pela indústria, 

cuja produção transformou o conjunto de instrumentos de produção agrícola. Inúmeras 

pesquisas tecnológicas voltadas para o setor desenvolveram uma gama muito grande de 

novos produtos químicos na tentativa de: suprir as deficiências do solo; prevenir as doenças 

das plantas; combater as pragas das plantações; aumentar o rendimento por hectare; 

fabricar no laboratório sementes mais produtivas; construir máquinas para semear, cultivar, 

colher e irrigar o solo; e uma quantidade incomensurável de outras inovações, 

proporcionando importantes ganhos de produtividade. 

Com a difusão desse conjunto de inovações na atividade agropecuária, sua 

realização tornou-se crescentemente dependente do processo científico-técnico de base 

industrial, minimizando a anterior vantagem relativa representada pela produção localizada 

nos melhores solos, nas topografias mais adequadas, entre outras. Aumentou, assim, a 

possibilidade de aproveitamento dos solos menos férteis e de ocupação intensiva de 

territórios antes desprezados para tal atividade, relativizando-se as questões locacionais, 

antes imprescindíveis. Para Graziano da Silva (1981, p. 44), a produção agropecuária 
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deixou de ser uma esperança ao sabor das forças da natureza para se converter numa 

certeza sob o comando do capital, perdendo a autonomia que manteve, durante séculos, em 

relação aos outros setores da economia. 

Com tais transformações, a agropecuária passou a ser um empreendimento 

totalmente associado à racionalidade do período técnico-científico-informacional (Santos, 

1979, 1988, 1993, 1994, 1996, 2000), apresentando as mesmas possibilidades das demais 

atividades para a aplicação de capital e para a obtenção de alta lucratividade, tornando-se 

mais competitiva e permitindo maior valorização dos capitais nela investidos, o que a 

aproximou da indústria, do comércio e dos serviços. Nesse sentido, no atual sistema 

temporal, um dos principais signos da agricultura científica é o fim do isolamento da 

atividade em relação aos demais setores econômicos, graças a uma crescente 

interdependência com o crescimento geral da economia, ocorrendo um processo contínuo 

de fusão com capitais dos demais setores. 

O estreitamento de relações entre a agropecuária e o restante da economia é um 

fator importante quando se quer distinguir a agricultura científica das demais, nas quais 

grande parte dos circuitos espaciais da produção (Santos, 1986, 1988, 2001) se esgotam no 

interior do próprio estabelecimento agrícola. Os círculos de cooperação e os circuitos 

espaciais da produção da agricultura científica extrapolam, de forma cada vez mais intensa, 

os limites de uma propriedade rural, de uma região ou do país, reforçando-se sua presença 

no circuito superior da economia (Santos, 1979). 

Outra característica da agricultura científica é seu funcionamento cada vez mais 

regulado pela economia de mercado, em função das demandas urbanas e industriais. As 

relações entre os setores agrícola e industrial merecem destaque, uma vez que propiciaram 

o desenvolvimento de muitas novas classes e gêneros de indústrias, notadamente das que 

fornecem os insumos e bens de capital para a agricultura, assim como das indústrias que 

processam os produtos agropecuários – agroindústrias − transformando-os em mercadorias 

padronizadas para o consumo de massa globalizado. 

Multiplicam-se os espaços da produção e das trocas globalizadas, inclusive entre os 

espaços agrícolas, os quais passam por inúmeras metamorfoses, pois são extremamente 

suscetíveis de aceitação do capital tecnológico. Isto se deve, em grande parte, ao fato de 

possuírem uma quantidade pequena de pedaços de tempo materializados, permitindo uma 

rápida difusão do capital novo e respondendo mais rapidamente aos interesses das 

empresas hegemônicas dos setores agropecuário e agroindustrial. 

Considerando que o campo, quando do início da aceleração contemporânea (Santos, 

1996), era um espaço com menos rugosidades (Santos, 1985), possuindo uma flexibilidade 

muito superior à apresentada pelas cidades, repletas de capitais mortos, ele se tem 
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mostrado um dos locus preferenciais de introdução dos capitais industriais e financeiros, já 

que não oferece resistência ao seu contágio. Por tudo isso, nas áreas onde se expande a 

agricultura científica o meio natural e o meio técnico são rapidamente substituídos pelo meio 

técnico-científico-informacional (Santos, 1985, 1993, 1994, 1996, 2000, 2001), aumentando 

a proporção da natureza social sobre a natural e, conseqüentemente, a racionalização do 

espaço agrário. 

A Cidade do Campo 

O Brasil do terceiro quartel do século XX alcançou a urbanização da sociedade e do 

território. Desde então, em contraposição ao processo de metropolização, que caracterizou 

a urbanização até a década de 1980, teríamos também uma tendência à desmetropolização, 

quando passam a crescer, ao mesmo tempo, as grandes cidades, as cidades médias e as 

cidades locais, formando-se um verdadeiro exército de reserva de lugares. 

Prolifera-se a quantidade de lugares propícios ao exercício dos capitais 

hegemônicos, resultando na fragmentação do território, assim como numa nova distribuição 

de funções produtivas, com conseqüências marcantes para a divisão social e territorial do 

trabalho. Destaca-se uma rede urbana cada vez mais diferenciada, inviabilizando o uso dos 

esquemas clássicos de tratamento da questão. 

Em nenhum outro período de sua história, o Brasil conheceu tamanha complexidade 

de sua urbanização. Analisando este processo, Santos (1993: 9) colocou que, “mais que a 

separação tradicional entre um Brasil urbano e um Brasil rural, há, hoje, no país, uma 

verdadeira distinção entre um Brasil urbano (incluindo áreas agrícolas) e um Brasil agrícola 

(incluindo áreas urbanas). No primeiro os nexos essenciais devem-se sobretudo a 

atividades de relação complexas e no segundo a atividades mais diretamente produtivas.” 

A adição de produtos químicos, a utilização da biotecnologia, o uso intensivo de 

máquinas agrícolas, entre outros, além de mudar a composição técnica e orgânica da terra 

(Santos, 1994), também aumentam a racionalidade do espaço agrário, promovendo-se a 

expansão do meio técnico-científico-informacional, o que explica em parte a interiorização 

da urbanização, pois além do fenômeno da fábrica moderna dispersa dá-se também o 

fenômeno da fazenda moderna dispersa (Santos, 1993). 

A reestruturação produtiva da agropecuária brasileira promoveu o aprofundamento 

da divisão social e territorial do trabalho. Dentre os resultados destacáveis temos uma total 

remodelação do território e a organização de um novo sistema urbano. As novas relações 

entre a cidade e o campo, impostas pela agricultura científica e pelo agronegócio, 

representam um papel fundamental para a expansão da urbanização e para o crescimento 

das cidades locais e médias, fortalecendo-as, seja em termos demográficos ou econômicos. 
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Um dos novos fatos a considerar é a expansão do consumo produtivo. Em todo o território 

brasileiro, mas especialmente na Região Concentrada, é possível encontrar exemplos de 

cidades que se desenvolvem associadas de forma hegemônica a este tipo de consumo. 

Associados à consecução da agricultura científica, originaram-se intensos 

movimentos de êxodo rural, fator determinante para a compreensão do processo de 

urbanização acelerada e caótica que se vem processando no Brasil nos últimos quarenta 

anos, acarretando uma profunda crise urbana que hoje atinge brasileiros de todas as partes 

do país, fazendo eclodir, desde a década de 1980, inúmeros movimentos sociais, tanto no 

campo como na cidade. 

Processa-se um amplo crescimento de áreas urbanizadas nas regiões agrícolas que 

passam pelo processo de reestruturação produtiva, uma vez que, entre outras coisas, a 

gestão da agropecuária moderna necessita da sociabilidade e dos espaços urbanos. O 

Brasil chega ao século XXI com uma generalização do fenômeno da urbanização da 

sociedade e do território. Os antigos esquemas utilizados para classificar a sua rede urbana, 

as divisões regionais, as regiões metropolitanas, que até hoje são empregados pelos 

institutos oficiais de pesquisa do país, estão ultrapassados, necessitando de uma revisão 

urgente, que dê conta da complexidade da realidade atual. 

Ao lado da metropolização, principal característica da urbanização brasileira nas 

décadas de 1960 e 1970, Milton Santos (1993) chamou a atenção para o fato de que, a 

partir da década de 1980, o Brasil passa por uma verdadeira revolução urbana, com a 

expansão do fenômeno da desmetropolização, quando crescem também as cidades médias 

e locais. Daí concordarmos com sua afirmação de que é impossível continuar simplesmente 

dividindo o Brasil entre urbano e rural. Para ele, uma divisão entre um Brasil urbano com 

áreas agrícolas e um Brasil agrícola com áreas urbanas refletiria melhor a realidade 

contemporânea do país. 

Tais mudanças são um reflexo, entre outras coisas, do processo de expansão dos 

espaços urbanos nas áreas de moderna agricultura, cujos elementos estruturantes podem 

ser encontrados na expansão do consumo produtivo do campo moderno (Santos, 1988; 

Elias, 2003b), aumentando o terciário; no êxodo rural; na migração descendente (Santos, 

1993) de profissionais especializados no agronegócio, mostrando que é na cidade que se 

realiza a regulação das transformações que ocorrem no campo moderno. 
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Antes da reestruturação produtiva da agropecuária brasileira, o consumo do campo 

era, sobretudo, um consumo consumptivo que criava demandas heterogêneas, segundo os 

subespaços, dependendo da importância das suas rendas e salários. Mas, hoje, nas áreas 

que participam de forma mais complexa do processo de modernização agrícola, o consumo 

produtivo do campo tem o poder de adaptar as cidades próximas as suas principais 

demandas, convertendo-as no laboratório, no lugar da gestão da produção agropecuária 

moderna, uma vez que fornecem a grande maioria dos aportes técnicos, financeiros, de 

mão-de-obra e de todos os demais produtos e serviços necessários a sua realização. 

Não é incomum encontrar cidades no Brasil agrícola com áreas urbanas onde o 

terciário voltado à produção de uma maneira geral e ao setor agropecuário, em particular, é 

mais importante do que o dirigido ao consumo consumptivo. Poderíamos citar como 

exemplo as cidades de Luis Eduardo Magalhães, no oeste baiano; Rio Verde, em Goiás; 

Rondonópolis, em Mato Grosso; Balsas, no Maranhão; Matão, em São Paulo, entre outras. 

O dinamismo da agricultura científica e do agronegócio contribui para a elevação da 

média salarial, principalmente dos trabalhadores especializados, além de ter aumentado a 

renda entre os empresários agrícolas e expandido a classe média no campo, como ocorreu, 

por exemplo, com os citricultores paulistas nas décadas de 1970 e 1980. 

O impacto de todas essas transformações técnicas, econômicas e sociais na 

dinâmica populacional e na estrutura demográfica vem sendo intenso. Concomitantemente a 

uma verdadeira revolução tecnológica da produção agropecuária e agroindustrial, ocorreu 

uma revolução demográfica e urbana, marcada por grande crescimento populacional, 

principalmente urbano. O Brasil tem apresentado um acelerado processo de urbanização e 

um notável crescimento urbano. 

Uma das características do processo de modernização das atividades agropecuárias 

no Brasil é o desenvolvimento de uma gama muito extensa de novas relações entre o 

campo e a cidade. Isto se deve a crescente integração dessas atividades ao circuito da 

economia urbana. 
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Segundo Milton Santos (1992: 11-13), "há superposição dos efeitos do consumo 

consumptivo e do consumo produtivo, contribuindo para ampliar a escala da urbanização e 

para aumentar a importância dos centros urbanos, fortalecendo-os, tanto do ponto de vista 

demográfico, quanto do ponto de vista econômico, enquanto a divisão do trabalho entre 

cidades se torna mais complexa. Como o campo se torna extremamente diferenciado pela 

multiplicidade de objetos geográficos que o formam; pelo fato de que esses objetos 

geográficos têm um conteúdo informacional cada vez mais distinto (o que se impõe, porque 

o trabalho no campo é cada vez mais carregado de ciência) tudo isso faz com que a cidade 

local deixe de ser a cidade no campo e se transforme na cidade do campo". 
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A partir das questões supracitadas, acreditamos que podemos utilizar a 

denominação dada por Santos (1988b, 1992, 1993, 1994, 1996, 2000) de cidade do campo 

para classificar várias das cidades do Brasil agrícola. Na medida em que é a cidade que 

passa a fornecer a grande maioria dos produtos, serviços e mão-de-obra necessários à 

produção agropecuária e agroindustrial, a cidade local deixa de ser a cidade no campo e se 

transforma na cidade do campo, deixando de ser a cidade dos notáveis para ser a cidade 

econômica. 

Isto se dá tanto pelo fato de seus produtos serem cada vez mais entregues aos 

mercados urbanos para serem processados e consumidos como, principalmente, porque a 

agropecuária moderna tem o poder de impor especializações territoriais cada vez mais 

profundas. Dessa forma, as demandas das produções agrícolas e agroindustriais modernas 

têm o poder de adaptar as cidades próximas às suas principais demandas, convertendo-as 

no seu laboratório, uma vez que fornecem a grande maioria dos aportes técnicos, 

financeiros, jurídicos, de mão-de-obra e de todos os demais produtos e serviços necessários 

à sua realização. Quanto mais modernas se tornam essas atividades, mais urbana se torna 

a sua regulação. 

A cada sopro de modernização das forças produtivas agrícolas e agroindustriais, as 

cidades das áreas adjacentes se tornam responsáveis pelas demandas crescentes de uma 

série de novos produtos e serviços, dos híbridos à mão-de-obra especializada, o que faz 

crescer a urbanização, o tamanho e o número das cidades. As casas de comércio de 

implementos agrícolas, sementes, grãos, fertilizantes; os escritórios de marketing, de 

consultoria contábil; os centros de pesquisa biotecnológica; as empresas de assistência 

técnica, de transportes; os serviços do especialista em engenharia genética, veterinária, 

administração, meteorologia, agronomia, economia, administração pública, entre tantas 

outras coisas, se difundiram por todas as partes do Brasil agrícola moderno (Elias, 1997, 

2003b). 

Isto pode ser comprovado especialmente na Região Concentrada (Santos, 1986, 

1993, 1996, 2000), onde a agricultura científica é hegemônica sobre os demais tipos de 

atividade agropecuária, mas também nas demais regiões brasileiras, onde a agricultura 

científica e a racionalização do espaço agrário se dão como manchas ou pontos, tais como 

na Região Nordeste (Elias, 2002ab). 

Com isso, a modernização agropecuária não apenas ampliou e reorganizou a 

produção material, agrícola e industrial, como também foi determinante para a expansão 

quantitativa e qualitativa da produção não-material, aumentando a terciarização das 

economias próximas às áreas de realização da agricultura científica. 

 4482 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

O resultado é uma grande metamorfose e crescimento da economia urbana das 

cidades próximas das produções agropecuárias modernas, paralelamente ao 

desenvolvimento de um novo patamar das relações entre cidade e campo, que se pode 

vislumbrar nos diferentes circuitos espaciais de produção e círculos de cooperação (Santos, 

1986a, 2001) que se estabelecem entre esses dois espaços. O crescimento da produção 

não-material se deve ainda ao crescimento populacional e à revolução do consumo, esta 

última erigida sob os auspícios do consumo de massa, que impõe numerosas necessidades 

aparentemente naturais associadas à existência individual e das famílias. 

São vários os exemplos de que, nas condições brasileiras, os lugares que mais 

rapidamente responderam aos apelos da agricultura científica e do agronegócio estão entre 

os que mais fazem surgir inúmeras atividades que escapam às classificações mais 

tradicionais das atividades econômicas, particularmente do terciário. Nessas áreas, para 

melhor entender a urbanização, temos de nos preocupar com a existência das novas 

atividades comerciais e de serviços, nem sempre disponíveis em forma de estatísticas, mas 

fundamentais para o reconhecimento da realidade contemporânea. 

Os anos 70 foram de radicais transformações para inúmeras atividades terciárias, 

com a instalação de muitos novos fixos e, conseqüentemente, a constituição de muitos 

novos fluxos, de matéria e de informação, seja intra-urbanos, interurbanos ou entre as 

cidades e o campo. A intensificação e a especialização da produção aumentaram as trocas, 

assim como as possibilidades de fluxos, viabilizando a maior integração do território 

nacional. 

Com a fluidez possível graças à construção dos modernos sistemas de engenharia 

dos transportes e das comunicações, intensificaram-se as trocas de toda natureza, com 

grandes impactos na vida social e no território, reformulando o sistema urbano antigo. A 

expansão dos complexos agroindustriais não apenas repercutiu na estrutura técnica das 

suas respectivas atividades econômicas como causou profundos impactos às relações 

sociais de produção, transformando o conjunto de normas e padrões que regulavam tais 

relações. O resultado é uma nova divisão social e territorial do trabalho, com grandes 

impactos na estrutura demográfica e do emprego, que culminam com um processo 

acelerado de urbanização. 
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O aprofundamento da divisão social e territorial do trabalho agrícola, possível a partir 

das condições de instantaneidade e de simultaneidade (Santos, 1996, 2000) que se 

verificam com a revolução tecnológica, fizeram com que as relações entre as cidades se 

transformassem, aumentando as diferenças entre elas, as quais se tornam cada vez mais 

distintas umas das outras, muito embora inúmeras características similares existam, dadas 

pelo processo uníssono que as rege. 
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 Uma vez que as cidades do campo se organizaram para atender às demandas das 

atividades econômicas, o resultado é uma total remodelação do território e a organização de 

um novo sistema urbano, hoje muito mais complexo do que há trinta anos, com uma veloz e 

incessante substituição do meio natural e do meio técnico pelo meio técnico-científico-

informacional. Cada vez que o território brasileiro é reelaborado para atender à produção da 

agricultura científica, novos fixos artificiais se sobrepõem à natureza, aumentando a 

complexidade dos seus sistemas técnicos. O território torna-se assim cada vez mais rígido, 

mais rugoso, promovendo uma urbanização corporativa (Santos, 1993; Elias, 2003b), isto é, 

empreendida sob o comando dos interesses das grandes firmas. Dessa forma o 

conhecimento do processo de expansão do meio técnico-científico-informacional no campo 

parece ser, a partir da análise do fenômeno espacial, uma das vias de reconhecimento da 

sociedade e do território brasileiros atuais. 

Nas áreas mais modernas do Brasil agrícola (Santos, 1993) é grande o 

desenvolvimento de áreas urbanas, cujos nexos essenciais se devem às inter-relações cada 

vez maiores criadas no contexto da globalização da produção e do consumo de produtos 

agrícolas. A modernização da atividade agrícola e agroindustrial, em especial, redefine o 

consumo do campo, que deixou de ser apenas consumptivo para se tornar cada vez mais 

produtivo, criando demandas até então inexistentes e ampliando o processo de urbanização. 

 As cidades do Brasil agrícola moderno (Elias, 1997, 2003b) têm-se desenvolvido 

atreladas às atividades agrícolas e agroindustriais circundantes e dependem, em graus 

diversos, dessas atividades, cuja produção e consumo se dão, em grande parte, de forma 

globalizada. No período técnico-científico-informacional as cidades se multiplicaram no país 

e passaram a desempenhar muitas novas funções, transformando-se em lugares de todas 

as formas de cooperação erigidas pela produção agrícola e industrial, associadas aos 

complexos agroindustriais hegemônicos. 
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Não é apenas a cidade que tem força para receber e emitir numerosos e variados 

fluxos. Hoje, muitas das atividades realizadas no campo são não apenas agrícolas mas 

também industriais, visto que uma parte considerável das agroindústrias se localizam no 

campo, junto à produção de suas matérias-primas. Essas agroindústrias têm o poder de 

criar muitas novas relações, próximas e distantes, cujos circuitos espaciais da produção e 

círculos de cooperação (Santos, 1986a, 2001) buscam nexos distantes, criando uma gama 

de novas relações sobre o território, transformando radicalmente as tradicionais relações 

cidade-campo, fazendo com que esses dois espaços passem a emitir e a receber uma 

grande quantidade de fluxos de matéria e de informação. O resultado é uma total 

reorganização do território brasileiro, urbano e agrícola, onde se destaca a expansão do 

meio técnico-científico-informacional não só nas cidades mas também no campo. 
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Tudo isso fez da urbanização um fenômeno bastante complexo, dada a 

multiplicidade de variáveis que nela passam a interferir, como, por exemplo, a modernização 

agropecuária associada ao setor industrial, com a conseqüente especialização dessas 

produções; o crescimento da produção não-material, seja associada ao consumo produtivo 

ou ao consumo consumptivo; o aumento da quantidade e da qualidade de trabalho 

intelectual; o intenso processo de êxodo rural; a existência do agrícola não-rural; a migração 

descendente, etc. Tudo isso torna inviável considerar apenas as antigas relações cidade-

campo, uma vez que até mesmo o urbano é diferente do que era trinta anos atrás. À medida 

que se aprofunda a divisão do trabalho agrícola e agroindustrial, mais intenso e complexo se 

torna o processo de urbanização. 

Considerações Finais 

A reestruturação produtiva da produção agropecuária do Brasil agrícola promoveu o 

aprofundamento da divisão social e territorial do trabalho. O resultado é uma total 

remodelação do território e da organização de um novo sistema urbano. As novas relações 

entre a cidade e o campo, impostas pela agricultura científica, representam um papel 

fundamental para a expansão da urbanização e para o crescimento das cidades próximas, 

que estamos denominando de cidades do campo, fortalecendo-as, seja em termos 

demográficos ou econômicos. Um dos novos fatos a considerar é a expansão do consumo 

produtivo. 

No Brasil agrícola com áreas urbanas são muitos os exemplos do crescimento de 

cidades do campo que se desenvolvem associadas a este tipo de consumo, uma vez que, 

no Período técnico-científico-informacional, a cidade se torna o lugar da regulação da 

agricultura científica, o ponto de interseção entre as novas verticalidades e horizontalidades 

por ela erigidas. 

A cidade do campo se renova ininterruptamente com a utilização de ciência, 

tecnologia e informação para a realização da agricultura científica e do agronegócio, 

gerando um espaço de fluidez adequado à realização dos modernos complexos 

agroindustriais. Criaram-se espaços funcionais, exclusivos para a realização da produção 

material ou imaterial e, assim, cidades com territórios adaptados à realização econômica 

globalizada. 

As cidades do campo têm sua unidade devido principalmente à interseção com o 

campo, com as atividades agrícolas e agroindustriais, sendo campo e cidade participantes 

de uma mesma corrente de relações uníssonas, desenvolvendo-se inúmeros circuitos 

espaciais da produção e círculos de cooperação entre estes dois subespaços. As atividades 
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agrícolas e agroindustriais modernas têm o poder de comando da vida econômica e social 

das cidades e do sistema urbano, o que faz com que cada cidade se organize com a feição 

do seu campo, aumentando, dessa forma, a distinção entre as cidades, considerando que 

cada cultura agrícola, cada indústria têm necessidades específicas em momentos 

determinados. 

Cada cidade do campo é singular e seu alcance é cada vez mais longínquo, podendo 

nenhuma relação ter com as cidades próximas. Com um sistema moderno de transportes e 

comunicações, que facilitam o comércio e o controle pelas firmas de produções a milhares 

de quilômetros, pode-se melhor aproveitar as virtualidades locais, o que vem aprofundando 

as diferenças entre as cidades, cada qual com suas especializações funcionais. Desta 

forma, o perfil urbano do Brasil agrícola com áreas urbanas tem passado por grandes 

metamorfoses, tornando-se muito mais complexo, onde o tradicional esquema de análise de 

funcionamento da rede urbana, no qual as cidades se relacionam segundo uma hierarquia 

piramidal de acordo com seu tamanho e suas funções, simplesmente não é mais válido para 

o presente. Da mesma forma, temos também que considerar o conhecimento objetivo das 

atividades produtivas e de suas leis, assim como das cidades do campo e das leis que as 

regem, para melhor compreender a urbanização e o crescimento urbano das últimas 

décadas. 
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