
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
SANTOS, K. F., and SILVA, A. B. A urbanização do território e a relação 
entre o campo e a cidade. In: MAIA, D. S., and MARAFON, G. J., eds. 
Ensino superior e desenvolvimento regional: reconfigurando as relações 
entre as cidades e o campo [online]. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2020, pp. 
148-171. ISBN: 978-65-87949-08-6. 
https://doi.org/10.7476/9786587949086.0007. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed 
under a Creative Commons Attribution 4.0 International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é 
publicado sob a licença Creative Commons Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, 
está bajo licencia de la licencia Creative Commons Reconocimento 4.0. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

A urbanização do território e a relação 
entre o campo e a cidade 

 
Kathiuscia Fernandes dos Santos 

Anieres Barbosa da Silva 

https://doi.org/10.7476/9786587949086.0007
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


A urbAnizAção do território e A relAção 
entre o CAmpo e A CidAde

Kathiuscia Fernandes dos Santos
Anieres Barbosa da Silva

Introdução

A necessidade de colocar em movimento o debate já realizado 
sobre a relação campo e cidade é um dos pontos de partida para as 
questões discutidas neste trabalho. Não se trata de uma perspectiva 
“evolutiva” do debate sobre essa relação, mas de repensarmos outras 
questões e demandas que se apresentam, sobretudo, com o processo 
de urbanização cada vez mais intenso sobre o território, ou seja, 
processo que se realiza tanto na cidade quanto no campo.

Nos últimos tempos, há o entendimento de que a realidade 
urbana “nos coloca diante de problemas cada vez mais complexos, 
que evolvem o desvendamento dos conteúdos do processo de urba-
nização nos dias de hoje […]” (Carlos, 2007, p. 19), principalmente 
quando se considera que esse processo, que também se realiza no 
campo, sobretudo por meio das redes, materializa objetos e ações 
que antes se concentravam apenas no ao espaço urbano. Com isso, 
o espaço rural é dotado de novas lógicas e novos significados, pois 
o campo também passa por um processo de urbanização que se 
expressa por meio de relações sociais que lhe dão um novo conteúdo.
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A relação entre o campo e a cidade é, dessa forma, marcada 
por novos sentidos, ações e intenções que apontam para a necessi-
dade de entendermos outras questões da relação entre esses espaços, 
e que se apresentam a partir da maior integração e complementarie-
dades entre eles. Nesse sentido, buscamos refletir sobre as aborda-
gens que debatem a relação campo-cidade e os processos em curso, 
sobretudo, a urbanização do território.

Para isso, buscamos expressar o nosso entendimento sobre o 
processo de urbanização do território e quais as discussões que vêm 
sendo realizadas para entender esse processo. Trata-se, portanto, 
de reflexão teórica sobre a relação campo-cidade, em que foram 
colocados em evidência os conceitos de território, redes, elementos 
espaciais, forma/conteúdo, urbano/rural, campo/cidade, e o diálogo 
com diversos autores, dentre os quais Henri Lefebvre (2001 e 2008), 
Milton Santos (2005, 2008, 2009 e 2014), Marcos Aurélio Saquet 
(2010, 2011 e 2013), Maria Encarnação Beltrão Sposito (2010).

Quanto à estrutura, o artigo está dividido em três tópicos: 
no primeiro, trazemos uma discussão sobre as principais teorias que 
abordam a relação campo-cidade: a dicotômica, a do continuum 
e a da urbanização do campo. Em seguida, colocamos uma refle-
xão sobre a urbanização e a industrialização para que, no último 
tópico, possamos discutir a realização do processo de urbanização 
no campo.

As abordagens e o debate sobre a relação campo-cidade

Na tessitura das reflexões sobre a relação campo-cidade, faz-se 
necessário explicitar, inicialmente, que os diversos elementos do 
espaço relacionam-se uns com os outros e que as relações estabele-
cidas estão marcadas por suas qualidades e seus atributos, formando 
um verdadeiro sistema comandado pelo modo de produção domi-
nante. Porém, pode-se falar em regras próprias ao modo de pro-
dução em sua adaptação ao meio local, gerando, assim, subespaços 
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como o campo e a cidade, que se conectam em diferentes momentos 
com maior ou menor intensidade (Santos, 2008b).

Essa conexão encontra nas redes um suporte, pois estas pro-
porcionam a articulação entre esses dois subespaços, tornando, 
assim, cada vez mais fácil o fluxo entre eles e dificultando o enten-
dimento dos pares campo/cidade e urbano/rural, ou seja, definição 
de cada um fica mais difícil para o pesquisador delinear. A própria 
divergência sobre os conceitos de urbano e rural pode ser citada 
como um problema para as pesquisas ou estudos voltados à relação 
cidade/campo. Sobre essa questão, Maia (1994, p. 32) expõe:

Assim, longe de querer retomar à antiga discussão sociológica 
sobre a existência de duas sociedades, uma urbana e outra rural, 
mas indo buscar o entendimento desta relação na origem da divi-
são territorial do trabalho, e ainda, resgatando ideias que norte-
aram e norteiam alguns critérios para as delimitações da cidade, 
do campo [...].

Entre os critérios de classificação que comumente são utiliza-
dos para definir o urbano e o rural estão, segundo Endlich (2010): 
o primeiro volta-se para uma delimitação administrativa, em que o 
urbano seria o lugar de onde emana a força político-administrativa, 
sendo delimitado territorialmente. O segundo abarcaria um crité-
rio demográfico no qual o urbano se apresenta como o lugar onde 
há maior concentração da população e o rural onde a população 
estaria mais dispersa. O terceiro estaria ligado à caracterização do 
que seria urbano e rural, considerando a densidade demográfica. 
E, por último, a autora apresenta como critério utilizado para uma 
definição do urbano e do rural a natureza das atividades econômicas 
realizadas em cada espaço.

Esta última abordagem torna-se conflitante com a reali-
dade no período atual, já que esses critérios, como reforça Carlos 
(2007, p. 102), negligenciam uma “[…] compreensão de que cidade 
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e campo se diferenciam pelo conteúdo das relações sociais neles 
contidas, sendo que estas relações, atualmente, ganham conteúdo 
em sua articulação com a construção da sociedade urbana […]”. A 
autora, em críticas aos que tentam diferenciar o urbano e o rural 
apenas considerando critérios estatísticos, também acrescenta que:

O processo atual de urbanização não pode ser medido por indi-
cadores referentes ou derivado do aumento da taxa anual de cres-
cimento da população urbana, e muito menos pela estrita delimi-
tação do que seria “urbano ou rural”, […]. Significa também que 
nossas análises devem ultrapassar a dimensão dos dados estatísticos 
[…]. Por outro lado, a análise desses fenômenos deve superar a 
visão institucionalista – apoiada em decretos que definem regiões 
metropolitanas, delimitações de áreas urbanas municipais feitas 
pelas prefeituras muitas vezes com o intuito de aumentar a arre-
cadação do IPTU, entre outras […] (Carlos, 2007, p. 104). 

Nesse sentido, considerar a cidade e o campo apenas em suas 
formas é negligenciar que, acima das diferenças, há uma interde-
pendência, ou seja, uma dialética que permite que a relação campo 
cidade possa ser diferenciada, mas também análoga. Sobre as abor-
dagens teóricas da relação campo-cidade que acabam por enfatizar 
as formas, temos que:

Convencionou-se na geografia, durante muito tempo, definir o 
rural como campo e o urbano como cidade. Essa forma de pensar 
está associada a duas concepções basicamente: a dicotomia e o 
continuum, que durante muito tempo serviram de parâmetro para 
explicação da realidade. A concepção dicotômica entre o campo 
e a cidade está vinculada ao pressuposto teórico que considera 
a produção do espaço urbano, ou seja, da cidade, e a produção 
do espaço rural, como processos distintos, que de fato não são. É 
muito comum notar trabalhos de “geografia agrária” ou de “geo-
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grafia urbana” que circunscrevem suas análises aos seus recortes de 
área, deixando de estabelecer a relação entre os processos presentes 
no campo e na cidade, ou seja privilegiando as formas e, não os 
conteúdos (Locatel, 2013, p. 87).

A perspectiva dicotômica sobre a cidade e o campo está vol-
tada, sobretudo, para uma discussão da produção, pelo modo capi-
talista, do espaço urbano e rural como algo distinto, considerando, 
por vezes, somente o que é produzido em cada espaço. Entretanto, 
“o modo de produção não produz cidades de um lado e campo do 
outro, mas ao contrário, esta produção compreende uma totalidade, 
com uma articulação intensa entre estes dois espaços” (Sposito, 
2010, p. 77).

Conforme Locatel (2013), essas são abordagens clássicas das 
ciências sociais e podemos perceber essa visão dicotômica da relação 
campo e cidade em trabalhos cujas análises partem da produção 
agropecuária, em que a abordagem central é a econômica. Nessa 
abordagem, perde-se a visão da fluidez existente entre os dois espa-
ços e predomina a visão clássica do campo subordinado às demandas 
das cidades e das indústrias. O campo, assim, é visto apenas como 
um lugar de produção, e as relações sociais, consideradas como o 
conteúdo dessa relação, são postas de lado.

Sob outra perspectiva, não mais a do campo subordinado à 
cidade, mas sim da cidade ao campo, surgem discussões que tratam 
das cidades do agronegócio e das cidades do campo, por exemplo. 
Nesse tipo de abordagem, ressalta-se o surgimento dessas cidades 
para atenderem as demandas do campo. Dessa forma, “a cidade do 
agronegócio é aquela cujas funções de atendimento às demandas do 
agronegócio globalizado são hegemônicas sobre as demais funções” 
(Elias e Pequeno, 2005, p. 14).

Nesse sentido, ambas as perspectivas mostram uma visão 
complementar da relação campo-cidade, pois perdem de vista que 
a lógica que emana não é da cidade e nem do campo, mas do modo 
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de produção capitalista. Segundo Locatel (2013, p. 89), no período 
atual, cujas complementariedades do campo e da cidade estão mais 
intensas, não explica a realidade, já que:

[…] torna-se cada vez mais difícil separar o rural do urbano, o 
que não significa que esses subespaços não existam. Com isso, fica 
claro que cada vez menos as categorias de análises campo e cidade 
ou rural e urbano, tomadas como dicotomias e opostas não ser-
vem para explicar a realidade territorial de um município, de uma 
região e de um país.

Para Reis (2006), a abordagem dicotômica volta-se para uma 
análise econômica do campo e da cidade, em que o campo fica restrito 
às atividades do setor primário, sobretudo a agropecuária, enquanto a 
cidade é tida como o lócus dos setores secundário e terciário, cuja rela-
ção restringe-se às trocas entre o que é produzido em cada subespaço.

O campo e a cidade são percebidos a partir das suas diferen-
ças. No entanto, no período atual, essa diferenciação do campo e 
da cidade a partir do que se produz em cada espaço não explica a 
realidade. Em diversas porções do território brasileiro, as ativida-
des antes restritas à cidade se reproduzem no campo; dessa forma, 
torna-se necessária uma abordagem que não parta das suas diferen-
ças, mas sim das suas articulações e complementariedades. Estas, 
como já dito, tornam-se mais intensas no atual período, cujas redes, 
sobretudo de transportes e telecomunicações, estão cada vez mais 
difundidas pelo espaço, conectando e proporcionando novas formas 
de organização do território e a difusão de atividades, antes restritas 
à cidade, no campo.

Assim, outra abordagem que se volta para a análise dessa relação 
é a do continuum. São valiosas as reflexões de Queiroz (1978), que 
concebe o urbano e o rural como fatos que ora se aproximam, ora se 
afastam, sendo que essa variação se dará dependendo do momento 
histórico. Logo, a dialética existente entre esses dois espaços irá per-
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mitir reconhecer os aspectos econômicos, culturais e demográficos 
existentes na relação cidade/campo.

Admitindo que o espaço rural também se torna um meio diver-
sificado, há pesquisas, de acordo com Rosa e Ferreira (2010), que ten-
dem a resgatar a importância do rural, e há aquelas que defendem que 
o urbano prevaleceria sobre os diversos espaços. Nesse ponto, fazem 
uma indagação bastante pertinente sobre essa abordagem: “partilhar 
da ideia de que o urbano estaria moldando à sua maneira os espaços 
e as populações rurais, não seria perder de vista a fluidez que sempre 
existiu entre campo e cidade? ” (Rosa e Ferreira, 2010, p. 194).

Entretanto, podemos questionar: o urbano está “moldando” 
à sua maneira os espaços e as populações rurais? Pensamos que não, 
pois a urbanização do território envolve uma totalidade, na qual 
os conteúdos de cada subespaço se entrelaçam e um subespaço não 
existe sem o outro. Nessa perspectiva, e por ter um caráter terri-
torial, faz-se necessário entender a urbanização como processo e, 
dessa maneira, “ela não se circunscreve aos perímetros urbanos […] 
e não se restringe simplesmente à produção da cidade” (Locatel, 
2013, p. 89). 

Ainda sobre a perspectiva do continuum e da urbanização 
do campo, Wanderley (2001) aponta que é utilizada em duas ver-
tentes. A primeira, urbano-centrada, está alicerçada em uma visão 
dicotômica segundo a qual existem dois polos: o urbano moderno 
e o rural atrasado. A segunda é a do continuum rural-urbano, em 
que os dois subespaços ainda são percebidos como polos distintos, 
mas que, sob essa perspectiva, começam a apresentar algumas seme-
lhanças, sobretudo no acesso aos bens materiais. Apresentaremos 
a primeira, pois dela deriva a principal crítica feita à discussão da 
urbanização do campo. Assim,

A primeira delas corresponde a uma visão “urbano-centrada” (Ram-
baud, 1973), que privilegia o pólo urbano do continuum como a 
fonte do progresso e dos valores dominantes que se impõem ao con-
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junto da sociedade. O extremo rural do continuum, visto como o 
pólo atrasado, tenderia a reduzir-se sob a influência avassaladora do 
pólo urbano, desenvolvido, num movimento que Elena Sarraceno 
comparou ao de “vasos comunicantes, em que, quase por defini-
ção, um só –o urbano– se “enchia”, enquanto o outro –o rural– só 
podia, consequentemente, esvaziar-se” (1996). Levada às últimas 
consequências, esta vertente das teorias da urbanização do campo e 
do continuum rural-urbano apontam para um processo de homoge-
neização espacial e social, que se traduziria por uma crescente perda 
de nitidez das fronteiras entre os dois espaços sociais e, sobretudo, 
o fim da própria realidade rural, espacial e socialmente distinta da 
realidade urbana (Wanderley, 2001, p. 32). 

Contudo, essa não é uma perspectiva de todos os pesquisado-
res que discutem o processo de urbanização do campo. Entre eles, 
Maia (1994) aponta Paul Singer, em Economia política da urba-
nização, Neil Smith na obra Desenvolvimento Desigual, e Manuel 
Castells em A questão Urbana. Entretanto, há, de certo modo, uma 
“generalização”, como se essa abordagem fosse realizada por todos 
os pesquisadores, cuja crítica comumente está centrada na homo-
geneização da sociedade e do espaço, como pode-se perceber nas 
discussões de Rosa e Ferreira (2010), ao afirmarem que: “Assim, o 
padrão de vida urbano, produtor e reprodutor de riqueza, estaria 
integrando espaços e populações, articulando ideologias, transfor-
mando lugares, costumes, homogeneizando-os, o que seria resultado 
do próprio movimento do sistema econômico” (Rosa e Ferreira, 
2010, p. 191).

Entretanto, essas “generalizações” deixam de considerar – ou 
consideram de maneira equivocada – perspectivas como a de Lefe-
bvre, que contraria a visão dicotômica de outros autores e discute 
a urbanização da sociedade como uma superação da divisão entre 
campo e cidade, e não o aniquilamento do campo e a homogenei-
zação dos espaços e da sociedade. Assim, temos que essa superação:
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[…] não deve ser confundida com a visão – um tanto apocalíptica 
– do desaparecimento das atividades agrícolas e da urbanização 
(no sentido restrito) total do planeta. Essa superação está ligada 
às relações de produção. Assim, ela não consiste num processo em 
que o campo se perde no seio da cidade, nem a cidade absorvendo 
o campo se perde nele (Sobarzo, 2010, p. 55). 

Para Lefebvre (2008), a urbanização seria o desenvolvimento 
de uma sociedade urbana, uma vez que o urbano não se restringe 
apenas à cidade, assim como o rural não se restringe ao campo. 
Formas e conteúdo, portanto, se entrelaçam e extrapolam as suas 
formas. Nesse sentido, “o fato de ambos os espaços incorporarem 
atividades e estratégias de vida que não são próprias de suas lógicas, 
não significa que a tendência seja a completa homogeneização. Os 
espaços não se homogeneízam, pois especificidades são mantidas” 
(Locatel, 2013, p. 89).

Entretanto, devemos ressaltar que para a geografia as estra-
tégias de reprodução da vida no campo realizam modificações na 
configuração territorial e, também, sofrem modificações. Então, 
será que estamos falando do mesmo estilo de vida já estabelecido na 
cidade? Ou se trata de outra dinâmica na relação social? Certamente 
sim, outra dinâmica, pois o campo apresenta suas particularidades 
e características que ainda o fazem ser campo.

Dessa maneira, a contradição está no fato de que, mesmo sur-
gindo outras formas e outros conteúdos, o campo não é aniquilado; 
não há eliminação, mas agregação por meio da difusão de novos 
elementos que fazem parte do atual período, no qual há condições 
necessárias para que esse processo ocorra. Por isso, um entendi-
mento se faz necessário: “de que a urbanização, mesmo sendo um 
processo universal, inserido num processo histórico global, por-
tanto, dependente das condições históricas, econômicas, sociais e 
culturais vigentes, apresenta particularidades com formas e signifi-
cados diferentes” (Maia, 1994, p. 37).
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Para Sposito (2010), fatores como os processos de acelerada 
extensão territorial e a urbanização, os quais alteram a morfologia 
urbana, colaboram para a dificuldade na distinção, no plano das 
formas espaciais, da cidade e do campo. Em razão das dificuldades 
de distingui-los, a autora reconhece a constituição de um continuum 
cidade/campo. Contudo, a discussão é para além das formas, pois 
há, também, uma dificuldade em distinguir os conteúdos.

Seguindo as principais perspectivas teóricas sobre a relação 
campo-cidade, vem sendo discutida, de forma mais recente, a urba-
nização do campo. Porém, o que significa esse processo? Segundo 
Locatel (2013, p. 90), “somente quando entende o campo como 
mundo rural, ou seja, um conjunto complexo que engloba o social, 
o cultural, o econômico e o interpessoal, e não simplesmente como 
agrícola, que está limitado aos aspectos econômicos, é que se pode 
falar de urbanização do campo”.

Ainda apontamos outras discussões sobre a relação campo-ci-
dade, que, ao buscarem refletir sobre os novos aspectos dessa rela-
ção, e, assim, compreenderem as mudanças que ocorrem no campo, 
propõem novos conceitos para explicar o espaço rural no período 
atual, tais como: Novo Rural, Ruralidades, Urbanidades e Rururba-
nização. Sobre este último conceito, Maia (1994, p. 45) é bastante 
categórica ao afirmar que “dá-se mais por seu caráter de proposta 
para solucionar alguns problemas de desequilíbrio regionais e menos 
por sua abordagem teórica”.

Entretanto, se consideramos, como exposto por Lencioni 
(2008, p. 111), que “o conceito existe em movimento e, por isso, 
um conceito construído numa determinada época pode se alterar. 
Na medida em que o conceito é uma reflexão do real e esse real está 
em permanente mudança, é lógico que ele também se modifique”, 
será que as palavras “rural” e “campo” não poderiam permanecer, 
mesmo que anunciem um conceito que reflete uma realidade em 
movimento, em transformação?
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Ademais, ainda pode-se levantar a questão do que é rural/
campo e do que é urbano/cidade, que pode ser superada a partir da 
discussão da urbanização do território baseada no pensamento de 
que as relações atuais entre ambos estão mais intensas e, por isso, 
há maior dificuldade em defini-los. Essa dificuldade em pensar, ou 
melhor, em definir o que é o urbano e o que é o rural está em querer 
analisá-los por meio de velhas associações de características que no 
período atual já não cabem na análise, ou por não existirem ou por 
terem sofrido alterações.

Desse modo, a inserção de equipamentos e serviços que antes 
estavam restritos aos subespaços urbanos, como a escola, o posto 
de saúde e a rede elétrica e de comunicação, leva-nos a considerar o 
surgimento de outros hábitos no campo. O conteúdo vai sofrendo 
alterações na medida em que ocorrem mudanças ou surgimento das 
formas, no decorrer do tempo e nos diversos espaços, uma vez que “a 
cada novo momento, impõem-se captar o que é mais característico 
do novo sistema de objetos e do novo sistema de ações” (Santos, 
2009, p. 97).

Nesse contexto, a permanência de certas características rurais 
mostra que não há um “aniquilamento” do rural pelo urbano, mas 
transformações pelas quais ambos passam. Tais transformações 
implicaram em mudanças territoriais as quais a geografia pode con-
tribuir para elucidar. Com isso, é de grande relevância social a refle-
xão acerca da temática na sociedade do presente, o que contribui 
para uma análise espacial da relação que se estabelece, no período 
atual, entre o campo e a cidade.

A sociedade vem passando por transformações e, em conse-
quência, há uma redefinição na relação campo-cidade. Nesse sen-
tido, “A evolução que marca as etapas do processo de trabalho e das 
relações sociais marca, também, as mudanças verificadas no espaço 
geográfico, tanto morfologicamente, quanto do ponto de vista das 
funções e dos processos. É assim que as épocas se distinguem umas 
das outras” (Santos, 2009, p. 96).
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Portanto, diante da complexidade causada pelas mudanças e 
pelo estabelecimento de uma nova realidade, as relações existentes 
entre campo/cidade não devem ser analisadas com base apenas nas 
suas transformações espaciais e nas relações entre eles contidas, mas 
também a partir das suas articulações (Carlos, 2007).

O processo de urbanização nos moldes atuais, independente-
mente da intensidade de sua ocorrência, incide em todo o território, 
que estabelece novas configurações, novos usos do território, novas 
formas e novos conteúdos. O que implica a necessidade de pensar-
mos o desenvolvermos a nossa discussão sobre os a urbanização do 
campo e os elementos para uma discussão dessa abordagem a partir 
da perspectiva da urbanização do território.

A urbanização do campo: elementos para uma abordagem 
territorial

Para entendermos o processo de urbanização da sociedade, 
é importante refletir como estas tornaram-se uma marca expres-
siva, mas não exclusiva, da sociedade contemporânea e do processo 
de urbanização, pois a maior parte da população habita o espaço 
urbano. Como nos lembra Corrêa (2010), o espaço urbano é mutá-
vel e um reflexo da sociedade, características que o tornam bastante 
dinâmico, estando sempre em modificação. 

Nesse contexto, a cidade “[…] é a nós revelada enquanto obra 
da civilização, bem como um lugar de possibilidades sempre amplia-
das para a vida humana” (Carlos, 2004, p. 18). A análise dessas pos-
sibilidades, conforme as diretrizes da referida autora, compreendem 
a articulação indissociável do plano econômico, político e social, que 
em diferentes contextos históricos foram estabelecendo formas e 
conteúdo, também distintos, em cada momento. Esse movimento, 
também, acontece no campo.

Portanto, essas variações devem ser realizadas tanto em 
uma análise temporal quanto espacial. Como exemplo, nos países 
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desenvolvidos a industrialização marca profundamente a cidade, 
tornando-se responsável pela urbanização, enquanto nos países sub-
desenvolvidos, o processo de urbanização ocorreu de forma distinta, 
pois “[…] fez-se de maneira diferente e tem um conteúdo também 
diferente: é uma urbanização terciária” (Santos, 2008a, p. 23). Isso 
se deu pelo fato de os países subdesenvolvidos apresentarem planos 
econômicos, políticos e, sobretudo, sociais, bem diversificados dos 
países desenvolvidos.

Lefebvre (2001) enfatiza o processo de industrialização como 
indutor da urbanização, sobretudo, nos países desenvolvidos. Mas, 
ao discorrer sobre esses processos, cita exemplos de urbanização em 
cidades da França, os quais se dão com uma industrialização fraca. 
Sobre isso, o autor coloca que: “Em outros casos, há uma ampliação 
maciça da cidade e uma urbanização (no sentido amplo do termo) 
com pouca industrialização. Este seria o caso de Toulouse. Este é o 
caso geral das cidades da América do Sul e da África […]” (Lefebvre, 
2001, p. 17).

Por sua vez, Santos (2008a) explica que a urbanização dos 
países subdesenvolvidos manifesta-se a partir da Segunda Guerra 
Mundial, em um contexto de intensificação das trocas internacio-
nais, de solidariedade crescente entre os países, e de modificação 
da estrutura e força de consumo. Mas, como as indústrias, nesse 
momento, eram ainda raras nos países subdesenvolvidos, não houve 
uma passagem da população de um setor econômico para outro, o 
que contribuiu para uma urbanização terciária.

Observa-se que a urbanização iniciou-se de maneira distinta 
entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, contudo atrelada 
ao processo de industrialização, considerado em seu sentido mais 
amplo. Assim, temos que:

A partir dos anos de 1940-1950, é essa lógica da industrialização 
que prevalece: o termo industrialização não pode ser tomado, 
aqui, em seu sentido estrito, isto é, como a criação de atividades 
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industriais nos lugares, mas em sua ampla significação, como pro-
cesso social complexo, que tanto inclui a formação de um mer-
cado nacional, quanto os esforços de equipamento do território 
para torna-lo integrado, como a expansão do consumo em formas 
diversas, o que impulsiona a vida de relações (leia-se terceirização) 
e ativa o próprio processo de urbanização (Santos, 2013, p. 30).

Nesse sentido, temos a industrialização e a urbanização como 
processos integrados, o primeiro como indutor e o segundo como 
induzido, e ambos como processos sociais complexos que se mate-
rializam no território. Torna-se importante a noção ampliada do 
processo de industrialização, uma vez que a nossa proposta é discutir 
questões do processo de urbanização que se realiza no campo de 
modo que não esteja relacionada diretamente a industrialização e 
ao processo de “modernização” dos meios de produção no campo.

A industrialização caracteriza a sociedade moderna. O que não 
tem por consequência, inevitavelmente, o termo “sociedade indus-
trial”, se quisermos defini-la. Ainda que a urbanização e a problemá-
tica do urbano figurem entre os efeitos induzidos e não entre as causas 
ou razões indutoras, as preocupações que essas palavras indicam se 
acentuam de tal modo que se pode definir como sociedade urbana a 
realidade que nasce à nossa volta. Esta definição contém uma carac-
terística que se torna de capital importância (Lefebvre, 2001, p. 11).

Essa sociedade urbana se materializa e se estende pelo territó-
rio, incluído neste o rural, provocando modificações que merecem 
reflexões. Assim, passamos a pensar sobre a abordagem da urbaniza-
ção no campo e tecer considerações sobre os conceitos que são per-
tinentes para entendermos esse processo, como: forma e conteúdo; 
elementos espaciais; redes; além dos pares urbano/rural e campo/
cidade. Estes subsidiam a discussão da relação campo-cidade a partir 
de uma abordagem territorial, como proposta por Saquet (2010 e 
2013) e Locatel (2013).
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Nesse sentido, a abordagem territorial é um caminho para se 
compreender, por exemplo, as relações de complementaridades que 
acontecem entre os espaços urbanos e rurais, seus conflitos, as redes, 
as relações de poder, enfim, a unidade rural-urbana no âmbito da 
relação E-P-C-N e das tramas territoriais (Saquet, 2013, pp. 160-61).

Essa relação de complementaridade entre os espaços urba-
nos e rurais, bem como as redes, torna-se fundamental para essa 
abordagem, já que se trata de um processo que, nos moldes atuais, 
transcende a forma, entendida como “[…] o aspecto visível de uma 
coisa. Refere-se, ademais, ao arranjo ordenado dos objetos, a um 
padrão” (Santos, 2008b, p. 69).

Enfatizar as formas, como comumente é realizado na análise 
da relação campo-cidade na perspectiva dicotômica e do continnum, 
nos possibilitaria apenas obter a descrição dos seus aspectos. Novas 
formas são encontradas no espaço rural e identificá-las talvez seja 
algo que contribuiria apenas para apreendermos a atual configura-
ção territorial desses elementos, ou seja, descreveríamos como estão 
organizados no território. Para não cairmos nesse tipo de análise, 
Locatel (2013, p. 90) expõe, de certo modo, uma provocação para 
quem se propõe a estudar esse processo, ao afirmar que:

O processo de urbanização do espaço rural vem sendo analisado, 
de maneira geral, através de duas abordagens distintas. Em uma se 
privilegiam as transformações territoriais, perpassadas pelos fatores 
econômicos, enquanto que a outra está centrada mais nos aspectos 
sociais. No entanto, o que parece ser mais adequado é uma análise 
que contemple todos esses aspectos e que coloquem em evidencia 
a maneira como eles estão imbricados.

Pautando-se nessa reflexão, também acreditamos que discutir 
a urbanização do território e não apenas a urbanização do campo 
contemple uma análise tanto econômica quanto social do processo; 
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não do território em si, mas do seu uso, como exposto por Santos 
(2014, p. 15):

Vivemos com uma noção de território herdada da modernidade 
incompleta e do seu legado de conceitos puros, tantas vezes atra-
vessando os séculos praticamente intocados. É o uso do território, e 
não o território em si mesmo, que faz dele objeto de análise social. 
Trata-se de uma forma impura, um híbrido, uma noção, por isso 
mesmo, carece de constante revisão histórica. O que ele tem per-
manente é ser nosso quadro de vida. 

Assim, a discussão sobre a urbanização do território implica 
em buscar uma análise que considere não apenas as formas, mas os 
conteúdos. Estes entendidos como “[…] o que chamamos de socie-
dade, que adquire concretude quando a enxergamos simultanea-
mente como continente e como conteúdo dos objetos” (Santos, 
2009, p. 95). Ou seja, trata-se de entender os conteúdos como as 
relações e ações sociais que dão expressão e significado aos objetos. 
Por isso, para que possamos pensar sobre a relação entre o campo e 
a cidade, é preciso compreender o conteúdo desses subespaços, que 
é alterado na medida em que as formas também o são.

Desse modo, partimos da discussão que comumente é rea-
lizada sobre a distinção entre campo/cidade como forma e rural/
urbano como conteúdo, e que o modo de vida urbano, expresso 
como conteúdo, está propagando-se no campo, considerando que o 
contrário também acontece, mesmo que seja em menor proporção. 
Assim, não se pode deixar de considerar que:

Se campo e cidade são formas espaciais produzidas por relações 
sociais, rural e urbana constituem as relações que configuram o 
modo de vida específico para cada espaço, ou seja, são conteúdos que 
dão vida a essas formas. Assim, rural e urbano extrapolam os limites 
tradicionais. As contradições colocam a realidade plural do desen-
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volvimento da sociedade: o campo é espaço predominantemente 
rural, mas não exclusivamente; a cidade é o espaço urbano, o que 
não significa que seja exclusivamente urbano (Locatel, 2013, p. 88).

Entretanto, isso leva a refletir se há uma dissociabilidade 
entre forma (cidade/campo) e conteúdo (urbano/rural). Então, 
a discussão tem que transcender a forma e o conteúdo distintos e 
incluir os rebatimentos do processo de urbanização do território, 
o qual implicará em transformações territoriais. Além disso, as dis-
cussões enfatizam o modo de vida rural e o modo de vida urbano, 
ora convivendo na mesma forma, ora havendo a superposição do 
urbano no rural.

Diante disso, questionamos se não seriam o conteúdo e a 
forma percebidos de modo indissociável que devem ser verificados, 
pois, como dito por Santos (2009, p. 109), “Não existe dialética pos-
sível entre formas enquanto formas. […] A sociedade se geografiza 
através dessas formas, atribuindo-lhe uma função que, ao longo da 
história, vai mudando. O espaço é a síntese, sempre provisória, entre 
conteúdo social e formas espaciais”.

Como síntese provisória, o espaço é constituído por elemen-
tos tais como homens, firmas, instituições, isto é, a base física do 
trabalho humano, e as infraestruturas, que são entendidas como 
variáveis, pois mudam de valor conforme o movimento histórico e, 
portanto, com o tempo, mas também no espaço, já que isso implica 
que cada elemento terá um valor à medida que muda o lugar em que 
se encontra (Santos, 2008b).

Essa mudança de valor é o que interessa a essa abordagem, 
pois há infraestruturas, por exemplo, que antes eram “exclusivas” da 
cidade e que hoje se reproduzem no campo, o que nos leva a pensar 
se haverá uma mudança de valor destas no campo e qual o conteúdo 
dessa mudança. Além disso, esses elementos são intercambiáveis e 
redutíveis, e isso implica que:
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Essa intercambialidade e redutibilidade aumenta, na verdade, com 
o desenvolvimento histórico; é um resultado da complexidade cres-
cente em todos os níveis da vida. Desse modo, os homens também 
podem ser tomados como firmas (o vendedor da força de trabalho) 
ou como instituições (no caso do cidadão, por exemplo), da mesma 
maneira que as instituições aparecem como firmas e estas como ins-
tituições. […] ao mesmo tempo em que os elementos do espaço se 
tornam mais intercambiáveis, as relações entre eles se tornam mais 
íntimas e muito mais extensas (Santos, 2008b, pp. 17-8).

Essa compreensão dos elementos torna-se necessária para a 
análise, pois mesmo que, em nossa abordagem, tenhamos que dar 
mais ênfase a alguns desses elementos, sabemos que fazem parte de 
uma totalidade e não podem ser vistos separadamente. Entre esses 
elementos que aparecerão com maior ênfase estão as infraestruturas 
e as instituições, mas sem que percamos de vista os demais. Além 
disso, esses elementos também estão entre as variáveis que compõem 
a configuração territorial, que é:

Formada pela constelação de recursos naturais, lagos, rios, planícies, 
montanhas, florestas e também de recursos criados: estradas de ferro 
e de rodagem, condutos de toda ordem, barragens, açudes, cidades, o 
que for. É esse conjunto de todas as coisas arranjadas em sistema que 
forma a configuração territorial […] (Santos, 2014, p. 85).

Com isso, se faz necessário termos uma noção de como os 
recursos – tanto naturais quanto os criados pelo homem – estão 
organizados sobre o território e, sobretudo, como estes últimos 
estão se reproduzindo no campo e realizando-se em uma dinâmica 
social, antes restrita à cidade. Porém, o que temos são as noções 
mais gerais sobre os conceitos que são necessários para uma abor-
dagem territorial da relação campo-cidade a partir do processo de 
urbanização do campo. Assim, a nossa compreensão desse processo 
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deve estar atrelada ao entendimento do que é a sociedade urbana e 
o tecido urbano, bem como a sua materialidade.

Com efeito, o interesse do “tecido urbano” não se limita à sua 
morfologia. Ele é suporte de um “modo de viver” mais ou menos 
intenso ou degradado: a sociedade urbana. Na base econômica 
do “tecido urbano” aparecem fenômenos de uma outra ordem, 
num outro nível, o da vida social e “cultural”. Trazidas pelo tecido 
urbano, a sociedade urbana e a vida urbana penetram no campo. 
Semelhante modo de viver comporta sistemas de objetos e sistemas 
de valores (Lefebvre, 2001, p. 19).

Como exposto, a sociedade urbana encontra seu suporte no 
tecido urbano, que está imbricado por sistemas de objetos e de valores. 
Isso nos encaminha para uma reflexão da sociedade urbana a partir 
do território, pois assim poderemos entender a dialética desse sistema 
de objetos e de valores, tentando, desse modo, escapar de uma análise 
apenas das transformações territoriais de base econômica, deixando 
de lado as transformações sociais, ou seja, o conteúdo dessa relação. 
Logo, ao se considerar que a urbanização é um processo de caráter 
territorial não se pode, portanto, discuti-lo considerando apenas a 
cidade e o seu perímetro urbano (Locatel, 2013). É com base nessa 
compreensão que passaremos a discutir como a urbanização se realiza 
no campo e como isso reverbera no território.

A urbanização do território: a realização desse processo no 
campo 

Entender a urbanização do território torna-se complexo por 
se tratar de um processo em curso, assim como, em uma escala maior 
– pois sabemos que a sociedade urbana também é, ainda, uma virtua-
lidade. Como exposto por Lefebvre (2008, p. 13), “Denominaremos 
‘sociedade urbana’ a sociedade que resulta da urbanização completa, 
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hoje virtual, amanhã real […] aqui, reservaremos o termo ‘sociedade 
urbana’ à sociedade que nasce da industrialização”. Essa definição 
objetiva eliminar as imprecisões que são geradas por designar com 
esse termo qualquer cidade, seja de espaço ou tempo diferentes.

Essa precisão do termo é fundamental para a nossa discussão, 
uma vez que a sociedade que surge a partir da industrialização pos-
sui sistema de valores e de objetos, que proporciona as condições 
necessárias para que se concretize a sociedade urbana e, ao mesmo 
tempo, nos lança o desafio de entender as ações dessa sociedade 
sobre o território. Com isso, uma das mudanças geradas a partir da 
industrialização e bastante debatida, quando se discute as mudanças 
no campo, é a conversão da produção agrícola ao setor industrial.

[…] a produção agrícola subordinada aos seus imperativos, subme-
tida às suas exigências. Crescimento econômico, industrialização, 
tornados aos mesmo tempo causas e razões supremas, estendem 
suas consequências ao conjunto de territórios, regiões, nações, 
continentes. Resultado: o agrupamento tradicional próprio a vida 
camponesa, a saber, a aldeia, transforma-se; unidades mais vastas o 
absorvem ou o recobrem; ele se integra a indústria e ao consumo 
dos produtos dessas indústrias (Lefebvre, 2008, p. 15).

A subordinação da produção agrícola ao setor industrial 
impõe necessidades ao território rural. Contudo, as discussões sobre 
as transformações do campo a partir da modernização dos meios de 
produção, que não se realiza de maneira homogênea, acabam por 
excluir outros elementos envolvidos no movimento que redefine 
a relação campo e cidade e que se expressam de outra forma, não 
diretamente relacionados à mecanização da produção. Como expõe 
Locatel (2004), “Dessa forma, todos os elementos e processos que 
compõem o rural, mas não estão relacionados ao setor agropecuário 
é excluído da análise” (p. 3).
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Assim, se considerarmos a integração da produção agrícola à 
indústria, possivelmente, em muitas áreas rurais encontraremos um 
nível baixo ou indireto, já que a produção agrícola não é altamente 
mecanizada em todas as localidades, o que nos direciona a pensar 
para além do consumo dos produtos industrializados pelo campo, 
mas também no campo como espaço de consumo e de reprodução.

Porém, um esforço que estamos realizando é o de não reduzir 
a nossa visão apenas às relações econômicas de produção, mas às 
sociais que se materializam, dando uma nova configuração territo-
rial ao campo, que, no período atual, é cada vez mais carregada de 
objetos fixos artificiais. Assim, sabemos que: 

No começo da história do homem, a configuração territorial é 
simplesmente o conjunto dos complexos naturais. À medida que a 
história vai fazendo-se, a configuração territorial é dada pelas obras 
dos homens: estradas, plantações, casas, depósitos, portos, fábricas 
e cidades etc; verdadeiras próteses. Cria-se uma configuração terri-
torial que é cada vez mais o resultado de uma produção histórica e 
tende a uma negação da natureza natural, substituindo-a por uma 
natureza inteiramente humanizada (Santos, 2009, p. 62).

Essa configuração territorial mais humanizada está cada vez 
mais presente e intensa no campo, onde objetos técnicos não se redu-
zem a objetos utilizados apenas nas atividades de produção; a vida 
rural também torna-se mais carregada pela técnica, na qual hábitos 
urbanos vão sendo introduzidos e outros novos vão surgindo.

Nesse sentido, outro elemento essencial da nossa discussão 
para entendermos o processo de urbanização do território e as trans-
formações do campo é a técnica, entendida como: “[…] a princi-
pal forma de relação entre o homem e o meio. As técnicas são um 
conjunto de meios instrumentais e sociais, com os quais o homem 
realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria espaço” (Santos, 
2009, p. 29).
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Ao estudar as noções fundamentais para a discussão do con-
ceito de espaço, Santos (2009) elabora um capítulo introdutório, 
no qual aborda a negligência dos estudos com a técnica, que são 
realizados como se a técnica não fosse um elemento do território, 
participante da sua composição e colaborador de sua transforma-
ção. Assim, escolhemos este elemento para a nossa discussão por 
entendermos que a sua materialidade nos auxiliará em uma reflexão 
temporal e espacial sobre a urbanização do território, bem como 
sobre as suas dinâmicas sociais.

O processo de urbanização encontra na atualidade as condi-
ções para a sua realização no campo, justamente por causa da evo-
lução das técnicas, constituinte primordial do processo indutor que 
é a industrialização, ou seja, se analisarmos os processos, sejam eles 
indutores ou induzidos, encontraremos a evolução técnica como 
cerne, mesmo que haja uma desigual distribuição das técnicas no 
território e na história, considerando, assim, o tempo e o espaço 
(Santos, 2009).

Nesse sentido, a implantação de sistemas de transporte e de 
comunicação, bem como dos objetos técnicos de infraestrutura, 
que exaustivamente lembramos, proporcionam uma relação mais 
intensa entre o campo e a cidade.  Esses elementos, sua integração 
e interação, colabora para refletirmos sobre as transformações do 
campo a partir do processo de urbanização.

É possível supor, nesse contexto, que a urbanização se realiza 
e se intensifica por meio da evolução das técnicas que proporcio-
naram a difusão e a integração dos elementos urbanos sobre o ter-
ritório, na qual estão imbricados sistemas de objetos, de ações e de 
valores, que fundamentam as ações dos diversos agentes.

Além disso, a difusão de outras atividades econômicas no 
campo requer novas concepções que sejam capazes de superar a 
classificação do que é cidade e do que é campo, considerando apenas 
as atividades econômicas presentes no espaço da cidade, pois hoje o 



195

A urbanização do território e a relação entre o campo e a cidade

campo, mesmo que com uma menor intensidade, tem as atividades 
que antes se estabeleciam ou eram restritas às cidades.

Ainda, deve ser considerado o fato de que com o aumento dos 
fluxos e de processos migratórios, possibilita a difusão de valores e 
objetos urbanos pelo território. Desse modo, o tecido urbano vai 
cobrindo o território, e este, transformado por novos sistemas de 
objetos e novos sistemas de valores que baseiam a nossa discussão. 

Os mais conhecidos dentre os elementos do sistema urbano de obje-
tos são a água, a eletricidade, o gás (butano nos campos) que não 
deixam de se fazer acompanhar pelo carro, pela televisão, pelos uten-
sílios de plástico, pelo mobiliário “moderno”, o que comporta novas 
exigências no que diz respeito aos “serviços”. Entre os elementos do 
sistema de valores, indicamos os lazeres ao modo urbano (danças, 
canções), os costumes, a rápida adoção da moda que vem da cidade. 
E também as preocupações com a segurança, as exigências de uma 
previsão referente ao futuro, em suma, uma racionalidade divulgada 
pela cidade (Lefebvre, 2001, p. 19). 

Assim, destacamos que a urbanização provoca mudanças no 
campo tanto no que se refere à sua forma quanto ao seu conteúdo, 
sem que o campo e a vida que o anima sumam. Com isso, novos usos 
são estabelecidos no campo, carregado cada vez mais por artificiali-
dade, ou seja, por técnicas e objetos feitos pelo homem.

Portanto, as transformações marcadas por esse processo fazem 
parte de um novo período, no qual o sistema de objetos e de ações 
apresenta outras características e, logo, é carregado de sistema de valo-
res. O campo mudou, mas não são essas mudanças que farão com que 
ele deixe de ser campo, nem que a cidade deixe de ser cidade, pois há 
interdependências e complementariedades entre esses dois subespaços, 
assim como particularidades entre eles, o que não permite a homoge-
neização dos espaços.
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Conclusão

As relações entre o campo e a cidade vêm sendo acrescidas de 
novas formas e novos conteúdos que lhes conferem um caráter mais 
denso. Sabemos que ainda há muito no que avançar nas discussões 
sobre tais relações, principalmente quando se pretende elucidar os 
conteúdos, identificar as formas e explicar as ações e as transfor-
mações que se processam tanto na cidade quanto no campo. Nesse 
caminho, a geografia, enquanto ciência social, tem possibilitado 
aportes teóricos e o desenvolvimento de pesquisas que envolvem a 
relação campo–cidade baseadas em abordagens como a dicotômica, 
o continuum e a urbanização do campo, conforme destacamos ao 
longo do texto.

Nas últimas décadas, pesquisadores como Locatel (2004 e 
2013), Maia (1994), Sposito (2010), Lefebvre (2001) e Saquet (2013) 
têm dado contribuições valiosas para o entendimento das relações 
entre o campo e a cidade no período atual e, por isso, se constituí-
ram nos principais interlocutores para as reflexões que elaboramos, 
na qual procuramos refletir sobre a relação campo-cidade a partir 
da abordagem territorial, pois entendemos que a urbanização no 
período atual não está mais restrita à cidade, e sim abarca todo o 
território e, portanto, implica em mudanças significativas no campo, 
mas que não significam o seu desaparecimento.

Desse modo, a urbanização do território trata-se de uma inter-
pretação em construção que se direciona a pensar a redefinição da 
relação campo e cidade como uma necessidade de reprodução do 
capital, na qual buscamos analisar não a partir das suas diferenças, 
mas sim das articulações e complementariedades que coloca o campo 
não apenas como um local de produção, mas de reprodução das rela-
ções sociais.
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