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Resumo 
 
Busca-se responder os seguintes questionamentos: a) O que caracteriza e diferencia o rural do 
urbano e o campo da cidade? b) Quais são os critérios que qualificam um espaço como urbano 
ou como rural? A sua realização é baseada, principalmente na revisão de literatura, cujos 
trabalhos de Sorokim, Zimmerman e Galpin (1981), Bagli (2006a, 2006b), Sposito (2006), 
Endlich (2006), entre outros são referenciados. A partir das considerações estabelecidas, pode-
se reconhecer a existência da distinção entre o rural e o urbano e o campo e a cidade. Porém, na 
atualidade, entende-se que eles só podem ser concebidos pelas suas relações. O rural e o urbano 
e o campo e a cidade comportam relações dialéticas que se complementam, se interpenetram e 
se ligam. 
 
Palavras-chave: Campo/cidade. Rural/urbano. Distinção. 
 

Introdução  

As discussões em torno das interpretações e definições do rural/urbano e campo/cidade 

vieram à tona no meio acadêmico, no início do século XX, todavia, é a partir da década 

de 1970 que elas se tornaram mais intensas. Diversas são as áreas do conhecimento, 

como a Sociologia, a Economia e a Geografia que têm buscado renovar e reavaliar esse 

debate. 

Em meio a um conjunto de análises, vários autores se dedicam a tratar de questões 

relacionadas às definições e interpretações de rural, de urbano, de campo e de cidade, 

como os sociólogos Sorokim, Zimmerman e Galpin (1981), Wanderley (1997), Carneiro 

(1998; 1997), os economistas Abramovay (2000), Veiga (2004), Graziano da Silva 

(2002) e os geógrafos Bagli (2006a, 2006b), Sposito (2006), Endlich (2006), Bernadelli 

(2006), Blume (2004), Reis (2006), Carlos (2004), Resende (2007), Rua (2007), entre 

outros. Ressalta-se que não são poucos os trabalhos científicos sobre o assunto, 

entretanto, o mesmo carece de aprofundamentos, principalmente, no âmbito da ciência 

geográfica. 
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Esse trabalho busca responder os seguintes questionamentos: a) O que caracteriza e 

diferencia o rural do urbano e o campo da cidade? b) Quais são os critérios que 

qualificam um espaço como urbano ou como rural? A sua realização é baseada, 

principalmente na revisão de literatura, cujos trabalhos de Sorokim, Zimmerman e Galpin 

(1981), Bagli (2006a, 2006b), Sposito (2006), Endlich (2006), entre outros são referenciados. 

 

Características e diferenciações de rural/urbano e de campo/cidade 

 

O debate sobre o que caracteriza e diferencia o rural e o urbano e o campo e a cidade 

percorre a história. Muitos são os trabalhos que visam determinar essa caracterização e 

diferenciação, como os dos autores Sorokim, Zimmerman e Galpin (1981) Bagli 

(2006a) Sposito (2006) Endlich (2006), Bagli (2006a; 2006b) entre outros. 

Primeiramente, é importante salientar que as “características diferenciais” entre o rural e 

o urbano sugeridas por Sorokim, Zimmerman e Galpin (1981) retratam as condições do 

rural e do urbano até os anos 1930, período em que elas foram formuladas. Muitas 

transformações aconteceram no mundo desse então, principalmente, após a década de 

1950. No entanto, torna-se essencial apresentar suas sugestões uma vez que, elas se 

transformaram na base de grande parte dos estudos com referência à diferenciação 

rural/urbana propostos atualmente. 

A diferença ocupacional é o primeiro e o principal critério citado por Sorokim, 

Zimmerman e Galpin (1981) para diferenciar o mundo rural do mundo urbano. A 

população ou a sociedade rural é definida pela coleta e cultivo de plantas e animais. 

Assim, através desse critério “[...] a sociedade rural diferencia-se de outras populações, 

particularmente da urbana, envolvida em atividades ocupacionais diferentes [...] 

(SOROKIN; ZIMMERMAN; GALPIN, 1981, p. 200). Como pode-se verificar, a 

seguir, a essa diferença estão vinculada todas as demais. No entanto, para se pensar a 

diferenciação do rural e do urbano a partir desse critério, é imprescindível ter em mente 

que 
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[...] ainda que em muitos casos a agricultura ofereça o essencial das 
oportunidades de emprego e geração de renda 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 [...] (ABRAMOVAY, 
2000, p. 6). 
 

O segundo critério diz respeito às diferenças ambientais estabelecidas entre o rural e o 

urbano. O caráter das ocupações rurais faz com que os agricultores que se dedicam a 

elas, trabalhem ao ar livre em proporção maior do que a maioria das ocupações urbanas. 

Conforme os autores, os trabalhadores rurais 

 
[...] estão mais expostos às flutuações das várias condições climáticas. Mais 
do que isto, eles estão em uma proximidade muito maior e em relação mais 
direta com a natureza (solo, flora, fauna, água, sol, lua, céu, vento, chuva) do 
que um urbanita. O morador da cidade é separado de tudo isto pelas grossas 
paredes das gigantes construções urbanas e pelo ambiente artificial da cidade 
de pedra e ferro. Também em muitos outros aspectos o caráter da agricultura 
é radicalmente diferente de quase todas as ocupações urbanas [...] 
(SOROKIN; ZIMMERMAN; GALPIN, 1981, p. 200-201). 
 

No terceiro critério é salientado as diferenças do tamanho das comunidades. Em 

decorrência das atividades da sociedade rural requererem uma extensão maior em 

terreno para se desenvolverem, torna-se difícil a concentração dos agricultores em 

grandes comunidades com muitos milhares de habitantes. “[...] Assim, a terceira 

característica dos aglomerados rurais em contraste com os grupos não-rurais é o 

tamanho menor dos primeiros em comparação com os últimos [...]” (SOROKIN; 

ZIMMERMAN; GALPIN, 1981, p. 202-203, grifos dos autores). 

O quarto critério refere-se às diferenças na densidade populacional. Por esse critério a 

diferença entre a comunidade rural e a comunidade urbana é a correlação negativa entre 

a densidade populacional e o caráter rural. E a relação positiva entre a densidade e a 

urbanidade. Como regra geral, as comunidades de agricultores têm uma densidade 

populacional mais baixa do que as comunidades urbanas. Conforme os autores, essa 

diferença encontra-se também ligada, de forma causal, às características de cultivo. “[...] 

Mesmo agora, não é possível nem para milhares de pessoas garantir os seus meios de 

subsistência através de uns poucos acres de terra, nem para famílias que morem 

distantes continuar o cultivo da terra. [...]” (SOROKIN; ZIMMERMAN; GALPIN, 

1981, p. 203). 



 
 

4 
 

No quinto critério são ressaltadas as diferenças na homogeneidade e na heterogeneidade 

das populações. Segundo esse critério, a população das comunidades rurais tende a ser 

mais homogênea em suas características psico-sociais do que a população das 

comunidades urbanas. Para os autores, a homogeneidade é entendida, em primeiro 

lugar, pelas similaridades de características psico-sociais adquiridas, tais como 

linguagem, crenças, opiniões, tradições, padrões de comportamento, etc.  

Como sexto critério tem-se as diferenças na diferenciação, estratificação e 

complexidade social. Os aglomerados sociais urbanos são marcados (no mesmo país e 

no mesmo período) por uma complexidade maior, manifesta em uma maior 

diferenciação e estratificação social. Sorokin, Zimmerman e Galpin (1981) salientam 

que a cidade representa um corpo social composto de partes mais numerosas e 

dessemelhantes, com funções especializadas, e sua estrutura é muito mais diferenciada e 

estratificada ou piramidal do que o corpo e a estrutura de um aglomerado rural. Isto é 

válido para qualquer que seja o critério de complexidade, diferenciação e estratificação 

adotado. 

O sétimo critério direciona-se para as diferenças na mobilidade social. Essa diferença 

pauta-se no argumento que a classe urbana tem sido mais móbil ou mais dinâmica do 

que a rural. Para caracterizar essa diferença os autores a subdividem em mobilidade 

territorial e mobilidade interocupacional comparativa.  

As populações urbanas têm uma mobilidade territorial maior comparada com as das 

populações rurais e ela se manifesta de várias formas sendo: a) na média per capita da 

população urbana existe um número maior de mudanças de domicílio (de um quarto 

para o outro, de um apartamento para o outro, de uma casa para outra); b) a 

quilometragem média per capita percorrida pelos habitantes da cidade, em uma dada 

unidade de tempo, é maior do que aquela da população rural; c) a pulsação do influxo e 

defluxo diário da população das cidades é muito mais intensa do que a das comunidades 

rurais; e d) em qualquer tempo dado, a proporção daqueles que nascidos na cidade nela 

permanecerem é menor na população total da cidade do que um grupo similar na 

população total rural. 

Na mobilidade interocupacional comparativa as populações agricultoras permanecem 

mais tempo agricultoras ou, em média, mudam de emprego menos freqüentemente do 

que o grosso da população urbana. Em outras palavras, “[...] as populações urbanas são 
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em média menos “enraizadas” na ocupação do que a população ligada à agricultura [...] 

(SOROKIN; ZIMMERMAN; GALPIN, 1981, p. 214). 

Como oitavo critério menciona-se as diferenças na direção da migração. Segundo 

Sorokin, Zimmerman e GALPIN (1981), com exceção dos períodos catastróficos na 

história de um país, e desde o aparecimento da diferenciação rural-urbana, as correntes 

de população indo do campo para a cidade ou das ocupações agrícolas para as 

predominantemente urbanas foram sempre mais fortes e trouxeram mais população para 

a cidade do que as correntes migratórias das comunidades urbanas em direção às rurais. 

O nono e último critério refere-se às diferenças no sistema de integração social. Pelo 

ensejo das comunidades rurais serem: a) menos volumosas; b) menos densamente 

povoadas; e c) sua população ser menos móvel, o número de pessoas distintas que um 

agricultor encontra e com quem ele estabelece um contato intencional, longo ou breve, 

intensivo ou extensivo, e o número de contatos por indivíduo é muito inferior àquele de 

um urbanita.  
 
[...] Isso significa que a cidade é um universo mais dinâmico do que o campo, 
não somente pelo fato da população urbana ser mais móvel, mas também 
pelo fato de que o seu sistema de interação é mais complexo, dinâmico e 
intensivo do que o sistema de interação da população rural [...] (SOROKIN; 
ZIMMERMAN; GALPIN, 1981, p. 218). 
 

Frente ao exposto, Sorokim, Zimmermann e Galpin (1981) enfatizam que a definição 

sociológica dos universos do campo e da cidade não deve ser descrita em termos de uma 

característica, seja esta tamanho da comunidade, densidade populacional, nomenclatura 

administrativa, composição ocupacional da população ou outros elementos semelhantes. 

A definição sociológica destes universos requer uma combinação de vários traços 

típicos. 

Bagli (2006a) traz uma análise comparativa dos municípios de Álvares Machado (SP), 

Presidente Prudente (SP) e Mirante do Paranapanema (SP) expondo as diferenças no 

tipo de relação estabelecida entre campo e cidade em cada um dos municípios. Segundo 

a autora, a princípio, os critérios que definiam o que era cidade e o que era campo 

estavam fundamentados na localização. A cidade era o lugar da reunião, seja para as 

questões políticas, seja para as questões religiosas, era um tipo de localização 

fundamentada na aglomeração. O campo era o local onde as pessoas viviam 

dispersamente e lugar do trabalho natural. Entretanto, a autora salienta que as diferenças 
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não ficaram apenas fundamentadas em critérios de localidade, pois, havia a necessidade 

de caracterizar os moradores de cada espaço, e isso, ampliou ainda mais a diferenciação. 

Para demonstrar como ocorreu a construção desse processo de diferenciação, a autora 

(BAGLI, 2006) utilizou-se da etimologia das palavras cidade – urbano e campo – rural, 

dispondo-as em um quadro, como o demonstrado a seguir: 

 

Quadro 4 - Origem e significados das palavras: cidade – urbano e campo –   
rural.  

CIDADE – URBANO CAMPO - RURAL 

Civitas f. 
1. Condição de cidadão; direito de cidadão. 2. 
Conjunto de cidadãos. 3. Sede do governo; Estado; 
cidade; pátria. 4. = urbs. 

Campus m. 
1. Planície; terreno plano; campina cultivada. 2. 
Campo ou terreno para exercícios. 3. Campo de 
batalha. 4. Os exercícios do Campo de Marte; os 
comícios; as eleições. 5. Produtos da terra. 

Civis m. e f. 
1. Cidadão livre; cidadã livre; membro livre de uma 
cidade, a que pertence por origem ou adopção. 2. 
Concidadão; concidadã. 3. Habitante. 4. Soldado 
romano. 5. Companheiro.  

Campensis adj. 
1. Relativo aos campos; campestre. 2. Epíteto de 
Isis que tinha um templo no Campo de Marte. 

Urbs f. 
1. Cidade (em opos. a rus ou a arx). 2. A cidade por 
excelência. 3. Cidade, população duma cidade, os 
cidadãos; Estado. 4. Morada; asilo. 

Rus, n. 
1. Campo (em opos. a domus “casa” e urbs 
“cidade”). 2. Terras de lavoura. 3. Casa de campo. 
4. Território, região. 5. Fig. Rusticidade, rudeza. 6. 
Pl. Propriedade rural; o campo (em geral). 

Urbanus adj. 
1. Da cidade (em opos. a rusticus); da cidade de Roma; 
urbano. 2. Civil (em opos. a castrensis); pacífico. 3. 
Polido; fino; delicado; urbano. 4. Espirituoso; 
engraçado; engenhoso. 5. Divertido; folgazão; 
gracejador. 6. Elegante; esmerado; (fal. do estilo); que 
usa linguagem apurada. 7. Impudente; 
desavergonhado; indiscreto. 

Rusticus adj. 
1. Dos campos; do campo; rústico; campestre; 
rural. 2. Fig. Rústico; agreste; rude; inculto; 
grosseiro; tosco; labrego; saloio; desajeitado; sem 
elegância. 3. Simples; ingênuo; pouco atilado; 
estúpido. 4. Inacessível ao amor; esquivo; bisonho. 
5. Camponês; lavrador; campônio. 

Fonte: Bagli (2006a, p. 43). 
 

Pode-se verificar, conforme informações apresentadas no Quadro 1, que o conceito 

campo se constrói como antítese do conceito cidade, demarcando a existência de uma 

realidade adversa, contrária e antagônica. As palavras, assim, redundam em 

idealizações, no caso das que referem-se à cidade – urbano, e depreciações, no caso das 

palavras que referem-se ao campo - rural. 

Como se observa, as palavras urbanus e rusticus são, respectivamente, adjetivos de urbs 

e rus, estas, por sua vez, são conceituadas sobre antagonismos de forma que as 



 
 

7 
 

adjetivações utilizadas como sinônimos para qualificar os moradores da cidade são 

positivas, enquanto as usadas para qualificar os habitantes do campo são negativas. 

Assim, a palavra urbanus é mencionada para definir qualidades, como cortesia, boa 

educação, bom relacionamento, o que legitima a superioridade de tudo que faz alusão a 

cidade e a palavra rusticus referem-se aos incultos, aos rudes, aos grosseiros, aos 

simples, aos desajeitados, insinuando inferioridade a tudo que diz respeito ao campo.  

Quanto às características depreciativas atribuídas ao segmento rural, Martins (1981) ao 

escrever sobre os diferentes termos empregados para designar o homem do campo, nas 

inúmeras regiões do Brasil como caipira, caiçara, tabaréu e caboclo, enfatiza que desde 

tempos remotos essas palavras possuem duplo sentido, as quais  

 
[...] referem-se aos que vivem lá longe, no campo, fora das povoações e das 
cidades, e que, por isso, são também rústicos, atrasados ou, então, ingênuos, 
inacessíveis. Têm também o sentido de tolo, de tonto. Às vezes querem dizer 
também ‘preguiçoso’, que não gosta do trabalho. No conjunto, são palavras 
depreciativas, ofensivas [...] (MARTINS, 1981, p. 22). 
 

A literatura brasileira, também, reforça a alusão do campo ao atraso como é o caso da 

obra “Jeca Tatuzinho”, de autoria de Monteiro Lobato. Esse trabalho do escritor 

apresenta uma abordagem pejorativa sobre os matutos brasileiros. O personagem Jeca 

Tatuzinho, representava o pequeno produtor rural brasileiro caracterizado como 

miserável, preguiçoso, vadio, pinguço e pobre. 
 

Dava pena de ver a miséria do casebre. Nem móveis, nem roupas, nem nada 
que significasse comodidade. Um banquinho de três pernas, umas peneiras 
furadas, a espingardinha de carregar pela boca, muito ordinária, e só. Todos 
que passavam por ali, murmuravam: _ Que grandessíssimo preguiçoso!  
Tudo para ele não pagava a pena, consertar a casa, nem fazer uma horta, nem 
plantar árvores de fruta, nem remendar a roupa. Só pagava a pena beber 
pinga. 
Jeca possuía muitos alqueires de terra, mas não sabia aproveitá-la. Plantava 
todos os anos uma rocinha de milho, outra de feijão, uns pés de abóbora e 
mais nada.  
Criava ao redor da casa um ou outro porquinho e meia dúzia de galinhas. [...] 
[...] Jeca não queria saber de nada. Trabalhar não era com ele. Perto, morava 
um italiano já bastante arranjado, mas que, ainda assim, trabalhava o dia 
inteiro. Por que Jeca [‘o mestiço brasileiro’] não fazia o mesmo?  
Além de preguiçoso, bêbado, e além de bêbado, idiota, era o que todos 
diziam. (MONTEIRO LOBATO, 1961, p. 1-3). 

 
Nota-se que, na abordagem utilizada por Monteiro Lobato (1961), está implícita e/ou 

explícita a desvalorização do segmento e do modo de vida rural. Mendonça (2004) 

salienta que no conteúdo da imagem representada por Jeca Tatu, persiste a ideia, ainda 

generalizada de que os trabalhadores da terra, camponeses e proprietários rurais são 
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poucos tecnificados, não lidam adequadamente com a higiene corporal, estão arraigados 

à tradição e crenças sem relevância nas áreas urbanas, além de serem avessos ao 

progresso técnico como reprodução da ideologia do atraso. No mais, a criação de 

personagens como o Jeca Tatu 

 
[...] era uma justificativa para não discutir o conteúdo político e a relevância 
social da reforma agrária. Ao desqualificar o homem do sertão – camponeses 
e trabalhadores da terra – desqualificava-se a sua luta, a sua história, as suas 
necessidades, a sua ação política que priorizava a vida na terra [...] 
(MENDONÇA, 2004, p.147, grifo do autor). 
 

O que se percebe, com essa afirmação, é que o personagem Jeca Tatuzinho é a negação 

do homem do campo enquanto sujeito de sua própria história, capaz de promover 

mudanças e construir o desenvolvimento econômico e social do Brasil. O personagem 

reforça, ainda, a atribuição do rural e do campo ao atraso e ao tradicional e a 

assimilação do urbano e da cidade ao moderno. 

Retomando a discussão sobre as características que diferencia o rural do urbano e 

cidade do campo, Sposito (2006), voltando às origens das cidades e refazendo o longo 

percurso do processo de urbanização, observa a existência de alguns atributos que 

sempre estiveram associados aos espaços urbanos, tendo perpassado a Antiguidade, a 

Idade Média, o Renascimento, acompanharam a Modernidade e, com ela, chegaram ao 

século XX. Nesse sentido, a autora aborda a questão cidade-campo a partir: a) da 

concentração demográfica; b) da diferenciação social; e c) da unidade espacial. Sendo 

assim, esses atributos 

 
[...] permaneceram como marca das cidades, independentemente das 
determinantes a que se associam diferentes modos de produção, embora haja 
peculiaridades, segundo os quais essas características se apresentam nesses 
diferentes modos de produção e em diversas formações socioespaciais [...] 
(SPOSITO, 2006, p. 112). 
 

A concentração demográfica é, frequentemente, tomada como atributo das cidades. No 

campo as atividades desenvolvidas são muito mais marcadas pela extensão territorial, o 

que promove relativa dispersão populacional, não gerando condições favoráveis ao 

adensamento. Com isso, Sposito (2006) ressalta que a cidade concentra não apenas 

pessoas, mas obras, objetos, infra-estrutura, equipamentos, edificações, acontecimentos, 

idéias, valores, possibilidades, entre outros. No caso desse atributo (concentração 

demográfica), a cidade é o que o campo não é. Dessa forma, a diferença entre esses 

espaços é o que os distingue e os define. 



 
 

9 
 

Pela concentração demográfica, a compreensão da urbanização é reduzida ao aumento 

relativo do número de pessoas que vivem em cidades, em detrimento do número 

daquelas que vivem no campo. No entanto, reduzir a urbanização à apreensão da 

dinâmica populacional torna-se um problema. Reconhecer uma parcela do território 

como urbana porque nela se observam determinados níveis de densidade habitacional, 

pode ser um ponto de partida, mas nunca o ponto de chegada para a análise. “[...] A 

urbanização é um processo muito mais complexo e não pode ser reduzido a sua 

dimensão populacional, razão pela qual a questão cidade-campo merece ser vista a luz 

de outras perspectivas [...]” (SPOSITO, 2006, p. 114). 

O atributo da diferenciação social não é apenas da cidade, mas também do campo. Com 

ele, a oposição cidade e campo cede lugar ao enfoque das relações entre cidade e campo 

e da unicidade e complementaridade compreendida por esse par dialético. O que se tem, 

nesse caso, é a compreensão de um em suas relações com o outro. O importante não é 

distinguir ou diferenciar os dois espaços, mas compreender seus sentidos e papéis, 

assim como, analisar as relações políticas, as econômicas e os valores culturais que, em 

cada espaço-tempo, orientam as articulações entre cidade e campo. 

Sposito (2006) expõe que não há diferenciação social sem divisão social e territorial do 

trabalho e a divisão territorial do trabalho mais elementar é a que se estabelece entre a 

cidade e o campo. Na divisão social do trabalho há divisão, separação, mas há também 

complementaridade. 

 
[...] A cidade, marcada pela concentração como já destacamos, é espaço 
propício a realização de atividades que requerem encontro, proximidade ou 
possibilidade de comunicação, especialização e complementaridade de papéis 
e funções. O campo, marcado mais pela extensão e dispersão, atende técnica 
e economicamente ao desempenho de outras atividades. No entanto, não é 
demais lembrar que não há divisão técnica ou econômica, que não seja 
também divisão social do trabalho [...] (SPOSITO, 2006, p. 116). 
 

A autora acredita que a diferenciação social é um aspecto relevante para a compreensão 

das cidades. Uma vez que é por meio das formas de produção e de apropriação do 

espaço, que as contradições de uma sociedade de classes se expressam de forma mais 

contundente, porque a concentração gera proximidade que, por sua vez, propicia a 

revelação das diferenças. 

O terceiro atributo, historicamente associado aos espaços urbanos desde a Antiguidade, 

destacado por Sposito (2006), é a unidade espacial. Essa unidade vinha sendo expressa, 
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no plano territorial, pelos tecidos urbanos que eram contínuos e, muitas vezes, 

materialmente separados dos territórios de uso rural, por muros e muralhas que 

definiam, de forma ainda mais clara, essa morfologia marcada por unidade e integração. 

Apesar da concentração, da densidade e da tendência a uma morfologia marcada por 

relativa unidade espacial, o processo de extensão das cidades iniciou-se há muitos 

séculos e concomitante, no caso da Europa medieval, a passagem do poder do campo 

para a cidade. 

Sposito (2006) destaca que, no século XX, as morfologias urbanas foram alteradas em 

decorrência do predomínio muito mais intenso da extensão territorial, o que tornou 

muito difícil distinguir, no plano das formas espaciais, a cidade do campo. O que se 

percebe é que tem se ampliado, consideravelmente, a área de transição entre o que se 

apreende como cidade e o que se compreende como campo, gerando um nível maior de 

indefinição ou de dificuldade de distinção entre espaços urbanos e espaços rurais. 

Diante disso, Sposito (2006) reconhece a constituição de um contínuo cidade/campo. O 

que não pressupõe o desaparecimento da cidade e do campo como unidades espaciais 

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

caracterizam pelo compartilhamento, no mesmo território ou em micro parcelas 

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

interesses políticos e econômicos associados ao mundo rural e ao urbano. 
 
[...] Aqui a unidade espacial urbana, como marcas das cidades, no decorrer 
do longo processo de urbanização, cedeu lugar ao binômio urbano/rural 
resultado, também, da incapacidade, no período atual, de distinguir onde 
acaba a cidade e começa o campo. As formas confundem-se porque as 
relações se intensificam, e os limites entre esses dois espaços tornam-se 
imprecisos [...] (SPOSITO, 2006, p. 122). 
 

Frente a essa situação, Sposito (2006) acredita que é preciso reelaborar os conteúdos dos 

conceitos de cidade e campo, rural e urbano a luz desse conjunto de novas formas de 

manifestação e de novas opções de vida no mundo contemporâneo. 

Outra autora que sistematiza alguns critérios que têm sido utilizados no tratamento e 

caracterização do rural e do urbano é Endlich (2006). Entre os critérios elencados por 

ela tem-se: a) os limites ou delimitação administrativa; b) a definição de um patamar 

demográfico; c) a densidade demográfica; e d) a ocupação econômica da população. 

Pelo critério limites ou delimitação administrativa, o rural e o urbano são considerados 

como adjetivos territoriais. São declarados urbanos os residentes em lugares com uma 
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certa forma de administração. Para Endlich (2006), esse critério trata-se de uma 

apreensão coloquial dos vocábulos rural e urbano que se limitam a designar suas 

respectivas circunscrições territoriais. Nesse sentido, para a autora “[...] a adoção literal 

de rural e urbano como adjetivos territoriais sem nenhum outro critério adicional, 

implica, portanto, no estabelecimento administrativo e arbitrário dos limites entre um e 

outro [...]” (ENDLICH, 2006, p. 14). Vale ressaltar que esse é o critério adotado como 

norma (oficial) para definir o rural e o urbano no Brasil. 

A definição de um patamar demográfico, como critério, tem o rural como dispersão e o 

urbano como aglomeração. Nesse critério o rural se define por contraposição, de 

maneira residual ao urbano. Esse critério é bastante utilizado para considerar a 

existência de uma cidade, no entanto, ele apresenta variações enormes no cenário 

mundial. Na Noruega o limite estabelecido é de 200 habitantes, na Escócia é 500 

habitantes, na Grécia é de 10.000 habitantes e no Japão é de 50.000 habitantes. Assim, 

um dos problemas atribuído a esse critério é a dificuldade de encontrar um patamar 

demográfico adequado. Endlich (2006, p. 15) chama a atenção para o fato de que “[...] o 

uso isolado desse critério expressa uma compreensão de urbano como mera 

aglomeração de pessoas. Esse critério pode ser mais expressivo, se usado de maneira 

complementar a outros [...]” 

No critério densidade demográfica, o urbano e o rural são expressos em número de 

habitantes por quilômetro quadrado. A Organização de Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) atribui três vantagens básicas a esse critério: a) fácil 

operacionalização e compreensão; b) independentemente da variação das características 

as áreas rurais serão sempre menos densamente povoadas que as urbanas; e c) a 

neutralidade, já que critérios não remete a visão pré determinada do que são os 

problemas e as possibilidades do meio rural, o que não induz a idéia de rural associada à 

pobreza ou despojamento. “[...] A OCDE considera rurais as localidades que tenham 

densidade populacional inferior a 150hab/km² (ou, no caso específico do Japão, 

500hab/km²) [...]” (VEIGA, 2004, p. 7, grifo do autor). 

Contudo, Endlich (2006) enumera três problemas inerentes a esse critério: a) a 

densidade demográfica não apresenta de maneira homogênea na cidade; b) os limites 

propostos para se considerar uma densidade como urbana são tão amplos e indefinidos 

como o número de habitantes; e c) os recenseamentos costumeiros enumeram a 

população noturna, pois tomam como referência os domicílios. 
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Dessa forma, locais considerados como de vida urbana intensa, como o centro da 

cidade, geralmente apresenta baixa densidade de população, e as áreas industriais e 

comerciais da cidade, que contém as atividades econômicas mais características da vida 

urbana, dificilmente seriam classificadas como urbanas em qualquer parte se a 

densidade fosse interpretada literalmente como símbolo de urbanismo. Nas palavras da 

autora “[...] esses critérios devem ser encarados como relativos ao contexto cultural e 

são sociologicamente relevantes até o ponto em que operam como fatores 

condicionantes da vida social. As entrelinhas indicam que não são suficientes para 

qualificar o urbano [...]” (ENDLICH, 2006, p. 16). 

Pela ocupação econômica da população, urbano e rural são definidos pela natureza das 

atividades econômicas. O rural vincula-se às atividades primárias, principalmente, 

agropecuárias. O urbano, em contraposição, reúne percentual significativo da população 

envolvida em atividades secundárias e/ou terciárias. Todavia, Endlich (2006) ressalta 

que torna-se cada vez mais controverso associar o rural e o urbano, ou campo e a cidade 

a uma determinada atividade econômica, uma vez que, “[...] atualmente, os defensores 

do novo rural alertam para as múltiplas atividades que vão sendo desenvolvida no 

campo, além das primárias [...] cada vez menos habitantes do campo trabalham na 

agricultura [...]” (ENDLICH, 2006, p. 17). 

Diante dos argumentos elencados por Endlich (2006), nenhum dos critérios 

apresentados corresponde à atual realidade urbana e rural.  
 
[...] Estabelecer o rural e o urbano a partir dos critérios mencionados, de 
forma descontextualizada, sem analisar a historicidade presente nos fatos e 
processos, parece estático demais. Ainda que se justifique pela finalidade 
pragmática, torna-se inadequado para compreender a dinâmica da sociedade. 
[...] o rural e o urbano [...] são dimensões sociais produzidas no decorrer da 
história [...] (ENDLICH, 2006, p. 19) 
 

Outra autora que indica diferencialidades existentes entre o rural o urbano é Bagli 

(2006b). Entre as diferencialidades enumeradas pela autora tem-se: a) a apropriação do 

tempo; b) a relação com a terra; c) a constituição dos hábitos; d) as funções; e e) as 

paisagens. Primeiramente, Bagli (2006b) diferencia o urbano do rural a partir da 

apropriação do tempo. Tempo rápido no urbano e tempo lento no rural. A autora 

argumenta que a rapidez das transformações são sentidas com ênfase bem maior nos 

espaços urbanos. O espaço urbano, em seu processo de produção e reprodução, passa 

por constantes renovações e transformações: a) nas casas e prédios construídos e 
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destruídos; b) nas ruas e avenidas traçadas e alargadas; c) no fluxo das pessoas e dos 

automóveis; d) nas vitrines das lojas; e) nas mercadorias vendidas, enfim, na infinidade 

de coisas que surgem ininterruptamente. 

De acordo com Bagli (2006b), no urbano, o cotidiano é construído sobre um tempo 

mecânico. As formas como as pessoas se apropriam do tempo e dele se utilizam não são 

compassadas pelas mudanças naturais. O ritmo do tempo segue a velocidade da 

mobilidade excessiva dos processos de produção, circulação, troca e consumo de 

mercadorias. As pessoas encontram-se impregnadas por uma lógica em que a rapidez 

dos acontecimentos determina o ritmo de seu modo de vida. Trabalho, descanso, 

compras e lazer são cadenciados pelo compasso da lógica do capital de maneira efetiva. 

“[...] Nesse tempo, o relógio é o condutor: controla a hora de dormir, acordar, trabalhar, 

alimentar e descansar. Tempo acelerado e curto, [...] rapidez que encanta e desencanta, 

que atrai e expulsa. Há quem ame ou quem odeia tal peculiaridade [...]” (BAGLI, 

2006b, p. 83-84). 

Já no espaço rural o tempo é lento, as relações cotidianas são construídas sobre a uma 

lógica territorial que consolida por meio da intensa relação com a natureza. O tempo 

também é movimento, mas um movimento menos perceptível aparentemente. Conforme 

essa percepção, no rural, “[...] as pessoas estão imbuídas por uma outra lógica. 

Temporalidades diferenciadas: do plantio, da colheita, da poda, da entressafra. Horários 

que seguem outras rotinas e normas, portanto, que expressam um outro modo de vida 

[...]” (BAGLI, 2006b, p. 84). 

Todavia, Bagli (2006b) ressalta que isso não significa dizer que, nos espaços rurais, não 

há determinação de um tempo ditado pela lógica capitalista. Ao contrário, o 

desenvolvimento tecnológico dos meios de produção tem permitido aumentar a 

capacidade de interferência na natureza, mesmo que essas mudanças não sejam tão 

percebidas. Embora existam formas de controle de pragas, irrigação e qualidade de 

produção, as condições naturais são essenciais para o desenvolvimento das culturas. A 

tecnologia contribui, mas não promove o domínio completo da natureza, especialmente 

no que diz respeito à produção agrícola. 

De acordo com essa perspectiva, o “[...] tempo é sentido e percebido de maneira 

diferenciada, as pessoas que habitam esses espaços constroem modos de vida 

dessemelhantes [...]” (BAGLI, 2006b, p. 83). No urbano, a efemeridade se expõe e a 

mudança se expressa da forma mais contundente. O tempo é predominantemente 
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ritmado pela lógica do intenso movimento, embora isso não seja regra para todos os 

espaços urbanos. No rural, a mudança é aparentemente pouco perceptível, e o tempo 

segue a cadência natural, embora, com incursões de um tempo mecânico, mas que não 

se sobrepõe. 

Outra diferencialidade entre rural e o urbano, posta por Bagli (2006b) refere-se a relação 

com a terra. Segundo a autora há uma lógica e sentidos próprios para cada um dos 

espaços. Enquanto a dinâmica urbana pouco depende de relações com a terra, tanto do 

ponto de vista econômico quanto social e espacial, o rural está diretamente associados a 

terra, embora as formas como essas relações se dão sejam diversas e complexas. 
 
[...] Nos espaços rurais, as relações cotidianas são construídas tendo como 
base uma intensa ligação com a terra. O sustento da família é assegurado pelo 
trabalho sobre ela produzido, seja por intermédio dos produtos cultivados 
para venda ou consumo, seja por intermédio da criação de animais (pastagens 
e outras fontes de alimentos). A terra não é mero chão, mas a garantia de 
sobrevivência [...] (BAGLI, 2006b, p. 87). 
 

No rural os hábitos são construídos tendo como referência a intensa relação que se 

estabelece entre terra e trabalho. As tarefas cotidianas surgem dessa relação: preparo, 

adubação, plantio, poda, irrigação, colheita entre outras atividades. É do trabalho 

realizado sobre a terra que os rendimentos são extraídos, seja em forma de produtos 

para o autoconsumo, seja em forma de produtos para comercialização. 

No urbano, a relação com a terra assume outra dimensão. Nele a terra apresenta-se 

como “mero chão” sobre o qual estão edificadas as formas que guardam as funções 

próprias do urbano. Dela nada se retira nada se cultiva com o fim de obter a 

sobrevivência ou rendimentos. A terra, portanto, nos espaços urbanos, assume outra 

dimensão: as relações se realizam por meio daquilo que sobre ela está construído. 
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[...] Alimentos não são cultivados e colhidos, mas sim comprados. A rotina 
de trabalho impõe horários mais rigorosos e não coincidentes com a lógica 
natural. O fator determinante não está pautado nos processos naturais ou nos 
períodos apropriados para a realização dos serviços. As atividades 
desenvolvidas possuem horários rigorosamente pré-estabelecidos. Há 
horários para entrar e sair do serviço, para lanchar e fazer as refeições durante 
o expediente. [...] O trabalho não cessa com o por do sol. Há atividades que 
não param: hospitais, farmácias, bares, restaurantes, hotéis, supermercados, 
indústrias. Outras começam a funcionar apenas após o anoitecer, como no 
caso de boates, danceterias, alguns tipos de bares e restaurantes, pizzarias, 
trailer de lanches etc. Pode-se trabalhar de dia ou á noite, com ou sem chuva. 
O resultado do trabalho não resulta de condições naturais específicas, mas 
sim de condições socialmente construídas. Cada um, de acordo com os 
afazeres e limitações, constrói um tipo de cotidiano. Todavia vale ressaltar 
que nenhum deles está fundamentado na relação com a terra, nem possui um 
relação de dependência com as condições naturais [...] (BAGLI, 2006b, p. 
91). 
 

Bagli (2006b) ressalta que não é interessante criar a ilusão de que o trabalhador rural é 

mais livre por estar mais ligado a lógica territorial mais próxima da natureza. O ritmo 

natural estabelece uma relação contraditória entre liberdade e dependência. Liberdade, 

pois não há o estabelecimento de horários rigorosos, pré-estabelecidos para a execução 

das atividades cotidianas. Há dias em que o trabalho é intenso como na colheita e no 

plantio, outros em que o trabalho é escasso. Nesses casos há pouco o que se fazer, 

porque se espera a época certa para plantar ou colher, ou porque a chuva, constante ou 

em falta, inviabiliza a realização de parte dos serviços.  

Os hábitos constituem-se mais uma maneira de diferenciar o rural do urbano. Eles são 

reflexos das relações estabelecidas no cotidiano, expressam a realidade circundante e 

estão presentes no modo de trabalhar, descansar e se divertir, desde o momento de 

acordar, até a hora de dormir. O importante, nessa diferenciação, é compreender que a 

constituição de hábitos rurais possui uma lógica mais próxima da natureza, tendo como 

suporte a relação intensa com a terra e o que ela pode oferecer. Contraditoriamente, os 

hábitos urbanos são construídos tendo como base uma lógica mais artificial, que erige 

formas e funções próprias, criando múltiplas relações que se realizam por condições 

específicas de trabalho e de vida. Nesse sentido, 
 
[...] as condições de cada espaço impõem modos de vida com hábitos 
dessemelhantes. Exemplo: o hábito de acordar e ir a padaria da esquina 
comprar pão quente e leite [é] algo tipicamente urbano. A facilidade em 
adquirir tais produtos torna tal tarefa comum, transformando-a em um hábito 
diário. Já a possibilidade de tomar leite fresco ordenhado na hora é algo 
próprio dos espaços rurais pelas condições existentes (vaca e alguém que 
saiba ordenhar), o que torna [a] tarefa um hábito tipicamente rural [...] 
(BAGLI, 2006b, p. 98, grifo da autora). 
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Vale destacar que a inserção no mercado de consumo tem construído hábitos comuns. A 

possibilidade de adquirir determinados produtos e serviços aproxima realidades que 

outrora eram bem contrastantes. As mercadorias transformadas e produzidas na cidade 

como eletrodomésticos, automóveis, vestimentas etc. invadem o campo, assim como os 

produtos gerados no campo, alimentos em geral e matérias-primas invadem a cidade. 

Essa relação entre campo e cidade se intensifica, porque a divisão territorial do trabalho, 

estabelecida pelo desenvolvimento do modo de produção, coloca como funções 

especiais para cada espaço, de modo que eles se inter-relacionem e se complementem. 

Ambos se transformam, adequando-se às mudanças ou a elas resistindo.  

O uso de qualquer parafernália tecnológica como eletrodomésticos, e a incorporação de 

infra-estruturas como telefonia, energia elétrica, pavimentação, entre outras, têm 

motivado reflexões que difundem a idéia de expansão das urbanidades no campo e a 

extinção do modo de vida rural e suas ruralidades. Como se o uso de tecnologias fosse 

um apanágio dos espaços urbanos. Como se os espaços rurais estivessem predestinados 

ao permanente atraso para manterem como tais. Frente a essa situação, Bagli (2006b) 

tece a seguinte crítica: Assim, 
 
[...] o camponês para ser camponês teria que continuar com seus hábitos 
tradicionais. Permanecer ligado ao passado, mesmo vivenciando o presente. 
A construção ou uso de qualquer tipo de infra-estrutura acarretaria em perda 
dos hábitos rurais e, consequentemente, a condição de camponês [...] 
(BAGLI, 2006b, p. 96). 
 

No urbano, as pessoas encontram-se mais susceptíveis ao consumismo, pois as 

mercadorias se apresentam a todo instante nas vitrines das lojas, nas propagandas em 

panfletos, cartazes ou outdoors, nas pessoas que transitam nas ruas, nas casas de 

vizinhos, parentes e amigos. Dessa forma, a aquisição dos produtos torna-se mais rápida 

e fácil. As novas tecnologias estão sempre expostas e prontas para serem adquiridas. 

Outrora, as mercadorias chegavam de forma bem lenta aos espaços rurais. Contudo, 

com a difusão dos meios de comunicação e o estreitamento das relações entre campo e 

cidade, o mundo da mercadoria invadiu os espaços rurais. A lógica expansiva do modo 

de produção incorporou os espaços mais distantes via consumo. Assim, o estreitamento 

das relações entre cidade e campo 
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[...] se intensifica, porque cada vez mais a necessidade de buscar no outro 
(alhures) coisas, relações, atividades e produtos que se encontram nos 
espaços cotidianos. Fato é que essa intensificação também cria hábitos 
comuns. Entretanto, tais hábitos não significam destituição do modo de vida, 
tampouco a sua homogeneização. Apesar das similitudes apresentadas, as 
diferenças se mantêm. O cotidiano está presente permeado por uma lógica 
que cria e recria hábitos. Embora existam hábitos comuns, como assistir 
televisão, ouvir rádio, acessar a internet, usar aparelhos elétricos na 
realização de alguma atividade doméstica, [as] peculiaridades se mantêm [...] 
(BAGLI, 2006b, p. 97-98). 
 

O rural e o urbano, também, se diferem pelas suas funções. As funções específicas de 

cada espaço são ditadas pela divisão do trabalho, a qual é fundamentada, sobretudo, 

pelas relações com a terra. O urbano concentra funções, flexibiliza o uso do solo e das 

pessoas e acentua os fluxos de deslocamento. Além disso, Bagli (2006b) explica que o 

urbano se expande e exerce atração sobre as pessoas em virtude das funções que 

concentra, e também recebe os egressos do campo, expulsos pela lógica expropriatória 

do modo de produção. O urbano se expande sobre o rural, mas este também se recria, 

seja pelo processo de luta pela terra, seja nos interstícios do processo de urbanização. 

“[...] Há sempre movimentos contrários seguindo direções opostas. Como na física a 

toda ação há uma reação [...]” (BAGLI, 2006, p. 101). 

Outra forma de diferenciar o urbano do rural é através da paisagem. Bagli (2006b) 

enumera três tipos de paisagens: a) visível; b) sonora; e c) sensível, que apresentam 

diferencialidades de acordo com a realidade, rural ou urbana que representam. Na 

paisagem visível, muitas são as características que se combinam para construí-la: 

tamanhos, aparências formatos e coloridos. A paisagem urbana se caracteriza por aquilo 

que sobre o solo está construído. Nela, há uma multiplicidade de formas: a) edifícios 

com poucos ou muitos andares, grandes ou pequenos; b) casas; c) sobrados; d) prédios 

comerciais e públicos; e) ruas largas ou estreitas; f) avenidas; g) alamedas; h) vielas; i) 

travessas; j) monumentos; l) obeliscos; m) praças. Tais formas apresentam variedade de 

tamanho, de cores e de formatos. Delineados geométricos ou não, traçados curvos ou 

retilíneos. Formas variadas e numerosas que comportam as tantas funções existentes nos 

espaços urbanos. 

A contradição está presente, de forma mais latente, na paisagem urbana, nas formas que 

resistem ao tempo e destoam da realidade que as cerca, nas moradias precárias 

construídas ao lado de condomínios fechados e em tantos outros aspectos. O problema 

salta aos olhos e se expressam com maior nitidez. No mais,  
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[...] na paisagem urbana, o sensível nos revela o mosaico de cores: nas 
pinturas dos imóveis ou dos veículos, nas roupas das pessoas que transitam 
pelas ruas, nos banners e outdoors. Colorido que se ostenta de maneira 
prodigiosa, esbanjando diversidade nas tonalidades. Colorido que encanta 
pela variedade, mas que também macula quando se apresenta de maneira 
excessiva [...] (BAGLI, 2006b, p. 103). 
 

A paisagem rural se evidencia por outros elementos. Caracteriza-se pela existência de 

vegetação, cultivo de produtos alimentícios, criação de animais. Está ligada a tudo o que 

representa a natureza em seu estado pouco transformado. Nela, as transformações não se 

apresentam de forma tão intensa quanto da paisagem urbana. Bagli (2006b) acrescenta 

que, como as transformações são pouco percebidas, há a idéia de que nos espaços rurais 

a harmonia prevalece numa espécie de relação simbiótica entre homem e meio. A 

paisagem rural esconde mais do que revela seus problemas. Esses aspectos facilitam o 

processo de romantização do rural, porque muitos são os que se encantam com essa 

aparente harmonia. O bucolismo romântico contribui para escamotear os problemas que 

se manifestam de forma visível. 

A paisagem rural, também, possui seu colorido próprio. Entretanto, são cores mais 

discretas e singelas, que encantam mais pela sutileza do que pela intensidade e 

variedade. A predominância de tons verdes é marcante nos espaços rurais, o que torna o 

colorido da paisagem rural mais homogêneo. 

Durante a noite, as cores se escondem sobre a penumbra em ambas as paisagens. Eis 

que uma outra diferença se expressa. A paisagem urbana se diferencia por uma 

intensidade de luzes, oriundas da luzes dos faróis dos carros, dos postes de iluminação 

pública, dos luminosos, podendo ser percebida a quilômetros de distância. Na paisagem 

rural, as luzes encontram-se dispersas, quase isoladas, como estrelas solitárias (BAGLI, 

2006b).  

Na paisagem sonora, que é o segundo tipo de paisagem elencada para distinguir o rural 

do urbano. No rural os sons podem ser mais nitidamente percebidos: a) o canto dos 

pássaros; b) o barulho das águas de um rio ou cachoeira; c) o relinchar dos cavalos entre 

outros. Na paisagem urbana, a intensa movimentação de pessoas e veículos 

automotores, concomitantes a conversas, apitos e barulhos de máquinas provocam 

confusão de sons. Alguns se sobrepõem, enquanto outros são totalmente encobertos 

formando a chamada paisagem sonora lo-fi. “[...] Em uma paisagem sonora lo-fi os 

sinais acústicos individuais são obscurecidos em uma população de sons superdensa 

[...]” (SCHAFER, 2001 apud BAGLI, 2006b, p. 104). 
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Existem, também, diferenças nos elementos que provocam os sons. Na paisagem rural, 

a sonoridade expressa os sons da natureza. Já na paisagem urbana, a sonoridade 

expressa os sons mecânicos. Fato é que não se pode generalizar,  
 
[...] o uso de maquinário agrícola introduziu ruídos mecânicos na paisagem 
sonora rural. Contraditoriamente, bairros construídos distantes do centro 
urbano, especialmente os de classe média e alta (onde terrenos e distância 
entre as casas é maior), possuem ruídos da natureza, fugindo da sonoridade 
puramente mecanicista [...] (BAGLI, 2006b, p. 104, grifo da autora). 
 

Considerando as variações de sons existentes entre os espaços rurais e urbanos, Bagli 

(2006) afirma que a paisagem sonora rural é mais hi-fi que a urbana. “[...] A paisagem 

sonora hi-fi é aquela em que os sons separados podem ser claramente ouvidos em razão 

do baixo nível de ruídos ambiental [...]” (SCHAFER, 2001 apud BAGLI, 2006b, p. 

104). O rural, mesmo próximo do urbano, não concentra tantas atividades, pessoas e 

funções, nem possui tantos fluxos de deslocamentos de pessoas e veículos. Ainda que 

haja a inserção de maquinários agrícola a intensidade e a quantidade dos sons 

produzidos são menores. Dessa forma, os sons podem ser percebidos com maior clareza 

na paisagem sonora rural. 

O terceiro e último tipo de paisagem, utilizada por Bagli (2006b), para diferenciar o 

rural do urbano é a paisagem sensível, impossível de ser vista ou ouvida, podendo ser 

apenas sentida. Os diferentes tipos de uso e ocupação do solo provocam mudanças que 

se materializam de maneiras distintas na paisagem. Uma dessas maneiras, diz respeito 

às diferenças atmosféricas. Há uma série de fatores que, combinados, promovem a 

diferenciação da atmosfera urbana e rural. A paisagem urbana apresenta grandes 

modificações, que se fundamentam na substituição da vegetação natural por edificações 

de casas, prédios, ruas, praças e avenidas, fator que aliado a outros contribui para 

aumentar a temperatura urbana. Já na paisagem rural, a pouca transformação ocorrida, 

em virtude de formas diferenciadas de uso e ocupação do solo, e a maior presença de 

vegetação contribuem para amenizar os possíveis impactos que promovem mudanças 

atmosféricas mais acentuadas. 
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[...] Nos estudos de clima urbano, é possível afirmar que há uma diferença 
sensível entre as áreas urbanas e rurais. [...] uma diferença que expressa não 
apenas de forma visível e sonora, conforme já comentado anteriormente, mas 
também que pode ser sentida por meio da variação de temperatura entre uma 
área urbana e uma área rural. Há uma paisagem sensível urbana que apresenta 
temperaturas elevadas (com formação de ilhas de calor que podem variar de 
2ºC a 6ºC, dependendo do horário e das condições climáticas), e uma 
paisagem sensível rural com temperaturas mais amenas. (BAGLI, 2006b, p. 
106). 
 

Tendo por base os autores referenciados, nota-se que são inúmeras as diferenças entre o 

rural e o urbano, e o campo e a cidade. Todavia, é importante lembrar que não é a 

existência de uma ou de outra característica que define um espaço como rural ou 

urbano, como campo ou cidade, mas a combinação de várias características típicas, 

conforme advertido pelos autores trabalhados. A partir das considerações estabelecidas, 

pode-se reconhecer a existência da distinção entre o rural e o urbano e o campo e a 

cidade. Porém, na atualidade, entende-se que eles só podem ser concebidos pelas suas 

relações. O rural e o urbano e o campo e a cidade comportam relações dialéticas que se 

complementam, se interpenetram e se ligam. 

 

Considerações finais 

 

Diante do exposto, reconhece-se a existência da distinção entre rural e urbano e o 

campo e a cidade, porém, entende-se que é necessário considerar que eles só podem ser 

concebidos pelas suas relações. O rural e o urbano e o campo e cidade não estão 

isolados uns dos outros, haja vista que a circulação de comércios, indústrias, redes de 

telecomunicação dentre outros, comportam relações dialéticas que se complementam, 

interpenetram-se e se ligam. Assim, pode-se afirmar que são as relações que informam 

sobre as proximidades e os distanciamentos entre os espaços rurais e urbanos. 

É essencial que se entenda o rural para além do campo e o urbano para além da cidade. 

Campo e cidade são partes integrantes do todo e a importância do estudo do rural e do 

urbano se manifesta, justamente, nas relações entre as duas partes. Mesmo que, às 

vezes, o campo não seja tão rural e a cidade nem tão urbana quanto se pensa, eles não se 

opõem, sequer excluem-se mutuamente, ao contrário complementam-se pelas suas 

diferenças. 
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