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Definir o que é rural e o que é urbano atualmente tem se tornado uma tarefa cada vez mais difícil 
para quem se aventura neste tema. O avanço das novas tecnologias, a modernização da produção no 
campo e a revalorização do rural como escape da vida conturbada das cidades, são elementos 
complicadores que tornam as categorias rural e urbano, cada vez mais simbólicas e engendradas. Na 
presente pesquisa, buscaremos compreender como as urbanidades e ruralidades afetam os modos de 
vida e as territorialidades dos moradores do distrito de Pataíba, município de Água Fria – BA, a 
partir das urbanidades e ruralidades existentes. Espera-se então, aumentar a compreensão em 
relação ao que é rural e o que é urbano, num mundo cada vez mais interligado, homogêneo e 
globalizado. Propõe-se a quebra de paradigmas, como a dicotomia entre esses espaços, e com a 
visão de passividade do rural à introdução de elementos urbanos em seu território. Uma pesquisa 
qualitativa por natureza que requer meios de investigação que consiga de alguma forma elucidar as 
relações sociais e espaciais mais abstratas, como as relações de pertencimento, modos de vida e 
subjetividades. A compreensão do rural como uma categoria simbólica, ideológica que, no distrito 
de Pataíba, ao contrario do que muitos pensam, não está fadada ao desaparecimento, mas que 
interage com o urbano e se ressignifica, se revaloriza e principalmente assume uma postura de 
resistência à homogeneização e à pregada urbanização do planeta, produzindo territorialidades 
múltiplas.  
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INTRODUÇÃO 
 

Definir o que é rural e o que é urbano atualmente tem se tornado uma tarefa cada vez mais 
difícil para quem se aventura neste tema. O avanço das novas tecnologias, a modernização da 
produção no campo e a revalorização do rural como escape da vida conturbada das cidades, são 
elementos complicadores que tornam as categorias rural e urbano, cada vez mais simbólicas e 
engendradas.  É possível, atualmente, falarmos de urbano no rural e/ou rural no urbano, nos 
afastando da ideia dicotômica entre os dois espaços. 

Para se trabalhar as relações entre estes espaços, faz-se necessário também a compreensão 
de que rural e urbano se diferenciam de cidade e campo. Sendo que estas últimas estão relacionadas 
a espaços concretos, materializados sob interesses diversos e palco das relações sociais, enquanto 
rural e urbano tratam de valores, símbolos e modos de vida. São categorias subjetivas, ligadas às 
ideologias, experiências e vivências dos diferentes agentes sociais. 

Portanto, este artigo pretende discutir esta relação entre o rural e urbano no distrito de 
Pataíba, município de Água Fria na Bahia - Brasil, para então, elucidar as ruralidades e urbanidades 
presentes no distrito em questão. A partir daí perceber de que forma estas afetam os modos de vida 
dos moradores do distrito. Um estudo de caso que visa superar a dicotomia entre cidade e campo e 
rural e urbano, tão comum quando se discute esse tema.  

O distrito de Pataíba está localizado ao norte do Município de Água Fria, na Bahia - Brasil. 
Com uma população de aproximadamente 1400 pessoas, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísticas (IBGE) 2010, exerce uma função de subpólo administrativo do município, 
possui uma subprefeitura e uma subsecretaria de educação que o torna fundamental na organização 
do sistema administrativo da prefeitura e da Secretaria de Educação do município (distribuição das 
escolas, transporte escolar, etc.). 

 
 

Figura 01 - Localização do distrito de Pataíba, Água Fria - BA 
 

 
Fonte: SEI, 2010 Adaptação: Carneiro, Camila Oliveira 

 
Ao mesmo tempo, toda a produção do distrito é exclusivamente agrícola. A pecuária de 

corte extensiva e a produção agrícola são as principais atividades no distrito. No entanto, estas não 
absorvem grande parte da população ativa (no caso da pecuária) e (no caso da agricultura) não 
produzem o suficiente para gerar emprego e renda para grande parte da população. Sendo assim as 
atividades não agrícolas assumem grande importância na geração de emprego e renda, como é o 
caso do comércio e da própria máquina administrativa da prefeitura. Além das pensões, 
aposentadorias e dos programas sociais de governo, como o Bolsa Família. As atividades agrícolas 
(tanto a pecuária como a agricultura) se tornam apenas complemento da renda a da alimentação 
para a maioria das famílias. 



Tudo isso aliado à introdução de novas tecnologias (características do mundo urbano) como 
computadores e internet, visto que no distrito existe lanhouse e as escolas oferecem laboratórios de 
informática, além dos provedores privados que oferecem internet a um preço relativamente 
acessível.  É devido a esse cenário contraditório, desta relação de interdependência entre atividades 
agrícolas e não agrícolas que surge a necessidade de trabalhos científicos que avancem na discussão 
das relações entre rural e urbano, ultrapassando a ideia de atraso e resistência ao novo, 
principalmente às novas tecnologias, sempre relacionadas ao espaço do campo e às pessoas que nele 
residem. 

Sabendo que essas áreas não estão livres do contato com atividades, elementos, hábitos e 
ideologias urbano-modernas, ou seja, são afetados pelo processo de globalização, surgiu-me a 
inquietação em relação a como se dá a relação rural-urbano, a conformação de urbanidades e 
ruralidades nestas áreas e de que forma estas afetam, modificam ou transformam os hábitos, 
costumes, modos de vida e percepções de seus moradores. 

Para tanto, os conceitos de urbanidades e ruralidades, adotados nesta pesquisa parecem 
adequados para se discutir o tema, já que estes ultrapassam a relação entre os espaços físicos cidade 
e campo, permitindo uma análise mais aprofundada destas relações, que considere os aspectos 
ideológicos e, até, as subjetividades envolvidas no processo. Propõe-se então uma quebra de 
paradigmas, preconceitos e ideologias que por vezes dificultam a compreensão do que é urbano e do 
que é rural. É preciso, então, pensar as relações cidade-campo e rural-urbano rompendo com o 
paradigma que igualiza a cultura camponesa ao “tradicional”, ao “passivo” e “oposto à mudança”. 
(CARNEIRO, 1998, p. 55). Dessa forma, este artigo assume um caráter social e cultural no que 
tange analisar o campo quebrando preconceitos antigos, que por muitas vezes atrapalham a 
compreensão deste espaço, a criação de políticas públicas voltadas para o campo, e até, contribuiu 
para a migração de grande parte de sua população, no fenômeno conhecido como êxodo rural. 

Sendo assim, pretende-se nesse trabalho, a partir das urbanidades e ruralidades, elucidar 
algumas das territorialidades produzidas por aqueles que, no dia-a-dia, constroem e desconstroem o 
espaço do distrito de Pataíba.  

Espera-se então, aumentarmos nossas compreensões em relação ao que é rural e o que é 
urbano, num mundo cada vez mais interligado, homogêneo e globalizado. Propõe-se a quebra de 
paradigmas, como a dicotomia entre esses espaços, e com a visão de passividade do rural à 
introdução de elementos urbanos em seu território. A compreensão do rural como uma categoria 
simbólica, ideológica que ao contrario do que muitos pensam, não está fadada ao desaparecimento, 
mas que interage com o urbano, invade a cidade, se ressignifica, se revaloriza e principalmente 
assume uma postura de resistência à homogeneização e à pregada urbanização do planeta. 
 
URBANIDADES E RURALIDADES 
 

Estas duas novas categorias são constantemente utilizadas quando se discute a relação 
cidade-campo e urbano-rural. Originadas a partir da complexidade do espaço geográfico atual e 
principalmente da introdução da cultura urbano-moderna no dia-a-dia do campo, estas aparecem ora 
fruto da homogeneização característica da globalização, ora como resistência a esse processo.  

As urbanidades, propostas por Rua (2005), nos permite analisar as relações rural-urbano a 
partir da ideia de urbanização do rural, sem, contudo, evidenciar uma passividade do rural a essa 
urbanização. O autor propõe a ideia de hibridez entre rural e urbano, produzida a partir de diversos 
atores dentro de uma estrutura global que se materializa entrando em conflito com o local 
produzindo territorialidades. 

Para Rua (2005, p. 56), as urbanidades seriam todas as manifestações do urbano em áreas 
rurais sem que se tratem esses espaços formalmente como urbanos. Nesse sentido o autor propõe ir 
além da urbanização física e voltarmos nossos olhares para o conteúdo simbólico e ideológico do 
urbano. Caracterizando assim uma urbanização ideológica que se materializa em áreas ainda 
consideradas rurais.  

 



Procura-se representar/estudar o movimento de expansão das urbanidades nas áreas rurais, 
compreendendo a presença do “urbano” lefevriano nessas áreas como manifestação do 
processo geral de transformações, pelo qual passa o espaço, sem que isso se perceba como 
destruição do rural e sim como difusão de “urbanidades no rural” integrando-se a novas 
ruralidades preconizadas por Maria José Carneiro, numa gestação de um espaço híbrido 
produto de novas relações que não podem ser explicadas apenas pelas concepções 
tradicionais de urbano e rural. (RUA, 2005, p. 55) 

 
Nesse sentido, o conceito de urbanidades contribui para uma melhor compreensão do espaço 

rural e das relações entre rural e urbano na produção de um espaço híbrido cheio de possibilidades e 
de territorialidades.  

Essas urbanidades podem ser caracterizadas como parte de uma urbanização ideológica que 
vai além dos espaços concretos das cidades e não se resume ao crescimento das cidades ou da 
população urbana em relação à rural, mas que se expande pelas áreas rurais em forma de novas 
atividades não agrícolas, introdução de novas tecnologias no campo, o modo de vida e hábitos 
urbanos, pensões e aposentadorias ou qualquer outro elemento que afaste os moradores das 
atividades características do campo e do que conhecemos como rural tradicional.  

As urbanidades, que numa primeira análise parece tratar apenas do avanço das ideologias 
urbano modernas industrial sobre o campo, representam um conceito que vai além dessa concepção, 
tratando o campo como um espaço materializado por interesses diversos, carregados de interesses e 
ideologias que entram em contato com esses elementos urbanos e se reconstrói a partir disto, sem, 
no entanto, deixar de existir.  

 
A ideia de hibridez tenta ultrapassar a antinomia entre campo-cidade e reconhecer um papel 
para o rural em que a possibilidade da existência da multiplicidade abra caminho para 
novas interações que ainda estão por ser realizadas. (RUA, 2005, p. 57).  
 

A partir dessa ideia de hibridez que Rua (2005) legitima o papel das ruralidades defendido 
por Carneiro (1998), como elementos presentes tanto no campo quanto na cidade e que revalorizam 
a cultura camponesa e os modos de vida do rural.  

A discussão sobre ruralidades gira em torno da relação cidade-campo e da produção de 
novas realidades a partir da ressignificação do rural frente à urbanização concreta e ideológica a 
qual presenciamos. Nesse sentido, a visão do rural enquanto passivo ao processo de 
homogeneização e fadado ao desaparecimento é substituída pela ideia de ressignificação e 
revalorização do rural, seja como elemento mercadológico (hotéis fazendas, turismo ecológico e 
música sertaneja, entre outros) ou de resistência à própria homogeneização (a documentação e 
divulgação de festas rurais nas redes sociais, por exemplo). 

 
[...] as transformações na comunidade rural provocadas pela intensificação das trocas com o 
mundo urbano (pessoais, simbólicas, materiais...) não resultam, necessariamente, na 
descaracterização de seu sistema social e cultural como os adeptos da abordagem 
adaptacionista interpretavam.  Mudanças de  hábitos, costumes, e mesmo de percepção de 
mundo, ocorrem de maneira irregular, com graus e conteúdos diversificado, segundo os 
interesses e a posição social dos atores, mas isso não implica uma ruptura decisiva no 
tempo nem no conjunto do sistema social. (CARNEIRO, 1998 p. 58). 

 
Carneiro vem reforçar a ideia de ruralidades atentando para a irregularidade das mudanças 

nos hábitos, costumes e até percepções dos indivíduos. A classe social, a idade dos indivíduos, a 
proximidade dos grandes centros ou a atuação do agronegócio, implicam em níveis diversos de 
urbanização física e/ou ideológica e consequentemente em diversas formas de ações, reivindicações 
e percepções destes indivíduos. Rua (2005) atenta para o fato do consumo de elementos rurais pela 
população urbana como hotéis fazenda, casas de veraneio, ou a própria ideia do campo como 
válvula de escape para a conturbada vida nas cidades, representam, também, novas ruralidades.  



Como vimos, podemos falar de urbanidades no rural e, também, de ruralidades diversas no 
próprio campo. O que se pretende no presente trabalho é a compreensão da complexidade das 
relações cidade-campo e rural e urbano elucidando os diversos atores sociais dentro deste processo. 

No caso do distrito de Pataíba a ausência de atividades modernas industriais como o 
agronegócio, por exemplo, poderia nos levar a crer na inexistência de urbanidades e ruralidades. No 
entanto, o processo de globalização ao qual presenciamos atinge a todos direta ou indiretamente em 
escala global e promovem nas pequenas cidades, distritos e povoados uma relação complexa entre o 
rural tradicional e elementos urbanos, ainda pouco estudada pelas ciências sociais, principalmente 
pela Geografia. 

Os conceitos de urbanidades e ruralidades juntamente com a ideia de elucidar as 
territorialidades dos moradores do distrito de Pataíba a partir das relações sócio espaciais presentes 
no cotidiano nos permitem uma melhor compreensão da produção espacial do distrito, perpassando 
pela ideia de pertencimento, e de aceitação ao que é externo e ao mesmo tempo de ressignificação 
da cultura local produzindo esse espaço complexo característico das novas relações promovidas 
pela globalização atual.   

 
AS URBANIDADES NO DISTRITO DE PATAÍBA 
 

O processo de globalização se apresenta forte e ágil no território do distrito, apesar da 
inexistência de indústrias ou atividades agrícolas modernas. As urbanidades no distrito se 
apresentam por meio das atividades não agrícolas e o consequente afastamento da população das 
atividades agrícolas tradicionais, do acesso às novas tecnologias da comunicação e informação, da 
influência das redes de Televisão, das facilidades de créditos, das aposentadorias e pensões, do 
crescimento do número dos transportes automotivos (motocicletas principalmente). 

O distrito de Pataíba vive atualmente um momento de declínio de sua importância política, 
econômica e cultural. Há algumas décadas, mais precisamente nas décadas de 1970 e 1980 o distrito 
vivia seu auge, com uma dinâmica maior que a própria sede do município e até de municípios 
vizinhos. A presença de uma empresa produtora de eucalipto e celulose no território do distrito, a 
KLABIM, instalada em meados da década de 1970 produziu uma dinâmica espacial interessante e 
com consequências importantes na identidade dos moradores do distrito. 

  Já na década de 1970, em virtude da empresa, o distrito contava com uma feira livre de 
grande porte para a época, que polarizava diversos povoados e inclusive a própria sede do 
município, visto que era grande a quantidade de pessoas que vinham consumir nesta feira. Além da 
agitada vida econômica, a vida cultural e de lazer do distrito era muito movimentada. Funcionavam 
na época, duas discotecas, diversos bares que aos finais de semana serviam de ponto de encontro 
dos funcionários da empresa, moradores, mercadores além do grande número de festas tradicionais 
(micaretas, cavalgadas e rezas) que movimentavam as noites do distrito. 

  Tudo isso só acontecia, em grande parte, devido à presença da empresa de celulose. Graças a 
esta, famílias de outros municípios e até de outros estados se instalaram no distrito, contribuindo 
para o aumento do número de habitantes, de casas, de estabelecimentos comerciais (mercados, 
farmácia, sorveteria, entre outros) e, também, da importância política e econômica do distrito. 

  Nesse período, muitos reivindicavam a emancipação do distrito em relação à Água Fria e a 
elevação deste à categoria de cidade. Pensamento presente no imaginário das pessoas ainda hoje, 
visto que, em pesquisa de campo, a cada dez pessoas entrevistadas oito acreditam que a 
emancipação seria uma boa oportunidade de devolver ao distrito a importância de outrora. 
 A empresa de Celulose fechou suas portas no município no ano de 1986, dando início a uma 
grande fase de declínio da economia e da importância política do distrito. Casas foram 
abandonadas, comércios foram fechados, a feira livre se resume atualmente a algumas poucas 
barracas. A área onde funcionava a empresa, atualmente pertence ao Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST), o Assentamento Menino Jesus, legalizado pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) no ano de 2003 (SILVA, 2011). No entanto, a identidade 
urbana e o desejo de emancipação ficaram impregnados na identidade da maioria dos moradores do 



distrito que, como já foi dito, deposita na vida urbana a possibilidade de uma nova era de 
prosperidade no distrito. Considera-se então o desejo de tornar-se cidade como a primeira 
urbanidade a ser relatada aqui.  

Esse sentimento perpassa pelo imaginário dos moradores a várias gerações. Com a saída da 
empresa de celulose do distrito o sonho da emancipação ficou mais distante, no entanto, os reflexos 
daquela época permanecem vivos, sob a forma de lazer, festas e a grande quantidade de bares que 
nos fins de semana atraem inclusive pessoas de cidades vizinhas.  

 
A máquina da prefeitura, ou máquina de empregos? 
 

Em pesquisa de campo (2011) foi possível perceber que as atividades ligadas ao rural 
tradicional (agricultura camponesa e a pecuária extensiva) se tornaram secundárias para a maioria 
das famílias, funcionando, na maioria das vezes, como um complemento da renda ou da 
alimentação familiar ou até como forma de diminuir o stress das atividades não agrícolas (elemento 
que será discutido posteriormente quando tratarmos das ruralidades). Atividades essas que se 
tornaram as principais fontes de emprego e renda para a população para o distrito de Pataíba, mas 
também para todo o município. 

As atividades não agrícolas assumem o papel que anteriormente destinado a agricultura 
(representada pela plantação do feijão, do milho, da mandioca, do amendoim e do fumo) e da 
pecuária (bovina, suína e caprina). As atividades comerciais, de serviços e a máquina estrutural da 
prefeitura são os principais exemplos dessas atividades não agrícolas. Vale ressaltar que num 
distrito de um município onde a mecanização do campo e a industrialização são quase nulas, não 
fica difícil perceber que os setores de comércio e serviços não são de grande porte, nem absorvem 
grande parte da mão de obra. Dessa forma a “máquina” da prefeitura se torna a principal fonte 
emprego e renda para a população, sustentando praticamente toda a economia local. 

Atualmente a prefeitura conta com 640 servidores públicos concursados, recebendo em 
média um salário mínimo e meio. O que representa o maior impacto na economia local, seguido 
pelas aposentadorias e pensões. A importância da máquina da prefeitura como fonte de emprego é 
confirmada pelo número de pessoas que participaram do último concurso público, 3.000 pessoas do 
município, cidades vizinhas e até da capital. 

Grande parte das pessoas entrevistadas (aproximadamente 50%) disse vir de cargos públicos 
a maior parte da renda familiar o que comprova o importante papel da prefeitura como fonte de 
renda para o município, sustentando os setores de comércio e serviços locais. Essa situação é 
refletida também no movimento dos comércios e bares que tem no período de pagamento dos 
salários (entre os dias 03 e 05 de cada mês) um aumento considerável. 

A máquina da prefeitura enquanto uma urbanidade tem no caráter ideológico seu principal 
papel. As pessoas que fazem parte do quadro de funcionários da prefeitura acabam por obter maior 
oportunidade de crédito e possibilidade de consumo, se diferenciando dos demais e representando 
uma classe social relativamente privilegiada, com maior acesso a bens como eletrodomésticos, 
automóveis, TV por assinatura, internet e até casa própria.  Esse acesso acaba por criar uma geração 
de crianças e adolescentes extremamente ligadas ao mundo urbano, que não recebe mais a formação 
tradicional, recebida pelos seus pais. Estes por sua vez, passam a grande parte do tempo, no 
trabalho, distante dos filhos, diferentemente das gerações anteriores onde os filhos ajudavam os pais 
no trabalho da roça. Estes acabam deixando para a televisão e internet grande parte da formação do 
intelecto, dos valores e da identidade dos seus filhos.  

O que presenciamos é uma urbanização sem precedentes que cria hábitos e modelos de 
comportamento tipicamente urbanos, sem vínculo nenhum com a cultura tradicional local e produz 
territorialidades que representam um conflito de gerações, de classe e identidades.  

 
As parabólicas e a produção de novas identidades 
 



 Para aqueles que tem a oportunidade de lançar um olhar panorâmico sobre o distrito de 
Pataiba, percebe-se a grande presença de antenas parabólicas, características, hoje, muito comum 
dos pequenos povoados distantes dos grandes centros urbanos. No caso do distrito, a própria 
localização é um dos fatores para a proliferação das parabólicas. Localizado às margens do rio 
Inhambupe, aos pés do tabuleiro de Água Fria, numa área que forma uma espécie de vale, 
dificultando a chegada dos sinais de rádio, TV, internet e celular, o distrito acaba por tornar a 
parabólica um item quase que fundamental. Segundo pesquisa de campo (2011), avanço das 
parabólicas no distrito iniciou-se na década de 1990 através de consócios, que aos poucos foram 
popularizando este item nas casas dos moradores. As consequências deste avanço são variadas, 
visto que a população passa a ter acesso à programação de estados distantes (telejornais locais, 
propagandas, programas de esportes, etc.), principalmente do sudeste do País. 
 

Figura 02 - Vista panorâmica do distrito de Pataíba mostrando o grande número de parabólicas. 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2011). 

  
 A consequência mais relevante do acesso à Parabólica é a introdução direta dos hábitos, 
costumes e cultura urbano-moderna, principalmente do sudeste do país, num pequeno distrito do 
interior da Bahia. A Televisão faz parte da vida das pessoas e contribui de forma substancial para a 
formação, pessoal, profissional e intelectual destas. O Sudeste, que já faz parte do imaginário dos 
jovens nordestinos, teve sua distância diminuída no distrito, assim como as ideologias urbano-
modernas, contribuindo substancialmente para a formação das identidades.  

 
As aposentadorias, pensões e os programas sociais 
 
 As aposentadorias e pensões são exemplos de urbanidades, pois representam grande parte da 
renda de muitas famílias no distrito, segundo pesquisa de campo (2011), estas perdem apenas para a 
prefeitura. Em muitos casos famílias inteiras são sustentadas por aposentadorias (na maioria das 
vezes um salário mínimo) ou pelo que recebem dos programas sociais do governo como o Bolsa 
Família.   
 Outro elemento trazido pelas aposentadorias e pensões é a não necessidade de estar 
envolvido na produção para sustentar a família. Essa nova situação acaba por provocar a migração 
de famílias do campo para o distrito, no intuito de facilitar o acesso a serviços de saúde, bancário, 
transportes, etc. Aumentando a relação entre o espaço urbano e o campo, visto que apesar de 
sustentarem suas famílias com o que recebem de aposentadoria e viverem em meio urbano, mantém 
relações diretas com o campo, ao criarem animais ou manterem lavouras em suas roças. 
 Mais um exemplo claro do espaço híbrido traduzido por Rua (2005), e da complexidade do 
espaço geográfico contemporâneo. As aposentadorias, pensões e o próprio programa Bolsa Família 
como elementos externos influenciam diretamente na economia e nos modos de vida dos 
indivíduos. Assim como o emprego na esfera pública estes elementos proporcionam um maior 



consumo de bens e alimentos industrializados e com isso novos hábitos de lazer, de consumo e 
alimentícios característicos da vida urbana.  
 
As motocicletas: da substituição do transporte animal ao sonho de liberdade 
 
 Sem dúvidas, o meio de transporte automotivo que mais as adequou ao campo foi a 
motocicleta. Um transporte relativamente barato, ágil, e que supre várias demandas comuns a este 
espaço, como o acesso a caminhos tortuosos e estreitos (corredores, por exemplo) e com 
manutenção barata e pouco gasto de combustível. Quanto às utilidades desse novo elemento que se 
prolifera no campo e pequenas cidades são das mais variadas, perpassando pela substituição do 
trabalho animal, transporte de passageiros (moto taxi), a símbolo de liberdade para os mais jovens.
 As motocicletas não representam apenas uma forma de substituir o trabalho animal ou uma 
forma de renda para a os moradores. Elas representam uma poderosa arma ideológica para a 
expansão do urbano. Ter uma “moto” no distrito de Pataíba é cada vez mais um desejo, relacionado 
a ideia de liberdade, poder  e felicidade. Não apenas para se locomover ou para trabalho, mas como 
uma forma de existir dentro de uma sociedade cada vez mais consumista e capitalista.  

O fato é que, seja como novo elemento de urbano ou do rural, as motocicletas fazem parte 
do cotidiano e do imaginário dos moradores do distrito. Como novo instrumento de locomoção e de 
trabalho, mas ainda, como elemento ideológico do urbano, produtor de territorialidades e de 
identidades múltiplas quase sempre relacionadas à ideia de liberdade, felicidade e aventura. 

 
Os provedores de internet e a promoção de novos hábitos e novas identidades 
 
 É inevitável falar do rápido aumento do acesso à tecnologia da informação e comunicação 
na última década. Tudo isso fruto de investimentos e políticas que foram implantadas no país pelo 
estado ou pelos agentes da globalização que procuram padronizar o consumo no mundo. O primeiro 
contato com os computadores e com a internet no distrito, de forma mais popular, se deu através 
dos laboratórios implantados nas escolas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) como 
política de combate à exclusão digital. Um exemplo dessa política está na implantação do 
Infocentro Comunitário no distrito que garantiu o cesso da comunidade à internet de forma gratuita.  
 Outro elemento que contribuiu muito para a popularização da internet no distrito foram as 
lanhouses que surgiram principalmente entre os anos de 2006 e 2008 e promoveram de tal forma o 
acesso à rede que é difícil encontrar um jovem no distrito que não possua um perfil em uma das 
redes sociais. Atualmente as lanhouses se encontram numa fase de declínio, devido ao aumento do 
acesso aos computadores e celulares com acesso à internet. Dos três estabelecimentos que 
forneciam o serviço atualmente apenas um funciona, mas ainda representa um elemento importante, 
enquanto objeto (fixo) e promovedor da ideologia do urbano. 
 Esse acesso à rede, em casa ou não, representa um elemento importante na configuração de 
urbanidades. É uma tarefa quase impossível medir o potencial de influencia dos fatores externos 
e/ou globais no distrito. Entretanto, esse acesso pode promover o contato com elementos do urbano 
tanto quanto do mundo rural. O contato com a música pop internacional, assim como, com a música 
sertaneja, originária do interior do Brasil, por exemplo. Através da rede mundial de computadores, a 
internet, podem-se promover urbanidades tanto quanto ruralidades. 
 Dentro desse contexto, as redes sociais assumem o papel de instituições das sociedades 
como grupos de jovens, grêmio estudantil, entre outras comuns à vida dos jovens em qualquer parte 
do mundo.  Não é preciso mais sair de casa para se encontrar ou está próximo do outro para serem 
“amigos”. Assim como aquelas instituições outrora faziam parte da formação intelectual, pessoal e 
profissional das pessoas, atualmente as redes sociais assumem esse papel e contribuem de forma 
substancial para a construção da identidade, principalmente dos jovens do distrito. Baseadas na 
superficialidade, na artificialidade as redes sociais se tornaram algo tão comum na vida dos jovens 
do distrito como o endereço ou número do telefone. 



 Cabe ressaltar que o acesso à internet no distrito não acontece de forma generalizada, mas 
sim, carrega consigo as desigualdades sociais e a própria exclusão digital. As crianças, os 
adolescentes e jovens são os que possuem maior acesso. Entre os jovens e adolescentes esse acesso 
pode ultrapassar os 80%, segundo pesquisa de campo, tornando este um grupo que sofre maior 
influência das ideologias urbano modernas e, portanto, promovedoras de urbanidades. Já entre os 
adultos e principalmente os idosos esse índice cai bastante tornando este grupo mais resistente às 
influências da internet, e principalmente das redes sociais.  
 Dessa forma, o acesso à rede mundial de computadores é, sem dúvida, o mais novo 
elemento promovedor de urbanidades no distrito. Com forte influência na produção de 
territorialidades e na construção da identidade dos jovens com importante contribuição para a 
formação das gerações futuras.  
 Estas foram as principais urbanidades identificadas no distrito de Pataíba, o que não 
significam que sejam as únicas ou que representam o fim do rural no distrito. Vale salientar 
também, que estas urbanidades contribuem para a produção de novas ruralidades, a partir do 
momento que representam elementos, interesses e ideologias exógenas em contato com a cultura 
local, promovendo uma multiplicidade de relações e consequentemente um espaço híbrido, com 
elementos físicos e ideológicos do urbano e do rural com potencialidades maximizada ou 
minimizada a partir das experiências e vivências de cada grupo ou indivíduo.  
 
AS RURALIDADES NO DISTRITO DE PATAÍBA 
 
 analisar as ruralidades no Distrito de Pataíba, significa elucidar os elementos sociais, 
econômicos e culturais que compõem a cultura tradicional do campo como a agricultura e a 
pecuária camponesa, as manifestações religiosas tradicionais e hábitos que se caracterizam 
enquanto elementos do rural e também as novas atividades que ressignificam esse rural, como o uso 
das novas tecnologias para a documentação e divulgação destas manifestações e a produção de 
territorialidades a partir destas. 
 Para tal propósito, será preciso mergulhar na vida dos sujeitos envolvidos na pesquisa e se 
fazer presente em ambientes marginalizados e visto de forma negativa pela maioria da população 
como sambas de roda, “rezas” que misturam cultos católicos e cultos de religiões africanas, 
ladainhas, etc. e pessoas excluídas do processo de globalização, grande parte analfabeta e de baixa 
renda, o que reforça a necessidade de métodos qualitativos de obtenção de dados como a 
observação assistemática e entrevistas, além de uma sensibilidade apurada para compreender e 
respeitar esses hábitos e modos que aparentam ao mesmo tempo inocência e resistência, dentro de 
uma estrutura social global e homogeneizadora.   
 Para uma melhor compreensão dessas ruralidades no distrito de Pataíba, dividimos estas em 
dois grupos, aquelas atividades que resistem ao tempo e às novas imposições da globalização e por 
outro lado, as novas atividades que se utilizam da estrutura global para continuar a existir e, 
também, contribuem para a construção da identidade local.  

Dentre as atividades consideradas de resistência aos processos de homogeneização e que 
mantém suas características, apesar de serem consideradas pela maioria da população antigas e 
atrasadas estão: as “rezas” e ladainhas e os sambas de roda; a produção agrícola “de meia” e o 
artesanato; as festas juninas, comemoradas de forma tradicional; e os hábitos como uso do 
cachimbo, cigarros de fumo in natura, entre outros relacionados, principalmente à população mais 
idosa, comprovadamente mais ligada ao mundo rural. 

As novas ruralidades, que se caracterizam por se utilizar dos elementos da globalização para 
sua própria divulgação e produção. Estão aqui elencadas da seguinte forma: Os grupos organizados 
de samba de roda; e a revalorização do rural como escape da vida conturbada nas cidades. 

 
As rezas, ladainhas e os sambas de roda 
 



 A cultura camponesa no Brasil sempre esteve intimamente ligada à religiosidade, 
principalmente católica, e, no caso do distrito, associada à cultura e religiões africanas. As 
manifestações que melhor representam e confirmam essa ideia são as rezas, ladainhas e o samba de 
roda. Estas apesar de se tornarem cada vez mais raras e com proporção menor que antes, ainda são 
os elementos que melhor representam a cultura local. 
 As rezas e ladainhas acontecem nas casas de moradores em datas comemorativas da Igreja 
Católica e, principalmente, na data de aniversário de quem a organiza, mas sempre em homenagem 
ou promessa a um santo católico. As rezas e ladainhas muitas vezes são acompanhadas de oferendas 
aos santos como caruru, arroz doce, pão com mel ou pipoca, elemento muito comum aos cultos das 
religiões africanas. No entanto, a organização dessas rezas e ladainhas, de forma intencional ou 
paradoxal deixava identificar esses elementos, católicos e de religiões africanas, ou até, de alguma 
forma, separá-los. 

Estas festas religiosas acontecem durante o ano inteiro, mas principalmente no mês de 
Setembro, mês de São Cosme e São Damião. Sincronismo religioso, festividades, lazer, as rezas 
representavam o auge da cultura local em décadas anteriores. Momento em que se reuniam-se as 
famílias, convidava-se a comunidade, festejavam-se a vida, os santos e entidades, era realmente 
algo significativo para a construção coletiva da identidade local, passada de geração para geração. 

As rezas, realizadas de forma tradicional acontecem raramente e não movimentam a 
comunidade como outrora, não apenas pelas mudanças nas religiões e na forma de culto das 
pessoas, mas também pela inserção das novas tecnologias, como a televisão, a parabólica, a internet 
e os celulares, como foi dito no capítulo anterior. Na forma tradicional, as rezas são frequentadas 
por um público de certa forma marginalizado, com baixa escolaridade e intimamente ligado às 
religiões africanas. Assim, associadas ao candomblé, principalmente, ao consumo de bebidas 
alcóolicas, entre outras drogas lícitas e não lícitas, as rezas tradicionais representam um movimento 
de resistência aos elementos ideológicos do urbano e a homogeneização proposta pelos atores 
globais. Considerada aqui enquanto uma ruralidade, visto que carrega consigo todo o simbolismo da 
cultura e da religião do campo e principalmente como elemento de resistência da cultura local.   

 
A produção agrícola “de meia”e o artesanato 
 
 Como foi dito no capítulo introdutório, apesar de todas as urbanidades e do sentimento de 
urbanidade imbricados na vida e no imaginário dos moradores do distrito, a produção deste se dá de 
forma única e exclusivamente agrícola, representada nas atividades da agricultura, da pecuária e do 
artesanato. Como foi dito também, estas não absorvem grande parte da mão de obra ativa nem 
garante, na maioria das vezes, o sustento das famílias. Estas atividades representam na verdade 
complemento da renda ou da dieta das famílias, no geral, ligadas a atividades não agrícolas, como 
serviços públicos, comércio, etc. Contudo, cabe ressaltar aqui, que a maioria das famílias 
pesquisadas realiza alguma atividade agrícola em algum período do ano (Principalmente entre 
Março e agosto, o chamado inverno, pelos mais velhos) ou possui uma pequena quantidade de terra. 
 As atividades agrícolas e o artesanato representam incontestáveis ruralidades, intimamente 
ligadas ao modo tradicional de produção camponesa. Com modos de produzir e técnicas muito 
parecidas às utilizadas no período da Idade Média, a agricultura e a pecuária representam as 
principais atividades, já o artesanato, com proporções bem menores, está intimamente ligado à 
cultura indígena e africana. 
 A produção agrícola acontece, no geral, em pequenas propriedades, com pouco investimento 
na técnica e a depender do regime sazonal. Numa área em que prevalece o clima subúmido a 
semiárido, essa dependência torna as atividades agrícolas, no mínimo, arriscadas para uma família 
depender apenas delas. Segundo moradores antigos do distrito, a produção é a cada ano menor, 
assim como as chuvas. Para eles, as chuvas estão cada vez mais raras e fora de época, o que 
atrapalha a produção, mesmo sem grandes períodos de seca. 
 Sendo assim, dependendo do tempo, sem conhecimento de técnicas de preparação do solo e 
sem grandes investimentos privado ou governamental, as atividades agrícolas no distrito acontecem 



de forma tradicional prevalecendo inclusive um pouco da solidariedade característica das 
sociedades primitivas. Aquele que não possui um “pedaço” de terra planta nas terras de um amigo e 
se responsabiliza em cuidar da plantação (meeiro). Geralmente no momento do plantio e da colheita 
todos trabalham juntos trazendo seus filhos, parentes e amigos para participar. Os principais 
produtos dessas atividades são o feijão, a mandioca, o milho e o amendoim, produzidos apenas para 
o consumo no distrito, quando comercializado, e pelas próprias famílias como complemento da 
dieta familiar. 
 A produção agrícola no distrito, de meia ou não, promove um retorno ao rural tradicional, 
um ambiente em que todos estão ligados de certa forma a terra, pensam juntos uma maneira de 
produzir para sua própria alimentação. 
 No caso da pecuária, como já foi dito, não absorve uma parcela importante da mão de obra, 
se dá de forma extensiva e técnicas também rudimentares. O abate dos animais para serem 
consumidos no próprio distrito acontece de forma clandestina e, no caso dos suínos e caprinos, 
acontecem na madrugada. Esses animais muitas vezes são criados soutos e acabam por circular 
pelas ruas, principalmente à noite, tornando cada vez mais íntima a relação entre rural e urbano. 

Já o artesanato acontece de forma reduzida, e segue a mesma lógica das outras atividades 
aqui elencadas. Com materiais extraídos da mata local, pindoba principalmente. São produzidos 
esteiras, chapéus entre outros utensílios, também comercializados no próprio distrito. As pessoas 
ligadas a essas atividades, de forma mais íntima, pouco entram em contato com as novas 
tecnologias, se apresentando enquanto um grupo diferenciado com visões e ações também 
diferenciadas no distrito. O constante vínculo com a terra e com o gado produz uma ruralidade 
muito ligada ao tradicional, alheio ás ideologias e interesses do urbano. Pessoas que se dizem 
felizes quando estão realizando o trabalho que gostam e não apenas para sobreviver ou pelo salário. 
Nesse grupo os valores são outros, o respeito às tradições, a solidariedade ainda persiste como 
forma de resistência às ideologias propostas pela globalização. 

 
As festas juninas comemoradas de forma tradicional 
 
 O mês de Junho com certeza é o mais festivo no distrito. Assim como na maioria das 
pequenas cidades e povoados do Nordeste brasileiro, no distrito as festas juninas são comemoradas 
como símbolo da fartura do inverno onde é possível presenciar a cultura camponesa que ainda vive 
no imaginário dos moradores do distrito. Hábitos como acender uma fogueira na frente da porta em 
homenagem aos santos católicos (São João e São Pedro) ainda são utilizados pela maioria da 
população, assim como reunir parentes e amigos em volta dela para conversar, assar milho colhido 
na roça, tomar licor, etc. 
 Esse período é esperado ansiosamente por todos, pois representa não apenas o culto aos 
santos, mas sim um momento de reunião familiar, visto que os familiares que migraram para 
cidades grandes e até para outras regiões do país costumam nesse período passar as férias no 
distrito. 
  Na verdade as festas juninas são comemoradas no distrito de uma forma cada vez mais 
difícil de encontrar pelo Brasil afora. É cabível ressaltar aqui que transformações ocorreram nas 
festas Juninas sim, como o afastamento do chamado forró pé de serra pelos mais jovens e o avanço 
do forró eletrônico, mas a forma como acontece a comemoração e o “ambiente” junino, reproduzem 
ainda, de forma natural, as festas juninas do campo tradicional.       
 
Os hábitos como uso do cachimbo, cigarros de fumo in natura, entre outros 
 
 Outro elemento que poderemos aqui classificar enquanto ruralidades são os hábitos dos 
moradores mais antigos como o uso do cachimbo, cigarros in natura conhecido popularmente como 
”bode” entre outros, como o hábito de mascar o próprio fumo. Esses hábitos são cada vez mais 
raros, mas não seria estranho nem surpreendente encontrar alguém fumando um bode pelas ruas do 
distrito. O “bode” é um tipo de cigarro, produzido pelo próprio usuário, feito com fumo in natura e 



papelotes de seda, famoso pelo incómodo cheiro. Assim como o cachimbo, o “bode” é visto de 
forma negativa pela maioria dos moradores, ficando seu uso restrito aos mais idosos e, geralmente, 
ligados ao campo. 
 Para os mais jovens esses hábitos são sinônimos de falta de higiene ou hábitos atrasados. No 
entanto, sobrevive com relativa frequência entre os mais velhos e os jovens de baixa escolaridade 
ou analfabetos, segundo pesquisa de campo 2011. Nos bares mais distantes do centro do distrito e 
no meio rural esses hábitos não se resumem à população idosa, jovens e adolescentes que se 
encaixam nos grupos citados acima ou envolvidos com o mundo das drogas, fazem uso 
principalmente do “bode” (chamado por eles de Pacáia), contribuindo de certa forma para a 
marginalização destes hábitos.  
 A presença desses hábitos, sejam utilizados pela população mais idosa ou não, representam 
ruralidades com caráter de resistência e símbolo dos conflitos de gerações e de classe no distrito. A 
adoção desses hábitos pela população jovem com baixa escolaridade, analfabeta ou usuária de 
drogas, pode representar uma negação às ideologias urbanas e capitalistas que detém a hegemonia 
na sociedade.  
 
Os grupos organizados de samba de roda 
 
 O samba de roda, um dos principais elementos da cultura local, citado nesse capítulo como 
uma ruralidade importantíssima dentro do distrito, viveu momentos de decadência com o 
afastamento dos jovens, a perda de importância frente a novas festividades, no entanto, nos últimos 
anos vem ganhando novo fôlego. A organização de alguns grupos de samba de povoados vizinhos 
ao distrito vem trazendo uma nova dinâmica para esse elemento transformando-o em uma nova 
ruralidade. 
 Enquanto nas áreas rurais os sambas de roda ainda permanecem ligados às rezas 
tradicionais, no distrito de Pataíba um movimento novo, trazido principalmente pelas escolas e 
grupos culturais, vem a colocar o samba de roda no cotidiano dos festejos locais. Apresentações 
desses grupos em atividades organizadas pelas escolas, grupos culturais e membros comuns da 
sociedade, vem atraindo um número de pessoas cada vez maior, inclusive o público jovem. 
 
Figura 03 - Samba de roda em escola do distrito, organizado pela Associação de Capoeira Esquiva 

Menino (ACEM). 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2011). 

 
Desligado da religião (rezas) e revalorizado enquanto símbolo da cultura local o samba de 

roda ressurge, com força, baseado na organização dos grupos, que contam hoje com a participação 
também dos jovens, e na documentação destes em fotografias e vídeos que são divulgados inclusive 
nas redes sociais. O que vemos é uma ressignificação do rural, muito bem relatada por Carneiro 
2008, símbolo das ações e interesses locais frente às ideologias e objetos do global, produzindo 



assim, novas ruralidades em um espaço cada vez mais híbrido, com elementos do urbano e do rural 
convivendo de forma conflituosa ou não e produzindo territorialidades diversas. 

 
A revalorização do rural como escape da vida conturbada nas cidades 
 
 Um último elemento a ressaltar aqui enquanto nova ruralidade é revalorização do campo e 
dos elementos do rural como escape da vida conturbada nas cidades. Não se trata de turismo rural 
ou coisa assim, mas sim de uma busca pelos moradores do distrito por áreas mais distante do centro 
e com características do rural. 
 Existem dois grupos que representam esse desejo no distrito, aqueles que viveram grande 
parte de suas vidas em cidades grandes e por algum motivo retornaram para o distrito,geralmente 
aposentados, e aqueles que já sentem o stress da vida urbana, mesmo morando em um pequeno 
distrito. 
 Para essas pessoas, tanto para o primeiro grupo quanto para o segundo, a vida no campo 
parece ser mais calma, mais prazerosa e mais saudável. E reproduzem o modo de vida no campo 
que, muitas vezes é promovido pela mídia, em pequenos sítios ou chácaras.  
 No entanto, essas pessoas não abrem mão dos elementos e do conforto da vida urbana. As 
parabólicas, assim como a internet são elementos comuns nessas residências, e representam a forte 
ligação destes com o mundo urbano. 

Outro elemento importante é a ausência de atividades agrícolas no dia a dia dessas pessoas. 
Apesar de viverem numa área com características rurais, muitas vezes não cultivam a terra ou 
possuem rebanhos, vivendo de pensões, aposentadorias ou atividades não agrícolas. O que as 
pessoas buscam é uma vida no campo, calma, sem poluição, mas sem abrir mão do conforto 
oferecido pelos elementos da vida urbana, principalmente as novas tecnologias. 
  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Analisar o espaço urbano e do campo atualmente significa ultrapassar a ideia destes 
enquanto espaços físicos e que as relações entre estes não se limitam a uma urbanização 
hegemônica, irreversível e inevitável. Como foi dito, faz-se necessária a compreensão do urbano e 
do rural como categorias simbólicas e ideológicas que não se limitam às fronteiras materiais entre 
os dois espaços. Os conceitos de urbanidades e ruralidades contribuem para uma maior 
compreensão destes espaços e suas relações, quando possibilitam identificar elementos do urbano 
no campo, assim como elementos do rural na cidade.  

As relações entre cidade-campo e urbano-rural atualmente caracterizam-se pela invasão de 
elementos urbanos (objetos, símbolos e ideologias) no campo promovendo uma urbanização física e 
ideológica, o que não significa que as ideologias, a cultura e as representações do campo deixarão 
de existir, pelo contrário, estas se ressignificam e, muitas vezes, assumem uma postura de 
resistência ao processo de globalização. 

Tanto a urbanização física quanto a ideológica não se limitam a áreas onde as técnicas 
modernas de produção do campo, como o agronegócio foram instaladas. Devido ao próprio 
processo de globalização as áreas mais distantes dos grandes centros, e também as de menor 
dinâmica econômica, sofrem uma urbanização física e ideológica como nunca foi vista. É o caso do 
distrito de Pataíba no município de Água Fria, que apesar da ausência do agronegócio e de 
atividades como turismo rural, vive a conflituosa relação entre elementos do urbano, da 
globalização e elementos da cultura local, produzindo urbanidades e ruralidades. 

As urbanidades identificadas no distrito vão desde sentimentos de urbanidade e desejos de 
emancipação a objetos do urbano como a televisão, celulares, internet e motocicletas promovedoras 
de territorialidades múltiplas e com grande importância na construção das identidades, 
principalmente dos mais jovens. Entre estas, as atividades não agrícolas também são comuns no 
distrito sendo a prefeitura a principal fonte de emprego e renda, não só para o distrito como para 
todo município. As pensões e aposentadorias, juntamente com os programas sociais de distribuição 
de renda do governo, afastam a população das atividades agrícolas tradicionais. Estas urbanidades 



promovem ideologias e contribuem para a construção de novas identidades caracterizadas pela 
adoção de modos de vida, hábitos e elementos do urbano, bem como a configuração de 
territorialidades diversas. 

Em contrapartida, as atividades econômicas e culturais do rural tradicional não 
desapareceram e representam verdadeiros movimentos de resistência à urbanização e a 
homogeneização promovida por agentes externos e globais. As rezas, os sambas de roda e hábitos 
antigos como o uso do cigarro de fumo in natura e do cachimbo, vistos muitas vezes de forma 
negativa pela maioria da população, são exemplos dessas ruralidades, territorializadas em áreas 
marginalizadas e distantes do centro do distrito. Por outro lado, grupos organizados da sociedade, 
escolas e pessoas comuns se utilizam de elementos urbanos como celulares, câmeras e a internet 
para documentar, divulgar e assim, legitimar e ressignificar a cultura local. Os sambas de roda 
organizados por grupos da sociedade e escolas são exemplos destas manifestações. A busca por 
moradias no campo próximas ao distrito por moradores que viveram longos períodos nas grandes 
cidades ou que já se estressam com a rotina urbana do distrito, também representa a revalorização 
do rural, portanto, uma nova ruralidade. 

Dessa forma se dá a configuração de um espaço com elementos do urbano e do rural 
interligados, de forma a produzir um espaço híbrido e territorialidades múltiplas, onde as 
urbanidades e ruralidades são potencializadas a partir das experiências e vivências de cada 
indivíduo ou grupo social. Isto nos permite e nos convida a elucidas e legitimar as territorialidades 
presentes nessa hibridez, com possibilidades múltiplas de investigação para futuras pesquisas que, 
com certeza, contribuirão de forma substancial para a compreensão do espaço geográfico atual 
globalizado e suas territorializações.  
 
 
REFERÊNCIAS 

 
ALVES, A. J.O planejamento de pesquisas qualitativas em educação. Cadernos de Pesquisa, 

São Paulo, v. 77, p. 53-61, maio, 1991. 
 
CANDIOTTO, Luciano Zanetti Pessoa; CORRÊA, WalquíriaKruger. Ruralidades, urbanidades e a 

tecnicização do rural no contexto do debate cidade-campo. In: 
CAMPOTERRITÓRIO:revista de geografia agrária. v.3, n. 5, p. 214-242, fev. 2008.  

 
CARLOS, Ana Fani Alessandri. O lugar no /do mundo. São Paulo: Labur Edições, 2007. 
 
CARNEIRO, Maria José. Ruralidade: novas identidades em construção. Estudos Sociedade e 

Agricultura. Rio de Janeiro. 11, outubro  1998: 53-75. 
 
CORRÊA, Roberto Lobato. O espaço urbano. São Paulo: Editora Ática, 1995. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/cidades. Acesso em: 11 nov. 2011. 
 
 
MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 9. 

Ed. Revista e aprimorada. ILucitec - São Paulo, 2006. 
 
MOITA LOPES, Luiz Paulo da, A construção discursiva de raça, gênero e sexualidade em sala de 

aula. Mercado de Letras. Campinas, 2002. 
 
PRADO JÙNIOR, Caio. A questão agrária no Brasil. 5 ed. Brasiliense. São Paulo 2000. 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA. Disponível em: http://www.aguafria.ba.gov. 
Acesso em: 20 de nov. 2011. 

 
RUA, JOÃO.A resignificação do rural e as relações cidade-campo: uma contribuição geográfica. 

Revista da ANPEGE, Fortaleza, n. 2, ano 2, p. 45-66, 45-66, 2005. 
 
RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 5. ed. São Paulo, 

Atlas, 2002. 
 
SANTOS, Milton. Metamorfoses do espaço habitado. Rio de Janeiro: Hucitec, 1988. 
 
______________. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 6ª 

ed. Record. São Paulo, 2001. 
 
SILVA, Ana Margarete Gomes. Revista Geográfica de América Central. Número Especial EGAL, 

2011- Costa Rica. II Semestre 2011 p. 1-16. 
 
SOUZA JÚNIOR, Xisto Serafim de Santana. A análise do discurso como estratégia na 

identificação das intencionalidades e práticas espaciais dos movimentos sociais urbanos 
de João Pessoa-PB. In PESSOA, Vera Lúcia Salazar; RAMIRES, Júlio Cesar de Lima. 
Geografia e pesquisa qualitativa: nas trilhas da investigação. Assis. Uberlândia 


