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RESUMO: O conhecimento das transformações nas relações campo/cidade no território brasileiro 

é de fundamental importância para os pesquisadores da ciência geográfica. Porém, desenvolver 

tal entendimento, compreendendo as particularidades e nuances que caracterizam e distinguem 

esses dois objetos de estudo da Geografia não é tarefa simples. É preciso retornar às bases do 

processo de formação socioespacial de nosso território, pois muitas coisas ocorreram desde que o 

Brasil foi “descoberto” no bojo do renascimento comercial europeu e na transição da “ordem 

feudal” para a nascente “ordem capitalista”. A partir de então o “surgimento” e ampliação das 

relações entre campo e cidade no território nacional passaram por diversos momentos. Os quais 

resultam nas mais diversas paisagens recorrentes, sendo então necessário um estudo mais amplo 

para se compreender melhor tais peculiaridades.  

PALAVRAS - CHAVE: Brasil; território; campo; cidade.  

 

1. TEXTO COMPLETO 

 

O conhecimento da relação campo/cidade no Brasil e suas respectivas paisagens 

geográficas decorrentes são muito importantes para os pesquisadores da ciência geográfica. 

Porém, desenvolver tal entendimento, compreendendo as particularidades e nuances que 

caracterizam e distinguem esses dois objetos de estudo da Geografia não é tarefa simples, sendo 

preciso voltar às bases do processo de formação socioespacial de nosso território. 

Alves (2012) destaca que,  

A questão campo-cidade e rural-urbano vem sendo debatida de diferentes formas 
ao longo das décadas pelas ciências humanas e sociais, e a geografia tem 
desempenhado um papel importante nessas discussões, sobretudo a partir da 
década de 1990. [...] Numa perspectiva da descrição das paisagens rurais e 
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urbanas o enfoque dessa relação foi dicotômico tratando de dois espaços distintos 
quanto sua forma, função e processos contraditórios (ALVES, 2012. p.2) 
 

Nota-se ainda em Alves (2012) que, em meio a esta visão paradigmática da geografia, o 

espaço rural é visto como o lugar para a produção de gêneros alimentícios, atividades 

agropecuárias para serviço e abastecimento das cidades. Assim, os trabalhos de Bertha Becker 

(1966), La Corte (1976) e Manuel Seabra (1969) são essenciais para evidenciar esta questão, 

uma vez que estes abordam a relação econômica existente entre campo e cidade, no viés 

produtivista que acompanhou todo o processo histórico de formação socioespacial brasileira. 

Nesse sentido interpretativo, o Brasil é “descoberto” a partir da “formação” dos primeiros 

“Estados Nacionais” (Portugal e Espanha) no bojo do renascimento comercial europeu, ou seja, 

na transição da “ordem feudal” para a nascente “ordem capitalista”. Após algumas décadas, 

destaca-se a exploração do “Pau Brasil”, madeira nobre utilizada na produção de moveis e 

detentora de resina importante para tingimento de tecidos. A extração da madeira ocorreu com 

muita facilidade e de forma bastante rentável aos portugueses, uma vez que era feita através de 

mão de obra indígena, em troca de mercadorias banais como espelhos, facões, panos, dentre 

outros. Desta forma, o campo era caracterizado pelas formas de exploração e desmatamento, 

enquanto as “cidades” (vilas) se restringiam a região de porto e seus arredores, onde era 

organizado o embarque da madeira e demais derivados.   

Com o passar do tempo e o esgotamento do “Pau Brasil”, a formação socioespacial da 

cana-de-açúcar ganha destaque no território brasileiro. Pautada na adaptação ao solo massapé e 

ao clima quente. O açúcar feito no Brasil possuía alto valor agregado no continente europeu e era 

produzido via introdução da mão de obra escrava, que chegava do continente africano. Singer 

(1999) destaca ainda que o espaço colonial brasileiro é desenvolvido de forma não articulada e 

visando o capitalismo externo.  

A formação socioespacial da monocultura de cana-de-açúcar vigorou durante os séculos 

XVI e XVII, momento em que a colônia brasileira passa a ser a maior produtora de açúcar do 

mundo, sobretudo as regiões litorâneas de Pernambuco e Bahia, onde a produção era maior, 

gerando altos lucros para as elites e para coroa portuguesa.  Entretanto, o esgotamento dos solos 

e a introdução de uma nova dinâmica econômica mundial e com a produção de cana-de-açúcar 

pelos holandeses em bases mais lucrativas nas Antilhas, o açúcar brasileiro começa a perder 

valor e há um significativo decréscimo daquela monocultura. Vale ainda destacar que neste 

momento, o campo era caracterizado pelos canaviais e pelos engenhos, enquanto as “cidades” 

eram representadas por pequenas vilas que se espalharam ao longo do litoral e que 

concentravam atividade comerciais e alguma oferta de serviços. Outra consideração a se fazer é a 

ausência da preocupação socioambiental, assim como era visto nos tempos de exploração do 

“Pau Brasil”.  



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 1676 

Concomitante ao declínio da monocultura de cana, ocorre a descoberta de metais 

preciosos nas áreas das “Minas Gerais” e nos “Planaltos Centrais” brasileiro, fator que provoca um 

“deslocamento” do eixo econômico do litoral para o interior do país. As mudanças afetaram ainda 

o aparelho político-administrativo, causando a mudança da capital brasileira, de Salvador para o 

Rio de Janeiro.  Assim, os novos interesses da coroa portuguesa levam centenas de bandeirantes 

– figura do desbravador – a adentrarem o país, desenvolvendo novas rotas, localizando e 

extraindo novas riquezas como o ouro e o diamante, fatores que estabeleceram uma nova e 

complementar regionalização da colônia brasileira.  

Neste sentido, há a constituição das “cidades do ouro”, onde se agregou grande 

contingente populacional em busca das novas riquezas. Vale destacar que grande parte da 

extração era feita por escravos, entretanto diversas pessoas deixaram a Europa e o “Nordeste 

Açucareiro” em busca de riqueza nas minas de ouro e diamante. O fluxo abundante de capital 

acarretou grande crescimento populacional nestas cidades, que passaram a contar com uma 

classe média composta por artesãos, profissionais liberais, comerciantes, militares, artistas, dentre 

outros. No entanto, grande parte da riqueza ainda se mantinha concentrada e a miséria 

acompanhava parcela significativa da população urbana. Em contrapartida, no campo 

encontravam-se algumas parcelas da sociedade que produziam tabaco, açúcar e demais 

alimentos para abastecimento das vilas e cidades. Neste sentido, vale ressaltar que a partir de 

então, com o significativo crescimento populacional, estabeleceu-se uma necessidade de 

abastecimento do mercado interno brasileiro, ainda que com gêneros de necessidades básicas. 

A formação socioespacial da mineração vigorou durante grande parte do século XVIII e 

meados do século XIX, dependendo do esgotamento das riquezas que, por sua vez, ocorreram 

em momentos distintos nas diversas regiões posteriormente, com o fim do capital proveniente da 

mineração, tem início diversas outras formações socioespaciais no território brasileiro, dentre elas 

as de maiores destaques econômicos, a pecuária, a erva mate, a borracha e o café.  

Ruy Moreira (1991) destaca que a crise da mineração no final do século XVIII causou, 

como consequência, a ampliação da atividade da pecuária extensiva, a qual vai interligar o 

território nacional deste a caatinga, passando pelo cerrado e chegando ao pampa gaúcho, região 

de vastas pastagens naturais e onde tal atividade econômica obteve maior sucesso. Grande parte 

do gado produzido destinava-se ao abastecimento das regiões de café e da erva mate.  

Com o avanço da produção de café, que se concentrava nas regiões do Vale do 

Paraíba (entre Rio de Janeiro e São Paulo) e nas regiões de terra roxa do interior de São Paulo e 

Paraná, o Brasil se torna um dos maiores produtores do grão em todo o mundo, sendo este o 

principal produto de exportação durante todo o final do século XIX e início do século XX. De fato, 

com a consolidação do processo de independência – a partir do ano de 1822 – o Brasil passa a 

sofrer fortes influências da Inglaterra recém-industrializada. O lucro com café é utilizado para 
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construção de ferrovias, estradas, projetos urbanos e mais tarde será direcionado ao processo de 

industrialização primária, ocorrido no estado de São Paulo.  

Neste sentido, destaca-se ainda que de maneira elementar, o crescimento das cidades. 

Grande parte do rebanho produzido na pecuária era destinado aos “abatedouros”, seguindo o 

mesmo caminho, o café também contribuiu para a ampliação da infraestrutura urbana, onde eram 

processados e comercializados os gêneros alimentares e os serviços de forma geral, fazendo com 

que as cidades ganhassem cada vez mais significância. Vale destacar ainda que o processo de 

independência acarretou um aumento do mercado interno brasileiro, fator que ampliou ainda mais 

o desenvolvimento das atividades urbanas. Por sua vez, o campo é caracterizado pela produção 

dos rebanhos, do grão de café, dos alimentos e das demais atividades rurais. 

Porém, com a crise Internacional do Sistema Capitalista – Quebra da Bolsa de Valores de 

Nova Iorque em 1929 – grandes transformações foram sinalizadas para o território brasileiro. O 

café, até então um produto bem cotado no mercado externo, tem seu preço rebaixado devido às 

baixas demandas internacionais e acabava deixando de oferecer vantagens financeiras aos seus 

produtores. Em escala política, uma nova classe comandada por Getúlio Vargas chegava ao 

poder substituindo os representantes da “Velha República Agrária”.  

Com a chegada ao poder, Getúlio estabelece um modelo de industrialização tendo como 

objetivo substituir as importações de bens de consumo simples como chapéus, tecidos e talheres, 

até então vindos da Inglaterra. Neste sentido, a partir de 1930, inicia-se um processo de 

desenvolvimento industrial do Centro-Sul, o qual vai definir uma nova divisão regional do trabalho 

na economia nacional substituindo o “arquipélago de economias regionais” no território brasileiro 

(OLIVEIRA, 1983). 

Assim, mediante ao crescimento dos centros urbanos, estabeleceram-se novas alterações 

nas relações cidade-campo. O governo Vargas estipulou um plano de ocupação do interior do 

Brasil conhecido como “Marcha para o Oeste”. É neste período histórico que ocorre o 

planejamento e a efetivação da construção de uma nova capital para o estado de Goiás (Goiânia). 

Ainda dentro da preocupação com o planejamento, uso e ocupação do solo, destaca-se a 

fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) criado no final da década de 

1930. 

Como símbolos do avanço da industrialização e planejamento, Vargas cria diversas 

infraestruturas urbanas, sobretudo nas categorias de base e energia, dentre elas o Conselho 

Nacional do Petróleo (1938), a Companhia Siderúrgica Nacional (1941), a Companhia Vale do Rio 

Doce (1943) e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (1945). Com a diminuição das 

importações, as indústrias nacionais começaram a ganhar mais força e passaram até a contribuir 

com algumas exportações no período da segunda guerra mundial. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Nacional_do_Petr%C3%B3leo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Nacional_do_Petr%C3%B3leo
https://pt.wikipedia.org/wiki/1938
https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Sider%C3%BArgica_Nacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/1941
https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Vale_do_Rio_Doce
https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Vale_do_Rio_Doce
https://pt.wikipedia.org/wiki/1943
https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Hidrel%C3%A9trica_do_S%C3%A3o_Francisco
https://pt.wikipedia.org/wiki/1945
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Neste contexto, a “Era Vargas” (1930 – 1945) vem acarretar novas mudanças na relação 

campo-cidade. A paisagem urbana passa a ser representada pelas indústrias e por um conjunto 

de infraestruturas cada vez mais desenvolvido e diversificado, que atraia grande contingente da 

população do campo (embora este processo também tenha relação com o concomitante início do 

processo de mecanização na zona rural). Em 1940, segundo dados do IBGE, 31% da população 

já habitavam as cidades. O campo, por sua vez, era responsável pelos gêneros alimentares e pela   

oferta de matéria-prima para as indústrias nos centros urbanos.   

Na década de 1950, ganhava destaque o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 

também conhecido como JK. Juscelino e os demais governos que substituíram Getúlio Vargas, 

prosseguiram “as políticas públicas” de industrialização do País. Juscelino implantou o “Plano 

Nacional de Desenvolvimento” ou “Plano de Metas”, cujo lema era “cinquenta anos em cinco”. 

Destacavam-se como principais medidas a construção e transferência da capital nacional do Rio 

de Janeiro para Brasília em 1960, a construção de estradas e a “abertura das fronteiras” ao capital 

das multinacionais, especialmente a indústria automobilística. 

Nas décadas que se seguiram, a consolidação do processo de industrialização no eixo Rio 

de Janeiro – São Paulo – Belo Horizonte causou profundas transformações na relação campo-

cidade. Durante as décadas de 1950, 1960 e 1970, o resultado deste processo era um 

crescimento substancial do endividamento externo, um êxodo rural em escala ascendente e a 

intensificação dos fluxos das migrações (deslocamentos) direcionadas dos campos para as 

cidades e das cidades menores para os centros urbanos hegemônicos, com destaque para Rio de 

Janeiro e São Paulo.  

As décadas de 1950, 1960 e 1970 são marcadas pela introdução do “pacote tecnológico 

da revolução verde” no campo, o qual é legitimado e financiado pelo Governo Federal, ampliando 

o processo de modernização na agricultura via utilização de fertilizantes, mecanização, 

desmatamento, latifúndios de terras, defensivos químicos, dentre outros. O resultado se expressa 

em amplo curso de migração do campo para as cidades, processo que ficou conhecido como 

“êxodo rural” ou “expropriação dos trabalhadores do campo” (MARTINS, 1980; MOREIRA, 1991; 

SINGER, 1999), que agora seguiam, em grande parte, com suas famílias para as favelas das 

grandes cidades em busca de emprego e renda. Vale aqui destacar que a porcentagem de 

pessoas vivendo nas cidades pula de 31% na década de 1940, para 56% na década de 1970, 

quando o Brasil se torna um dos países mais industrializados do mundo, porém ainda com uma 

gigantesca concentração de renda e desigualdade social. 

Nas décadas de 1980 e 1990, o Brasil passa por grave crise econômica, resultado do 

endividamento externo, da concentração de riquezas e da corrupção nos governos anteriores, 

dentre outras. As medidas de privatização e a abertura ao capital “neoliberal” resultantes do 

processo de “globalização” geram ainda mais miséria, desemprego e dificuldades para toda a 
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população. Ao final da década de 1990, cerca de 80% da população já habitavam as cidades, com 

destaque para as regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, as quais 

contavam com cerca de 18 milhões, 11 milhões e 4 milhões de habitantes respectivamente (IBGE, 

2016).  

A “consolidação” da ocupação das metrópoles brasileiras traz a tona grandes problemas 

causados pela ocupação urbana desprovida de planejamento, tais como o descarte incorreto do 

lixo, a poluição das águas, solo e ar, inundações, deslizamentos, congestionamentos, escassez 

de produtos, fontes de energia e recursos hídricos, dentre outros. Diversos problemas sociais 

também atormentam as cidades, a exemplo do desemprego, a miséria e a violência, dentre 

outros. 

No campo, a paisagem é representada pela crescente mecanização e utilização de 

defensivos agrícolas, em grande parte, a produção agropecuária se volta para o abastecimento do 

mercado externo, em especial Estados Unidos e União Europeia e a concentração das terras 

cresce ainda mais, sendo que apenas cerca de 20% da população vive na zona rural. Outro fator 

que merece destaque é a atuação dos movimentos ambientalistas, que surgem nos anos 1970, 

mas ganham força na década de 1990, embora grandes “atrocidades” ambientais ainda sejam 

cometidas, como o desmatamento irregular, a extração descontrolada de minérios e a poluição de 

solos e recursos hídricos. 

Com a chegada do século XXI, a relação campo – cidade se aprofunda ainda mais, 

consolidando velhas e acarretando novas paisagens geográficas. Segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de urbanização brasileira ultrapassa 85% no 

ano de 2014, sendo que 45% da população (aproximadamente de 93 milhões) se concentram nas 

26 regiões metropolitanas brasileiras, enquanto cerca de 21% dos municípios do país (1.178) 

tiveram um encolhimento de sua população – em geral representados por municípios com menos 

de 50 mil habitantes, processo ocasionado pela migração para cidades maiores e/ou polos 

regionais, pela redução das taxas de fecundidade e do consequente envelhecimento da 

população, dentre outras. 

Outro fator que chama a atenção é o aumento da “qualidade de vida” nas “cidades 

médias”, que despontam das grandes metrópoles em índices de geração de emprego, renda, 

além de oferecerem melhores serviços de saúde, saneamento, educação, transporte, dentre 

outros. Tais municípios têm sido responsáveis pelo acolhimento de novas indústrias e prestadoras 

de serviços, bem como por recebimento de unidades industriais que se dispensaram das grandes 

metrópoles no processo conhecido como “desconcentração industrial”.  

Com relação ao campo brasileiro no século XXI, pode-se notar a continuação do processo 

de “modernização conservadora”. Os “Complexos Agroindustriais” passaram por amplo processo 

de inovações técnicas e tecnológicas e hoje dominam a paisagem rural do Centro-Sul, a 
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produtividade agrícola se eleva a patamares históricos e a exportação ganha destaque global, 

nominando o país como potência agrícola mundial. Entretanto, segundo Lopez (2014) tal processo 

de “modernização conservadora” ampliou ainda mais a concentração fundiária, expropriando os 

pequenos produtores do campo, além das relações de trabalho permanecem baseadas na 

exploração da força física e na restrição de direitos. 

No ano de 2015, o Governo Federal, na pessoa da Ministra da Agricultura Kátia Abreu, 

anunciou a liberação de cerca de 190 bilhões de reais para o Plano Agrícola e Pecuário do período 

2015-2016, valor 6,5 vezes superior aos cerca de 29 bilhões liberado para o programa de agricultura 

familiar e 7 vezes superior aos 27 bilhões gastos com o programa social “Bolsa Família”, que 

atende cerca de 46 bilhões de brasileiros. Vale ainda destacar que, segundo dados da Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), apesar de ocupar apenas 24,3% da área das 

propriedades agropecuárias, a agricultura familiar é responsável por cerca de 70% dos alimentos 

consumidos em todo o País, além de responder pela ocupação de sete em cada 10 pessoas no 

campo.  

Outra paisagem que chama atenção no século XXI é a ampliação do número de empresas 

multinacionais controlando a produção em território nacional. A veiculação de gêneros como soja, 

milho e derivados de cana-de-açúcar no mercado internacional de commodities faz com que haja 

a designação de vultosos investimentos na instalação e/ou anexação de complexos agropecuários 

por tais grupos. Vale ainda destacar que tais empreendimentos têm suas produções controladas 

remotamente, a partir de informações de centros de comandos distantes, tendo desta forma, seus 

resultados destinados a atender a expectativas de um mercado mundial e não se vinculando a 

interesses e demandas nacionais (CAMELINI, 2011). 

Neste sentido vemos que as relações campo-cidade se tornam cada vez mais interligadas 

e complexas. Alentejano (2015) chama atenção para que, durante a segunda metade do século 

XX, os avanços e as vantagens da urbanização, por vezes, eram considerados de forma 

incontestável pela maioria dos autores. Entretanto, com a ampliação das problemáticas urbanas, o 

que se observa nos últimos anos é a ampliação de estudos que apontam para a (re)valorização do 

rural e as limitações do atual modelo de urbanização.  Estes estudos trazem à tona as mazelas 

dos grandes aglomerados metropolitanos, cada vez mais marcados pela violência, miséria e a 

poluição, além de ressaltar a possibilidade de uma significativa qualidade de vida em um meio 

rural dotado de infraestrutura básica, preservação ambiental e uma relação harmônica entre 

sociedade e natureza, recuperando assim uma visão idílica perdida do rural.  

Porém, destaca o autor que 

 [...] não há acordo acerca do significado desta revalorização do rural. Para uns, 
ela deve necessariamente implicar a revisão completa e absoluta do modelo de 
desenvolvimento agropecuário historicamente dominante no país, associando-se, 
portanto à reforma da estrutura fundiária e da política agrícola que historicamente 
garantiram o domínio do grande capital e da grande propriedade sobre o meio 
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rural brasileiro. Para outros, ela é mais uma possibilidade de aproveitamento das 
potencialidades deste modelo, ou seja, uma espécie de “valorização conservadora 
do rural” à semelhança da modernização conservadora da agricultura brasileira 
dos anos 1960/1970, pois, ao contrário de estar apoiada na reforma agrária, 
permitiria nova sobrevida para o latifúndio. A incorporação do turismo rural pelo 
agronegócio pode ser apontado como uma destas potencialidades expressa em 
alguns empreendimentos como os hotéis-fazenda e os museus-fazenda. 
(ALENTEJANO, 2003. p.1) 
 

Sendo assim, nota-se que esta temática é profunda, complexa e pode ser interpretada à 

luz de múltiplas teses, inúmeros conceitos e as mais plurais análises teóricas.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

De maneira inicial, vale destacar a necessidade, para o presente estudo, da compreensão 

de alguns conceitos de natureza geográfica, como território, campo, cidade, meio ambiente, 

qualidade de vida, dentre outros, visando desta maneira um melhor entendimento das relações 

entre campo/cidade e as paisagens geográficas decorrentes.  

Sendo assim, cabe destacar que a categoria território, deriva do vocábulo latino terra e, 

nessa língua, corresponde a territorium. Etimologicamente, a palavra território é derivada do 

vocábulo terra e é compreendido como o “pedaço de terra apropriado”, dentro dos limites de uma 

jurisdição políticoadministrativa. Para Haesbaert (2004), a concepção de território pode se agrupar 

em três vertentes básicas: i) política (referente às relações espaço-poder), ii) cultural (que prioriza 

a dimensão simbólica e mais subjetiva), e iii) econômica (como fonte de recursos). Já para Santos 

(2005), o território é avaliado sob a perspectiva do uso. Para tal, o território usado constitui-se 

como um todo complexo onde se tece uma trama de relações complementares e conflitantes, 

sendo ainda analisado como “território usado” e em constante transformação (SANTOS, 1994; 

SANTOS e SILVEIRA, 2001; SANTOS, 2005).    

Neste contexto, Alves e Vale (2013) revelam que  

A relação a relação campo-cidade é um tema que cresce nas ciências humanas, 
em especial na Geografia, pois trata das análises espaciais desse fenômeno e sua 
dinâmica populacional, econômica, cultural, política e ambiental. A discussão 
sobre a definição dos espaços urbano e rural é recorrente e leva em 
considerações diversos fatores estruturais e materiais ou simbólicos e imateriais 
(RUA, 2006; ALENTEJANO, 2003; LEFEBVRE, 1999; GEORGE, 1982; SPOSITO, 
2010) [...] No campo da Geografia, essa preocupação sobre a relação campo-
cidade advém mais dos pesquisadores da Geografia Agrária do que propriamente 
da Geografia Urbana devido à tendência da urbanização e da disseminação do 
modo de vida urbano, transformando as áreas rurais em espaços híbridos e de 
disputa territorial (ALVES E VALE, 2013. p. 1). 
 

No fundo, parece que análises sobre séculos de “um Brasil rural” são temas bastantes 

recorrentes. Ainda neste sentido, avalia-se que  

[...] o debate sobre o urbano/rural, cidade/campo não é uma preocupação científica 
recente. Estudos da Sociologia estadunidense demonstravam interesse em delimitar 
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e compreender os aspectos circunscritos a tal temática já no início do século XX; 
sendo que a Sociologia Rural é um de seus ramos mais antigos, o primeiro nos 
Estados Unidos, por exemplo (HESPANHOL e SILVA, 2011. p. 02). 
 

Assim, não somente a geografia, mas também uma “sociologia rural” discute bastante “o 

território agrário”. Porém,  

Muitas das diferenças fundamentais entre o mundo rural e o mundo urbano 
tornam-se bastante claras nos estágios mais adiantados do seu desenvolvimento, 
embora quase imperceptíveis nos estágios iniciais [...] A análise e o 
estabelecimento das variáveis diferencias entre o mundo rural e o mundo urbano é 
também absolutamente necessário para uma explicação causal das várias outras 
diferenças entre o mundo rural e o urbano (SOROKIM, ZIMMERMAN E GALPIN, 
1981, p. 181). 
 

Portanto, a complexidade e a interdependência entre o “rural e o urbano” é bastante 

significativa. Deste modo, temos em Hespanhol (2013) que 

 [...] o campo e a cidade passaram por profundas transformações a partir da 
segunda metade do século XX, que resultaram em novas dinâmicas (econômicas, 
sociais, culturais e políticas) nas relações entre esses recortes territoriais, impondo 
a necessidade de ressignificações aos conteúdos de rural e urbano.  [...] Esse foi 
um dos motivos que fizeram com que no Brasil, a partir do início dos anos 1990, 
houvesse a retomada dos estudos e reflexões sobre as relações campo-cidade, já 
que para muitos estudiosos esse debate estava superado em virtude das 
mudanças que ocorreram na agricultura com o processo de modernização 
tecnológica e que ampliaram as relações agricultura-indústria, resultando na 
tendência à urbanização da sociedade brasileira [...] Entretanto, a deterioração 
das condições de vida nas cidades brasileiras, sobretudo nas metrópoles – mas, 
não exclusivamente nelas - , em virtude do agravamento dos problemas de falta 
de saneamento básico, habitação, transporte público, atendimento médico-
hospitalar etc., tem levado a uma revalorização do campo, não apenas como lugar 
de desenvolvimento das atividades agropecuárias, mas também como espaço 
para se viver e desenvolver outras atividades, emergindo novas ruralidades 
derivadas da presença de atividades não agrícolas, como o turismo, a prestação 
de serviços etc. (HESPANHOL, 2013, p. 103). 

 
Por tudo que foi apresentado, revelam-se de fundamental importância os estudos 

vinculados às transformações das relações campo/cidade – rural/urbano – no território brasileiro, 

ao longo dos últimos cinco séculos, em especial, nos últimos cinquenta anos.  
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