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Relações entre o mundo rural e o mundo urbano: evolução histórica 

situação atual e pistas para o futuro. 

João Ferrão 

 

Historicamente, o mundo rural destaca-se por se organizar em torno 

de uma tetralogia de aspectos bem conhecida: 

 -  uma função principal: a produção de alimentos; 

 -  uma atividade económica dominante: a agricultura; 

 - um grupo social de referência: a família camponesa, com modos de vida, 

valores e comportamentos próprios; 

 - um tipo de paisagem que reflete a conquista de equilíbrios entre as 

características naturais e o tipo de atividades humanas desenvolvidas. 

Este mundo rural secular opõe-se claramente ao mundo urbano, 

marcado por funções, atividades, grupos sociais e paisagens não só 

distintos, mas, também, em grande medida construídos "contra" o mundo 

rural. Esta oposição tende a ser encarada como "natural" e, por isso, 

recorrentemente associada a relações de natureza simbiótica: campo e 

cidade são complementares e mantêm um relacionamento estável num 

contexto (aparentemente?) marcado pelo equilíbrio e pela harmonia de 

conjunto. 

A revolução industrial iniciada no século XVIII veio alterar a situação 

anterior. Na realidade, a emergência de uma nova sociedade 

urbano-industrial acarretou duas consequências principais para as áreas 

rurais. Por um lado, inicia-se um acentuado processo de perda de 

centralidade econômica, social e simbólica por parte do mundo rural. Por 

outro lado, este tende a ser globalmente identificado com realidades 
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arcaicas, enquanto as aglomerações urbano-industriais são vistas como o 

palco, por excelência, do progresso. 

A relação rural-urbano não pode deixar de refletir esta alteração 

profunda, forjando-se novas complementaridades e modificando-se sua 

natureza. 

À produção de bens alimentares que se destinam agora, de forma 

crescente, a abastecer mercados urbanos e ao papel de refúgio e segurança 

que as áreas rurais sempre desempenharam em épocas de crise para as 

populações citadinas, adiciona-se uma nova função-chave: a de fornecer 

mão-de-obra desqualificada e barata para as atividades econômicas em 

acelerado crescimento nas cidades. 

Simultaneamente, o fato da expansão das infraestruturas e dos 

equipamentos de apoio à qualidade de vida dos cidadãos ser muito mais 

rápida nas aglomerações urbanas reforça o papel das cidades como pólos 

de prestação de serviços pessoais e sociais. 

Diversificam-se, pois, as relações de complementaridade 

rural-urbano, ao mesmo tempo que a sua natureza tradicional 

(aparentemente?) simbiótica vai dando lugar a interdependências cada vez 

mais reconhecidas como assimétricas. Em consequência, a cidade 

organicamente integrada em áreas rurais perde importância relativa face à 

emergência de aglomerações urbano-industriais mais "autónomas" e com 

maior capacidade de polarizar, do ponto de vista funcional, as áreas 

envolventes. 

 

(...) A evolução sumariamente apresentada nos pontos anteriores 

permite identificar com maior clareza as situações-chave que as relações 

mundo rural-mundo urbano revelam hoje: 

 a fronteira mais relevante separa espaços diretamente integrados na área 

de influência das grandes cidades e espaços marginais a essa influência, 

não coincidindo, portanto, com a tradicional dicotomia urbano-rural ou, na 

sua versão mais simples, cidade-campo; 



 as realidades atualmente designadas por "áreas urbanas" incluem espaços 

urbanos, suburbanos, rurais agrícolas e rurais não agrícolas, articulados 

sistemicamente entre si, às vezes de forma conflituosa (suburbanização 

degeneradora de usos do solo e patrimônio não urbanos, por exemplo) e às 

vezes de forma simbiótica (corredores verdes, regeneração urbanística e 

sócio-econômica de espaços construídos tradicionais, etc.), recuperando-se, 

nestes últimos, algumas componentes da complementaridade que 

caracterizou a relação tradicional urbano-rural; 

 o mundo rural exterior às "áres urbanas" defronta-se com uma contradição 

evidente: a valorização simbólica e política que lhe é hoje atribuída no 

contexto dos discursos patrimonialistas contrasta com a fragilidade de 

meios efetivamente mobilizáveis nesse sentido, com a escassez de 

resultados entretanto obtidos (a mero título de exemplo, veja-se o impacto 

reduzido das iniciativas de turismo rural, tanto em termos de criação de 

emprego como de geração de rendimentos adicionais para as famílias) e 

com a estreita dependência de práticas de consumo urbanas cuja 

durabilidade está longe de corresponder a uma realidade incontroversa. 

 

 


