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GEOGRAFIA – AULA 13 
 
Unidade Temática: Conexões e escalas. 

Objetos do Conhecimento: Relação entre campo e cidade. 
 

RELAÇÕES ENTRE O ESPAÇO RURAL E O URBANO 
 
O espaço rural é geralmente definido como o espaço não urbanizado, ou seja, que não 

apresenta a formação de cidades. Assim, o meio rural costuma agregar as atividades agrárias, além 

de atividades econômicas que envolvem o extrativismo, a conservação ambiental, a pecuária, a 

silvicultura, o ecoturismo, entre outras. 

Já o espaço urbano é a área constituída pela justaposição de ocupações populacionais que 

caracteriza a formação das cidades e suas atividades. Essas cidades estão geralmente 

relacionadas com a prática industrial, o dinâmico comércio e os mais diversos serviços. A 

complexidade de tais atividades dependerá do nível de urbanização alcançado, bem como dos 

índices populacionais e do desenvolvimento econômico da região em si. 

No entanto, é comum o equívoco de pensar essas regiões de forma separada, como 

excludentes entre si. Na verdade, o que existe é uma relação de complementaridade e até de 

dependência de um espaço para com o outro, de modo que suas relações geográficas e 

econômicas são, ao mesmo tempo, complexas e integradoras. Em outras palavras, podemos dizer 

que as atividades econômicas praticadas no campo dependem das práticas realizadas nas cidades 

e vice-versa. 

A agricultura, por exemplo, depende em grande escala dos maquinários e produtos agrícolas 

(insumos, fertilizantes etc.) produzidos nas cidades, além dos conhecimentos em biotecnologia e 

produção agrária oferecidos por centros de pesquisa localizados geralmente nas cidades. Por outro 

lado, as atividades urbanas dependem do campo para o fornecimento de alimentos, as indústrias 

são altamente dependentes do recebimento de matérias-primas extraídas ou produzidas no meio 

rural e assim sucessivamente. Apesar dessa relação de complementaridade entre um espaço e o 

outro, é importante observar que essa dependência não é igualitária entre ambos, ou seja, existe 

uma relação de subordinação.  

Anteriormente, dizia-se que as cidades eram subordinadas ao campo, uma vez que era, 

principalmente, a prática da agropecuária que determinava o ritmo e modo de vida nas cidades. 

Não obstante, com o surgimento e avanço da industrialização, as cidades tornaram-se o centro da 

matriz econômica, de modo que, hoje, é o campo quem se subordina às cidades, sendo por elas 

orientado. 
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Na verdade, o campo atualmente se organiza em função das demandas comerciais e 

industriais existentes nas cidades, sobretudo para atender as necessidades do mercado interno e 

externo e garantir o lucro para os seus produtores. Além disso, com a disseminação do êxodo rural, 

a maior parte da população mundial, atualmente, reside no espaço das cidades e lá realiza suas 

atividades. 
Fonte: https://alunosonline.uol.com.br/geografia/relacoes-entre-espaco-rural-urbano.html | Acesso em 09/04/2021 

 
Compreendendo os significados: 

● Silvicultura: Ciência que trata do cultivo, reprodução e desenvolvimento de árvores florestais, 

incluindo o estudo botânico das espécies. 
● Ecoturismo: Turismo em áreas de beleza natural ou de vida selvagem, respeitando-se e 

preservando-se o ambiente; turismo ecológico. 
● Justaposição: Situação de proximidade entre duas coisas adjacentes ou contíguas, sem nada 

entre elas. 
● Excludente: Que excluiu. 

● Insumo: Todo tipo de elemento que entra no processo de produção de mercadorias e/ou 

serviços, matérias-primas, equipamentos, capital, trabalho humano. 
● Biotecnologia: Tecnologia baseada na biologia, particularmente quando usada na agricultura, 

na ciência alimentar e na medicina. 

● Igualitário/igualitarismo: Tecnologia baseada na biologia, particularmente quando usada na 
agricultura, na ciência alimentar e na medicina. 

● Subordinação: Dependência ou conexão direta das coisas entre si. 
● Não obstante: Apesar de; apesar disso. 
● Disseminação: Propagação. 
● Êxodo rural: Migração do campo por seus habitantes, que, em busca de melhores condições 

de vida, se transferem de regiões consideradas com menos condições de sustentabilidade a 

outras, podendo ocorrer de áreas rurais para centros urbanos. 
Fontes: michaelis.uol.com.br/ e https://pt.wikipedia.org/ 

 

Agora, é com você: 

 

1- Defina o que é espaço rural: 
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2- Defina o que é espaço urbano: 

  

  

 

3- Você mora em espaço rural ou urbano? 

  

  

 

4- Complete os trechos do texto utilizando as palavras do quadro a seguir: 

 

agricultura - dependência - matérias-primas - industriais 

 

a) Na verdade, o que existe é uma relação de complementaridade e até de 

______________________ de um espaço para com o outro, de modo que suas relações 

geográficas e econômicas são, ao mesmo tempo, complexas e integradoras. 

 
b) A _______________________, por exemplo, depende em grande escala dos 

maquinários e produtos agrícolas (insumos, fertilizantes etc.) produzidos nas cidades, 

assim como dos conhecimentos em biotecnologia e produção agrária. 

 
c) As atividades urbanas dependem do campo para o fornecimento de alimentos, as 

indústrias são altamente dependentes do recebimento de ________________________ 

extraídas ou produzidas no meio rural e assim sucessivamente. 

 
d) O campo atualmente se organiza em função das demandas comerciais e 

______________________ existentes nas cidades. 

 

5- Caracterize as vantagens de se morar no campo, ou seja, no meio rural, e as vantagens de 

se morar na cidade, num espaço urbanizado. Se necessitar faça uma pequena pesquisa 

sobre os dois ambientes e registre os dados mais importantes que aprendeu: 

  

  

  

  


