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Introdução 

Nossa proposta é discutir os temas que consideramos imprescindíveis para 

entendermos as transformações no espaço rural no Brasil e que estão sendo estudados por 

pesquisadores de diversas áreas, dentre elas, a geografia. Levando em consideração que 

não é possível analisar o espaço rural separado do espaço urbano, buscaremos, por meio 

de revisão bibliográfica, mostrar porque é cada vez mais difícil delimitar onde termina um e 

começa o outro; de que forma podemos caracterizar as atuais relações cidade-campo, tendo 

em vista que estamos diante de um nova ruralidade; isso tudo sem esquecer da existência 

de um espaço próximo aos centros urbanos, onde gradativamente mesclam-se os usos de 

solo urbanos e rurais, o denominado espaço periurbano. 

As dificuldades em delimitar o rural e o urbano 

A diferenciação entre o espaço rural e espaço urbano tem suscitado cada vez mais 

pesquisas e discussões. Realmente esta não é uma tarefa fácil. Poderíamos partir do 

princípio de que as atividades que os caracterizam são distintas, uma vez que no campo 

predominam as atividades agropecuárias (a despeito de suas "novas" funções) e na cidade 

concentram-se serviços específicos. Entretanto, esse é apenas um dos muitos aspectos da 

distinção entre rural e urbano. 

Na literatura sobre o assunto podemos encontrar várias características para definir o 

meio rural. Kayser (1990) citado por Mota; Schmitz (2002) destaca: a baixa densidade de 

população, residências e outros prédios, contribuindo para a predominância de uma 

paisagem natural; o uso econômico é predominantemente agropastoril; os habitantes 

possuem um modo de vida que se caracteriza pelo pertencimento a pequenas coletividades, 

bem como relações particulares com o espaço; e a cultura camponesa identifica e 

representa especificamente o meio rural. Wanderley (1997), fazendo uma análise 

sociológica, considera que no campo os habitantes relacionam-se com a natureza de uma 

forma que possuem práticas e representações particulares com relação ao espaço, ao 

tempo, à família e outros (bem diferentes dos citadinos), além de possuírem uma vivência 

coletiva que resulta em relações sociais de interconhecimento. Kageyama (1998) encontrou 
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no Dicionário de Ciências Sociais (p. 1090) mais três características para o espaço rural: 

menor diferenciação social; menor mobilidade social e espacial; posse da terra como o 

centro convergente do sistema político-econômico. 

O meio rural, segundo Costa (2002), geralmente lembrado como um espaço mais ligado 

à natureza, desprotegido e desorganizado (ao contrário da situação da cidade: espaço 

protegido e organizado), estando mais sujeito às forças naturais bem como dependente das 

condições climáticas tendo em vista sua produção agrícola. Todavia, a Autora acredita que 

esta afirmativa é equivocada porque a utilização de técnicas e recursos ameniza as 

influências climáticas no campo, a natureza não se limita ao espaço rural e a cidade cada 

vez mais se expande sobre ele. 

Também é comum encontrarmos autores, como Serra (1997) lembrado por Santos 

(2001), defensores da idéia de que apesar dos espaços rural e urbano serem produtos da 

ação humana, eles diferenciam-se pela forma como é feita a adaptação. Para este Autor, o 

homem transforma seu ambiente por meio de sua luta cotidiana e da apropriação do produto 

do seu trabalho. Assim, no espaço urbano, as edificações construídas possuem várias 

funções, enquanto que no espaço rural a vegetação natural é substituída por plantações. 

Além destas características, poderíamos mencionar a noção modo de vida como um 

outro critério utilizado para diferenciar o rural do urbano, se considerarmos que o modo de 

vida urbano é oposto ao modo de vida rural. O que não podemos esquecer, neste caso, é 

que essa oposição possui sentidos diferentes, pois dependendo da época estudada, a 

concepção de cidade muda. (CAPEL, 1975) 

Milton Santos (1996, p. 68) adverte que a questão não se deve mais à simples distinção 

entre espaços rurais e urbanos ou entre cidades grandes e pequenas, já que nas regiões 

agrícolas, o campo é quem comanda a vida econômica e social da cidade, enquanto que 

nas regiões urbanas este comando é representado pelas atividades secundárias e terciárias. 

Aqui, mais uma vez, constatamos a complexidade do espaço geográfico brasileiro, urbano 

ou rural. 

Acreditamos então, que tão importante quanto elencar as características do espaço 

rural, é definir o conceito ruralidade. Para tanto, recorremos a Saraceno (1996) que defende 

que a ruralidade é 

[...] um conceito territorial que pressupõe a homogeneidade dos 

territórios agregados sob essa categoria analítica, e isto naturalmente 

vale também para o conceito de urbano. Ainda que não contíguos, os 

territórios rurais compartem, de fato, algumas características comuns 
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que, no entanto, não foram definidas de maneira clara nem no que 

concerne aos indicadores que devem ser utilizados, nem no que se 

refere ao limite que deveria distinguir o rural do urbano. Na maior 

parte dos casos, o que é rural e o que é urbano vem intuitivamente 

reconhecido e depois medido. Com freqüência tem-se sustentado 

que a diferença é de natureza social e relativa ao modo como estão 

distribuídas as populações e as cidades no território, ou francamente 

cultural, tanto que nenhum órgão oficial empenhado nessa tarefa 

(Nações Unidas, OCDE, UE, Escritórios de Estatística) tem 

conseguido encontrar uma definição que satisfaça a todos, ainda que 

por tempo limitado. (SARACENO, 1996). 

Neste sentido, talvez o mais correto seja definir o rural pela sua relação com a cidade e 

não pela sua oposição, conforme recomendam alguns trabalhos europeus, norte-

americanos e da Divisão de Desenvolvimento Rural da Organização das Nações Unidas 

para Alimentação e Agricultura (FAO) para a América Latina, de acordo com Abramovay 

(2000). 

Desta forma, torna-se necessário discutirmos como se caracterizam as relações cidade-

campo na atualidade. 

As relações campo-cidade e a nova ruralidade 

As relações cidade-campo, obviamente, evoluíram no tempo, sobretudo a partir das 

transformações recentes operadas no meio rural, que afetaram tanto o campo quanto à 

cidade. No campo, o desenvolvimento urbano-industrial afetou as atividades rurais, gerando 

aumentos, por um lado, na demanda por produtos agrícolas e, por outro, na oferta de 

serviços destinados à produção agrícola. Na cidade, o desenvolvimento rural estimulou as 

atividades urbanas. Com isso, segundo Silva (1998), foram gerados empregos indiretos 

tanto nas agroindústrias e indústrias de equipamentos e maquinários agrícolas, como em 

alguns seguimentos do terciário (comercialização, atividades financeiras e bancárias, 

armazenamento, transporte, assistência técnica e pesquisa). Além do mais, o espaço 

urbano também pode ser o local de residência de trabalhadores rurais (bóias-frias). O Autor 

argumenta ainda que os serviços do setor terciário citados acima também são utilizados 

pelos empresários rurais, cujo avanço da informática permite cada vez mais sua conexão 

com o resto do mundo, independente do local em que estejam. 

Tudo isso é produto do processo de globalização que, por meio das redes, permite a 

integração produtiva, comercial, financeira e informacional. Para Costa (2002) o que ocorre, 

na realidade, é uma crescente dependência tanto do lado urbano (de recursos e 
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informações exteriores) quanto do rural (de regulamentações nacionais e internacionais para 

o escoamento, transporte e aumento da produtividade). 

Desta forma, não podemos negligenciar as mudanças ocorridas nas relações campo-

cidade provocadas pelo processo de globalização bem como pela expansão do capital 

urbano. Neste caso, a cidade é vista como sinônimo de desenvolvimento, tendo em vista 

que se tornou o centro da acumulação capitalista, enquanto que ainda há insistente visão do 

campo como tradicional e atrasado, apesar de estar totalmente integrado na lógica 

capitalista. Esta visão apareceu em Remy (1972), conforme lembram Mota; Schmitz (2002), 

que acreditava que campo e cidade são espaços isolados, opostos, um nega o outro e que 

somente com a adoção de parâmetros urbanos de modernidade, o campo superaria seu 

"atraso". Assim, se chegaria ao fim da dicotomia por meio da formação de um continuum 

rural/urbano. 

O termo continuum rural-urbano também foi utilizado por Silva (1997), referindo a uma 

continuidade espacial do ponto de vista de sua dimensão geográfica e territorial, econômica 

e social. Contudo, para ele, o rural e o urbano não devem ser vistos como mundos que se 

opõem, mas se complementam. Concordando com Silva (1997), Costa (2002) completa o 

raciocínio, acrescentando que o rural caracteriza-se por condições urbanas "numa relação 

de complementaridade, que interliga e, ao mesmo tempo, distingue, resultando em duas 

realidades paralelas, mas dependentes" (COSTA, 2002, p. 32). 

Relacionado às transformações recentes no meio rural Mota; Schmitz (2002) ressaltam 

ainda a importância dos seguintes aspectos: novas políticas públicas voltadas para os 

habitantes rurais, a busca do campo como moradia pelo citadino (melhor qualidade de vida) 

e resgate de muitas representações do mundo rural (música sertaneja, festas de rodeio, 

vaquejadas, etc.). No entanto, os Autores atentam para o fato de que a modernização 

agrícola alicerçada no padrão de produção urbano-industrial foi incorporada de modo 

heterogêneo no campo brasileiro, assim como a intensidade e proporção com que estas 

medidas atingiram as diferentes categorias de produtores rurais. E é exatamente por isso 

que eles preferem a expressão ruralidades quando se trata da realidade nacional. 
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Falar do rural não é reportar-se apenas a um espaço geográfico, mas 

às relações que são desenvolvidas ali e como estão inseridas em um 

todo envolvente. Falar do rural é pensar em “rurais”, colcha de 

retalhos que constitui o mundo agrário brasileiro sujeito às tensões 

crescentes da competitividade e da urgência de preservação dos 

recursos naturais. Mas falar do rural é também apontar as pistas que 

nos conduzam à melhor compreensão do mesmo. (MOTA; 

SCHMITZ, 2002, p. 397). 

No Brasil, quando nos reportamos ao rural, precisamos compreender que sua definição 

está relacionada à definição de cidade, conforme argumenta Wanderley (2000): 

[...] Aqui, toda sede municipal, independentemente da dimensão de 

sua população e dos equipamentos coletivos de que dispõe, é 

considerada cidade e sua população é contada como urbana. O meio 

rural corresponde ao entorno da cidade, espaço de habitat disperso 

onde predominam as paisagens naturais e os usos atribuídos às 

terras apropriadas, tradicionalmente à produção ou os espaços 

improdutivos. Em conseqüência, o "rural" está sempre referido à 

cidade como sua periferia espacial precária e a vida da sua 

população depende, direta e indiretamente, do núcleo urbano que a 

congrega. Seu habitante deve sempre se deslocar para a cidade que 

se quer ter acesso ao posto médico, ao banco, ao Poder Judiciário e 

até mesmo à igreja paroquial. [...] (WANDERLEY, 2000, p. 31-32). 

Aqui abrimos um parêntese mencionar o questionamento sobre esta definição brasileira 

levantado por Veiga (2003, p.32), para o qual ela torna-se responsável pelo elevado grau de 

urbanização atribuído ao país, que seria de 81,2% em 2000, segundo os dados do IBGE, 

conforme podemos observar na tabela abaixo (que mostra o crescimento desta taxa entre 

1940-2000). Segundo ele, isso se deve ao fato de que, a despeito desses dados mostrarem 

que de um total sedes de municípios de 5.507, 1.176 possuíam menos que 2 mil habitantes, 

3.887 possuíam menos de 10 mil e 4.642 possuíam menos de 20 mil, todas elas foram 

consideradas cidades da mesma maneira que os núcleos formadores de regiões 

metropolitanas ou centros urbanos regionais2. 

                                                           
2 Isso se explica pelo fato de que a definição oficial de cidade no Brasil tem sua origem no Decreto-Lei 
311 de 1938 que, apesar de tão antigo, continua vigorando até os dias atuais. Ele determina que 
todas as sedes municipais (pequenos povoados ou simples vilarejos), independente de suas 
características funcionais ou estruturais deverão ser consideradas cidades. 
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Evolução da População Residente, por Situação de Domicílio por Sexo (1940-2000) 

 

Urbana Rural 
Anos 

Homens Mulheres Homens Mulheres 

Taxa 
Urbanização

 1940 (1)  6.164.473  6.715.709 14.449.615 13.906.518 31,23% 

 1950 (1)  8.971.163  9.811.728 16.913.838 16.247.668 36,16% 

 1960 15.120.390 16.182.644 19.935.067 18.832.356 45,10% 

 1970 25.227.825 26.857.159 21.103.518 19.950.535 55,93% 

 1980 39.228.040 41.208.369 19.895.321 18.670.976 67,59% 

 1991 53.854.256 57.136.734 18.630.866 17.203.619 75,60% 

 1996 59.716.389 63.360.442 17.726.476 16.266.856 78,35% 

 2000 66.882.993 71.070.966 16.693.022 15.152.189 81,25% 

  Fonte: http// www ibge.gov.br. (População). (1) – População residente. 

As transformações no meio rural se deram principalmente com relação às suas novas 

funções. Tal situação fez com que Teixeira; Lages (1997) argumentassem que o espaço 

rural tornou-se plurifuncional e conseqüentemente polissêmico. Por isso, "a imagem do rural 

associado e confundido à imagem do agrícola (em virtude do peso da agricultura) não mais 

se aplica hoje em dia, sobretudo nos países industrializados da Europa". (TEIXEIRA; 

LAGES, 1997, p. 14). Nestes países, inclusive, os estudos de Saraceno (1996) mostraram 

que é preciso encontrar um novo critério de diferenciação entre o rural e o urbano e até 

mesmo uma qualificação do rural para entender sua diversidade crescente. 

Todavia, essa nova ruralidade, juntamente com a transformação nos meios de produção, 

poderia nos levar a concluir que a categoria rural tenderia a perder sua validade, uma vez 

que o espaço rural não se definiria mais como exclusivo das atividades agrícolas. 

Ainda que em muitos casos a agricultura ofereça o essencial das 

oportunidades de emprego e geração de rendas em áreas rurais, é 

preferível não defini-las por seu caráter agrícola. Há crescente 

evidência de que os domicílios rurais (agrícolas e não-agrícolas) 

engajam-se em atividades econômicas múltiplas, mesmo nas regiões 

menos desenvolvidas. Além disso, conforme as economias rurais, se 

desenvolvem, tendem a ser cada vez menos dominadas pela 

agricultura. Finalmente, existem empreendimentos agropecuários, 

em alguma medida, nas áreas urbanas. A implicação é que em vez 

de uma definição setorial, de áreas rurais, é necessária uma 
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definição espacial. Portanto, a unidade de análise não são os 

sistemas agrários nem os sistemas alimentares, mas as economias 

regionais e, mais especificamente, aquelas onde as pessoas vivem 

em áreas de povoamento menos denso que o restante do país. 

(ABRAMOVAY, 2000, p.6). 

  Assim sendo, no meio rural diminui o número de pessoas ocupadas na agricultura e 

cresce a procura por atividades não-agrícolas como fontes alternativas de rendimento 

(muitas vezes paralelas às atividades agrícolas). Porém, acreditamos que esse não seja 

motivo suficiente para considerarmos em definitivo o desaparecimento da categoria rural e 

na total urbanização do campo. O que ocorre, na verdade, é que a ruralidade, nos dias 

atuais, aparece com novas roupagens. 

Apesar destas transformações, o meio rural continua mantendo determinadas funções e 

agregando outras. Este fenômeno é chamado por alguns autores de pluriatividade. Embora 

este conceito tenha encontrado diversas definições nos estudos sobre o assunto, julgamos 

mais adequada àquela elaborada por Schneider (2001), para o qual a pluriatividade 

[...] refere-se a situações sociais em que os indivíduos que compõem 

uma família em domicílio rural passam a se dedicar ao exercício de 

um conjunto de atividades econômicas e produtivas, não 

necessariamente ligadas à agricultura e ao cultivo da terra, e cada 

vez menos executada dentro da unidade de produção. 

(SCHNEIDER, 2001, p. 3). 

Cabe aqui ressaltar, contudo, que o fenômeno da pluriatividade não é algo recente 

(tendo em vista que muitos estudos antigos já mencionavam a presença de atividades não-

agrícolas no espaço rural), ele apenas assumiu novas dimensões. Carneiro (1997, p. 152) já 

havia argumentado que no rural brasileiro existe "a possibilidade de novas formas de 

organização de a produção virem a se desenvolver no campo ou de antigas práticas 

assumirem novos significados". 

Existe também uma outra visão sobre a ruralidade atualmente que diz respeito, 

sobretudo, à questão ecológica. Considerando que as condições de vida na cidade estão 

degradadas e o futuro da humanidade é uma preocupação crescente, o espaço rural (por 

ser o espaço da agricultura, dependente dos recursos naturais) passou a ser visto pelos 

citadinos não apenas como um espaço de modificações e adaptações, mas também de 

liberdade do homem. Daí o surgimento do “renascimento rural”, especialmente nos países 

desenvolvidos, ou seja, uma volta ao campo causada pelo inchamento e crescimento 

desordenado das cidades, bem como pela superpopulação nas metrópoles, gerando os 

mais diversos problemas urbanos (desemprego, violência, falta de moradias, degradação 
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ambiental, etc). Sobre tal assunto, Abramovay (2000) menciona Ortega (1996) o qual afirma 

que: 

[...] de fato, o que se está perfilando nas transformações sociais que 

começam é uma redefinição do rural, no sentido de compreender 

este espaço da sociedade como a vinculação com os recursos 

naturais, o manejo dos mesmos e, concretamente, a vinculação da 

sociedade com a própria natureza. (ORTEGA citado por 

ABRAMOVAY, 2000, p. 10). 

Da forma como é colocada chegamos quase a acreditar nas maravilhas da vida no 

campo. Entretanto, não podemos perder de vista as dificuldades de sobrevivência 

enfrentadas pelos habitantes rurais. A agricultura (principalmente a familiar) exige trabalho 

árduo e nem sempre compensatório. 

Do ponto de vista sociológico, Carneiro (1997) analisou o rural e o urbano como 

representações que podem ser reelaboradas e sofrer diversas apropriações de acordo com 

o universo simbólico nos quais se inserem. Assim, ela considerou que, nos dias atuais, o 

que se observa no meio rural brasileiro é uma elite agrária que procura reproduzir as 

práticas e hábitos "rurais", usando uma nova roupagem mais moderna e os chamados "neo-

rurais" que se baseiam em valores próprios do mundo rural (contato com a natureza, 

simplificação das relações sociais, tranqüilidade, autodeterminação), mas reproduzem a 

racionalidade produtiva e tecnológica do mundo urbano, isto é, o modo de produção 

capitalista. É por isso, que a autora considera a ruralidade brasileira 

 [...] como um processo dinâmico de constante reestruturação dos 

elementos da cultura local a partir da incorporação de novos valores, 

hábitos e técnicas. Tal processo implica um movimento em dupla 

direção no qual identificamos, se um lado, a reapropriação de 

elementos da cultura local a partir de uma releitura possibilitada pela 

emergência de novos códigos e, no sentido inverso, a apropriação 

pela cultura urbana de bens culturais e naturais do mundo rural, 

produzindo uma situação que não se traduz necessariamente pela 

destruição da cultura local mas que, ao contrário, pode vir a contribuir 

para alimentar a sociabilidade e reforçar os vínculos com a 

localidade. (CARNEIRO, 1997, p. 161-2). 

Sem esquecer do espaço periurbano... 

Mais complicado ainda se torna a delimitação rural/urbana, quando lembramos que, 

além da presença de atividades agrícolas em "ilhas" na cidade (plantações de hortaliças, 
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milho, mandioca, etc.), geralmente em terrenos que não teriam outro aproveitamento 

econômico, existe uma faixa de transição entre o tipicamente rural e o urbano. A esta faixa, 

é denominada pelos anglo-saxões de franja rural-urbana e pelos franceses de espaço 

periurbano3. España (1991, p. 8) definiu o espaço periurbano como aquele caracterizado 

pela plurifuncionalidade, onde as características e os usos do solo urbano e rural coexistem 

e sofrem transformações sociais, econômicas e físicas. Pereira (2000) lembra que na 

França, utiliza-se a categoria periurbana também 

[...] para designar comunidades rurais localizadas ao redor das 

cidades, onde seu crescimento é interpretado como alargamento das 

atividades urbanas, dando continuidade ao padrão anterior das 

migrações. Na categoria periurbana são incluídas as comunidades 

industriais com no mínimo 100 empregos industriais e uma empresa 

com no mínimo 20 assalariados (PEREIRA, 2000, p. 2). 

Esta definição foi feita pelo INSEE (Instituto Nacional da Pesquisa Agronômica), que 

também considera que comunidades com menos de 2.000 habitantes em áreas contínuas, 

sem nenhum tipo de indústria importante devem ser denominadas rurais. 

Este processo já havia sido constatado por Andrade (1995): 

Ao mesmo tempo em que o urbano se expande no meio rural, este 

também se estende na periferia das cidades, passando a formas 

grandes arruados, conjunto de casebres para pessoas de baixa 

renda, em áreas em que subsistem algumas atividades agrícolas, 

beneficiadas com a proximidade do mercado urbano. Estas, porém 

vão sendo paulatinamente destruídas face à pressão urbana e a 

elevação do preço do solo. (ANDRADE, 1995, p. 10). 

As áreas periurbanas crescem cada vez mais nas cidades médias e grandes, mas em 

especial nas regiões metropolitanas. Este crescimento é causado tanto pelo deslocamento 

moradores rurais quando dos urbanos oriundos das áreas centrais (SARACENO, 1994, 

citada por KAGEYAMA, 1998). A procura dos citadinos pelas áreas mais distantes do centro 

tornou-se uma prática muito comum nas grandes cidades dos países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos, nas últimas décadas. O que esta população busca é uma melhor 

qualidade de vida nas áreas periféricas (cidade difusa). Entretanto, esta nova preferência 

residencial e industrial pode trazer conseqüências negativas, sobretudo para o meio 

ambiente. 

                                                           
3 No Brasil, ambas as denominações são aceitas, mas ainda existem poucos estudos na área. 
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Corellano (1998) explica que existe no espaço periurbano uma a justaposição e a co-

participação dos três tipos de espaço: a) os espaços naturais (com áreas recreativas que 

permitem o contato com a natureza); b) os espaços rurais (tendo como principal expressão a 

horticultura) e; c) os espaços urbanos (representados pelos bairros periféricos, com a 

presença de residências principais ou secundárias, instalações turísticas, distritos 

industriais, grandes infra-estruturas urbanas, etc.). Nas cidades mediterrâneas pesquisadas 

pelo Autor o crescimento irracional e contínuo das cidades está "engolindo" o espaço 

periurbano, causando a degradação progressiva de seus valores (estéticos e simbólicos). 

A ocupação populacional dos espaços periurbanos ocorrida nos últimos anos, sobretudo 

nos países desenvolvidos, segundo España (1991) tem como fatores principais: a) a 

saturação dos espaços urbanos; b) a degradação ambiental nas cidades; c) a relocalização 

do aparato produtivo; d) a generalização do transporte individual e; e) as novas preferências 

residenciais dos citadinos. 

Souza (2004) vê neste espaço uma mistura das "lógicas" rural e urbana de uso do solo. 

No caso da "lógica" rural, além da localização do terreno, o que determina o valor do solo 

também é sua fertilidade natural, enquanto que na urbana, o que importa é o uso do solo 

como suporte para as atividades (indústria, atividades terciárias, moradia, circulação, etc.). 

Desta forma, continua o Autor, o que se observa é uma confusão com relação à paisagem, 

que apesar de possuir um aspecto rural, esconde uma lógica urbana de uso do solo, ou 

seja, áreas ocupadas, por exemplo, pela pecuária são uma "maquiagem" para glebas 

consideradas como reserva de valor pelos empreendedores urbanos. 

[...] são, assim, terras de especulação, "em pousio social", por assim 

dizer, e que serão convertidas, depois de muitos anos ou mesmo 

após muitas décadas, em loteamentos populares ou loteamentos 

fechados de status, dependendo da localização. (SOUZA, 2004, p. 

28) 

Esta prática é muito comum nas cidades brasileiras, onde a construção de conjuntos 

habitacionais populares (décadas de 70 e 80) e de condomínios fechados destinados às 

classes média e alta (pós-década de 90) nas áreas distantes do centro da cidade, deixam 

para trás vazios urbanos, que serão valorizados à medida que a infra-estrutura urbana 

(asfaltamento, eletrificação, saneamento básico, etc.) for implantada nestes novos bairros 

(leia-se especulação imobiliária). Ao ser incorporada ao espaço urbano, a terra rural torna-

se cada vez mais valorizada economicamente, uma vez que antes sua negociação era feita 

em hectares e agora passa a ser em metros quadrados. 

Cabe aqui ressaltar que este processo é responsável também pela transformação 

social nas comunidades periurbanas, sobretudo por conta da situação financeira privilegiada 
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dos novos moradores (no caso dos condomínios fechados, obviamente) que, além de lhes 

permite o deslocamento diário para o centro da cidade, demandam serviços urbanos que 

passam a ser instalados no espaço periurbano. Os agricultores ali residentes, por sua vez, 

preocupam-se mais com os novos usos urbanos do solo. 

É justamente por conta desta mistura de usos do solo no espaço periurbano que 

España (1991) já havia constatado que ele deve ser analisado por meio de suas interações 

tanto com a cidade quanto com o espaço rural, tendo em vista o conjunto de processos 

econômicos, sociais e culturais que exercem pressões sobre o meio rural. 

 Observamos então, no espaço periurbano uma competição pelo uso do solo entre 

indústrias, comércio, residências e infra-estrutura de vários tipos, provocando ao mesmo 

tempo, a redução do espaço agrícola e a ocupação das melhores terras. 

Assim, pressionada pela urbanização, a atividade agrícola dos espaços periurbanos 

tende a modificar-se com relação ao custo e disponibilidade de recursos, às estruturas 

físicas dessa área, à qualidade dos solos e, às condições de comercialização dos produtos. 

A agricultura periurbana diz respeito, segundo a FAO (Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura), 

[...] às unidades agrícolas situadas perto da área urbana que 

exploram intensivamente granjas comerciais ou semicomerciais, 

cultivando hortaliças e outros produtos hortícolas, criando frangos e 

outros animais, além de produzir leite e ovos (PEREIRA, 2000, p. 2). 

Ainda que toda essa discussão sobre o espaço periurbano tenha validade, sabemos que 

não há como separar, para o estudo dos modos de ocupação do solo ou a evolução 

demográfica, social e econômica, a cidade central e as auréolas do espaço periurbano. Isso 

porque as divisões arbitrárias do espaço impedem a compreensão dos processos de 

mutação social e espacial das regiões urbanas. Portanto, este processo somente pode ser 

compreendido se contabilizarmos a cidade, o espaço periurbano e o espaço rural como 

elementos de um sistema único. 

Considerações finais 

Como vimos na revisão bibliográfica, muitas foram as tentativas de delimitar o espaço 

rural e o espaço urbano. Seja qual for o argumento utilizado, a linha tênue que separa 

ambos, é cada vez menos visível. 

Falando especificamente do Brasil, está claro que as diferenças regionais não permitem 

que generalizemos as transformações ocorridas no campo por conta do processo de 

modernização e a conseqüente urbanização do mesmo. Entretanto, nas regiões onde esta 
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realidade predomina, o espaço rural está sendo cada vez mais sendo "invadido" por 

atividades essencialmente urbanas, haja vista a presença de empreendimentos tanto 

indústrias quanto do setor terciário (sobretudo as atividades turísticas, sejam elas 

denominadas de turismo rural, agroturismo ou turismo ecológico). 

Estas são, na realidade, transformações resultantes do processo de desenvolvimento 

capitalista, que costumamos denominar de globalização e atingem não somente o espaço 

rural ou urbano, mas o espaço geográfico. Assim, estamos diante de uma nova situação, 

onde as mudanças são políticas, sociais, econômicas e espaciais. 

O que mais importa não é definir e delimitar o que é rural e o que é urbano. Mesmo 

porque sabemos que em termos de paisagem, não há dúvidas quanto há diferenciação 

entre eles. Trata-se, portanto, de analisar um processo histórico que culminou numa 

situação onde cidade e campo não podem mais ser vistos como opostos, onde um domina o 

outro (no caso, a cidade), mas como espaços que se complementam, já que existe um grau 

de dependência muito forte entre eles. 

A realidade brasileira nos tem mostrado que há necessidade de buscarmos soluções 

para os problemas rurais e urbanos até porque muitos deles são conseqüência do outro. 

Hoje não é mais possível pensar em políticas isoladas para o campo e para a cidade. Tanto 

isso é verdade que até os planos diretores de nossas cidades, devem incluir, segundo o 

Estatuto da Cidade, as zonas rurais como um de seus temas4. Esperamos que este seja o 

início de um longo caminho a ser percorrido rumo a uma sociedade mais justa, rural ou 

urbana. 
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