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Resumo

O artigo objetiva fazer um debate teórico sobre a questão das categorias dentro da 

episteme geográfica. Partindo das definições e desenvolvimentos sobre o tema dado 

pela filosofia, na teoria do conhecimento, pretendemos discutir como as categorias 

estão estruturadas dentro do pensamento geográfico, através dos caminhos teórico-

metodológicos desenvolvidos por alguns pensadores da disciplina. Após proporemos 

um caminho metodológico que forneça um embasamento teórico para o entendimento 

empírico da relação rural-urbano no espaço geográfico.
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Introdução

Essencialmente,  o  artigo  em tela  contém dois  objetivos  principais  a  serem 

buscados e debatidos. O primeiro é a preocupação em debater um entendimento, mas 

objetivo e claro, sobre as categorias em que estão baseados os fundamentos teórico-

metodológicos da ciência geográfica. E o segundo é uma tentativa de construção de 

uma  proposição  metodológica  que  permita  uma  categorização  geográfica  para  se 

pensar a relação rural e urbano a partir de uma teoria espacial.

Para o desenvolvimento do primeiro objetivo, o entendimento das categorias 

dentro  do  arcabouço  teórico-metodológico  da  Geografia,  vamos  inicialmente 

desenvolver um debate sobre as categorias dentro da filosofia, mas especificamente 

dentro da teoria do conhecimento. Após, pretendemos discutir como as categorias são 
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absorvidas  dentro  do  pensamento  geográfico.  Dentro  disso,  vamos  mostrar  três 

desenvolvimentos  teóricos  sobre  o  assunto  dentro  da  disciplina,  no  contexto  do 

pensamento  geográfico  brasileiro,  a  contribuição  dada  por  Milton  Santos  (1978, 

1985), Ruy Moreira (2007) e Dirce Suertegaray (2001). 

A  partir  destes  desenvolvimentos  pretendemos  nos  lançar  na  tentativa  de 

construção de um caminho metodológico (conexão entre as categorias) que permita 

uma  leitura  objetiva  da  relação  rural-urbano  através  de  categorias  geográficas  e 

socilógicas.

Categorias e a teoria do conhecimento

A palavra conhecimento significa “função ou ato psíquico que tem por efeito 

tornar  um objeto  presente  aos  sentidos  ou à  inteligência”  (LALANDRE, 1999,  p. 

172), isto é 

(...) trazer para o sujeito algo que se põe como objeto, não toda a realidade 
em si mesmo, mas a sua representação ou imagem, tal como o sujeito a 
constrói, e na medida das “formas de apreensão” do sujeito correspondente 
as peculiaridades objetivas. (REALE, 1962, p. 48)

Assim,  existem  vários  tipos  de  conhecimentos:  o  senso  comum,  o 

conhecimento  religioso,  o conhecimento  filosófico e o conhecimento  científico.  O 

conhecimento científico diferencia dos demais níveis de conhecimento por uma série 

de razões, dentre as quais, a principal corresponde a necessidade de uma ordenação 

em suas proposições.

A filosofia estuda (debate) destas categorias. Dentro da filosofia, a teoria geral 

do conhecimento investiga a relação do nosso pensamento com os objetos em geral. 

Dentro dela, a teoria especial do conhecimento fica encarregada com a parte referente 

aos conteúdos do pensamento  em que esta  relação encontra  a sua expressão mais 

elementar,  isto  é,  investiga  os  conceitos  básicos  mais  gerais,  por  meio  dos  quais 

procuramos  definir  os  objetos.  Então,  a  teoria  especial  do  conhecimento  é,  por 

conseguinte, essencialmente, uma teoria das categorias. 

‘A teoria das categorias’, observa Volkelt, ‘está em relação estreita com a 
metafísica; uma e outra investigam os mesmos conceitos, mas a maneira de 
pôr o problema é essencialmente diferente em ambas as ciências. A teoria 
das  categorias  fixa  a  sua  atenção  na  origem  lógica destas  formas  do 
pensamento; investiga como brotam estes conceitos das leis essenciais do 
pensamento em concorrência com o caráter do que é dado empiricamente. 
Deste  modo  fica  assente  que  a  teoria  das  categorias  realiza  esta 
investigação exclusivamente do ponto de vista da validade. A discussão da 
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origem lógicas das categorias é por sua vez uma explicação do caráter da 
sua validade. (HESSEN, 1987, p. 162)

O  conhecimento  humano  é  como  coloca  Aristóteles,  uma  reprodução  dos 

objetos,  se  estes  têm  uma  forma  e  uma  natureza  próprias,  então,  os  conceitos 

fundamentais  do conhecimento,  as categorias,  representam propriedades gerais  dos 

objetos,  qualidades  objetivas  do  ser.  O  pensamento  produz  os  objetos,  como 

apresentado por Kant, as categorias são puras determinações do pensamento, formas e 

funções a priori da consciência. 

Estas duas concepções da essência das categorias são os pilares fundadores do 

conhecimento científico, e se encontram em contraposição constante: segundo uma, 

as categorias são as formas do ser, propriedades dos objetos; segundo a outra, são 

formas  ou  determinações  do  pensamento.  A  primeira  é  a  concepção  realista  e 

objetivista de conhecimento científico; a segunda é o entendimento do conhecimento 

científico como idealista e apriorista (ver Quadro 01).
Quadro 1 – Categorias segundo a filosofia

Categorias como: Propriedades 
gerais do objeto
Formas do ser

Categorias como: 
Forma e funções a priori da 

consciência
Empirismo Racionalismo

Realista Idealista
Objetivista Apriorista
Aristóteles Kant

Organização: Adriano Corrêa Maia

Considerando a geografia como uma disciplina do conhecimento científico, 

temos  que  dentro  dela  exista  uma  ordenação  das  suas  preposições,  isto  é,  a 

determinação de categorias  que relacionem o objeto da geografia  e  o  pensamento 

humano. Portanto, a Geografia, como um ramo do conhecimento científico, tem que 

determinar e definir as suas categorias principais, as categorias geográficas. Sendo 

que  estas  sempre  deverão  estar  balizadas  com  a  teoria  do  conhecimento  e  suas 

definições.

Categorias em Geografia (caminhos metodológicos)

Desde a sua sistematização como um campo do conhecimento científico,  a 

Geografia se posicionou na intersecção das ciências biológicas, da terra e humanas. 

Como resultado disso, o pensamento geográfico apresentou desde seu princípio uma 

forte  complexidade  quanto  à  sua  definição  conceitual  e  metodológica;  além  de 

encontrar a dificuldade de possuir um objeto de estudo próprio, devido a ele reunir 

3



uma série de objetos comuns a outras ciências. A partir disso, a Geografia passou a 

adotar como característica teórica/metodológica toda esta complexidade, na medida 

em que se propõe a ser uma ciência ponte (“ciência de síntese”) entre os aspectos da 

natureza  e  os  aspectos  da  sociedade,  ou  entre  as  ciências  naturais  e  as  ciências 

humanas. Desse modo, a episteme Geográfica se consolidou como uma disciplina que 

tem  como  objeto  de  estudo  as  relações  entre  o  homem  e  o  meio  (natureza),  se 

concentrando  assim  no  estudo  do  espaço  geográfico.  Conseqüentemente,  o 

desenvolvimento das questões relativas à categorização3 em Geografia, sempre parte 

desse pressuposto. 

Partimos  então  da  seguinte  consideração:  a  Geografia  como  área  de 
conhecimento sempre expressou (desde sua autonomia) sua preocupação 
com a busca da compreensão da relação do homem com o meio (entendido 
como entorno natural). Neste sentido ela se diferenciou e se contrapôs as 
demais ciências, que por força de seus objetos e das classificações, foram 
individualizadas  em  Ciências  Naturais  e  Sociais.  Este  paradoxo 
acompanha a Geografia, ainda que hoje possa ser seu privilégio. Constitui 
um paradoxo, porque, na medida em que na Modernidade se expandiu a 
racionalidade e se constituiu a ciência moderna, o caminho foi a disjunção, 
a  separação,  a  compartimentação  do  conhecimento;  a  divisão  entre  as 
ciências naturais e as ciências sociais. (SUERTEGARAY, 2001)

Portanto, mesmo com todo dificuldade teórico-metodológica, a solidificação 

da Geografia, como uma disciplina científica, exigiu a construção de um sistema de 

categorias  e  conceitos  particulares,  com o objetivo  de  formular  um conhecimento 

prévio de parcela da realidade.

Repitimos  que  o  ato  de  definir,  claramente,  o  objeto  de  um ciência  é 
tambem o ato de construir-lhe um sistema próprio  de identificação  das 
categorias analíticas que reproduzem, no âmbito da idéia, a totalidade dos 
processos, tal como eles se produzem na realidade.
A construção de um sistema interior a cada ciência particular só pode ser 
feita se as categorias da análise são ajustadas às categorias do real.  É o 
chegar a uma síntese e ninguém ignora que sem síntese não há ciência. 
(SANTOS, 1978, p. 119) 

Sintetizando  a  concessão de categorias  em Geografia  temos:  o  objetivo da 

disciplina  é  discutir  a  relação  homem/meio  através  do  espaço  geográfico, 

conseqüentemente o espaço torna-se a categoria  central  da disciplina,  um conceito 

que expressa a articulação entre natureza e sociedade, o objetivo da disciplina.

Em  nosso  caso  particular  isto  supõe  o  reconhecimento  de  um  objeto 
próprio ao estudo geográfico, mas isso não basta. A identificação do objeto 
será  de  pouca  significação  se  não  formos  capazes  de  definir-lhe  as 

3 Consideramos categorização como o ato de atribuir categorias.
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categorias  fundamentais.  Sem  nenhuma  dúvida,  as  categorias  sob  um 
ângulo puramente nominal mudam de significação com a história mas, elas 
também constituem uma base  permanente  e,  por  isso mesmo,  um guia 
permanente para a teorização. Se queremos alcançar bons resultados nesse 
exercicio  indispensável  devemos  centralizar  nossas  preocupações  em 
torno da categoria – espaço – tal qual ele se apresenta, como um produto 
histórico. São os fatos referentes à gênese, ao funcionamento e à evolução 
do espaço que nos interessam em primeiro lugar. (SANTOS, 1978, p. 116-
117)

Definindo o espaço como a categoria central da Geografia, temos que para o 

desenvolvimento de uma análise geográfica é necessário capturar/apreender a relação 

dessa  categoria  com  a  sociedade.  Com  isso,  para  uma  ‘interpretação’  do  espaço 

geográfico;  a  sua  gênese,  o  seu  funcionamento  e  a  sua  evolução;  necessitamos 

inicialmente  conceitualiza-lo,  para  após  delimitarmos  as  suas  categorias  analíticas. 

Sem este procedimento estaríamos impossibilitados de desmembrar o todo através de 

um processo de análise, para reconstruí-lo depois através de um processo de síntese. 

Assim,  a  partir  da  categoria  espaço  a  episteme  geográfica  vai  buscar  um 

arcabouço de categorias  operacionais,  pois  através delas  é que serão realizadas  as 

leituras do espaço. As categorias operacionais serão as perspectivas balizadoras da 

Geografia. 

Mas como no desenvolvimento da historia do pensamento geográfico o espaço 

encontrou varias definições (CORRÊA, 1995), várias categorias operacionais foram 

desenvolvidas com a intenção de auxiliar no entendimento do conceito. Temos então 

uma conceitualização sob diferentes óticas do espaço geográfico, e decorrente disso 

temos vários exemplos  de categorias  operatórias  otimizadas  para a  sua apreensão: 

paisagem, o território e o lugar4.

Conseqüentemente,  cada  conjunção  hierárquica  (níveis  ou  camadas)  desses 

conceitos  operacionais  com  o  conceito  de  espaço  adotado  pode  expressar  uma 

possibilidade de leitura do espaço geográfico. A partir disso temos vários caminhos 

metodológicos  dentro  do  pensamento  geográfico,  todos  objetivando 

desenvolvimentos metodológicos que busquem capturar a relação do espaço com a 

sociedade, a relação homem e meio através do espaço geográfico.

Como um exemplo temos o caminho metodológico traçado pelo geógrafo Ruy 

Moreira,  que  a  partir  de  sua  concepção  da  ciência  geográfica  traça  sua  via 

metodológica  a  partir  da  consideração  inicial  de  “que  a  ciência  é  uma  forma  de 

representação que vê e organiza o mundo através do conceito, restringindo a relação 

4 Também podemos citar área, ambiente, entre outros.
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entre a imagem e a fala a esse nível de representação” (MOREIRA, 2007, p. 108), e 

considera  a  Geografia  como  uma  forma  particular  de  ciência  que  tira  sua 

especificidade de relacionar imagem e fala por meio da categoria paisagem. 

Continuando, Moreira coloca que essa especificidade vem do fato de que para 

produzir  a sua forma de representação de mundo a geografia  tem que conceber o 

mundo como espaço. Essas duas categorias necessitam para isso mobilizar a categoria 

intermediaria do território. Então, a paisagem, o território e o espaço formam a tríade 

das categorias da representação e construção da idéia de mundo da geografia. Moreira 

também  ressalta  que  o  deslocamento  entre  estas  categorias  são  realizados  pelos 

princípios  lógicos5 da  Geografia,  que  para  ele  são  os  princípios  da  localização, 

distribuição, extensão, distância, posição e escala.

Paisagem, território e espaço – com o primado no espaço – são assim as 
categorias da geografia. Analisar espacialmente o fenômeno implica antes 
descrevê-lo na paisagem e a seguir analisá-lo em termos de território, a fim 
compreender-se o mundo como espaço. (...) Mas são os princípios lógicos 
a  base dessa base.  São eles  que criam o espaço,  por  estarem presentes 
também nele, convertem a paisagem em território e o território em espaço 
(MOREIRA, 2007, p. 116-17)

Já o desenvolvimento dado por Milton Santos, parte da concepção de que o 

espaço constitui uma realidade objetiva, um produto social em permanente processo 

de  transformação.  Com isso,  o  espaço  impõe  a  sua  própria  realidade;  por  isso  a 

sociedade  não  pode  operar  fora  dele.  Conseqüentemente,  para  estudar  o  espaço, 

cumpre  apreender  a  sua  relação  com  a  sociedade,  pois  é  esta  que  expressa  a 

compreensão dos efeitos dos processos (tempo e mudança), e especifica as noções de 

forma,  função  e  estrutura  como  elementos  fundamentais  para  a  compreensão  da 

produção do espaço. Estas categorias, no desenvolvimento de Santos são estrutura, 

processo, função e forma, que definem o espaço em relação à sociedade. Assim, 

 (...) forma, função, estrutura e processo são quatro termos disjuntivos, mas 
associados,  a  empregar  segundo  um  contexto  do  mundo  de  todo  dia. 
Tomados  individualmente,  representam  apenas  realidades  parciais, 
limitadas,  do mundo. Considerando em conjunto, porém, e relacionados 
entre si, eles constroem uma base teórica e metodológica a partir da qual 
podemos discutir os fenômenos espaciais em totalidade (SANTOS, 1985, 
p. 71). 

5 Principio Lógico –“ (...) Proposição posta no inicio de uma dedução, não sendo deduzida de nenhuma 
outra no sistema considerado e, por conseguinte, colocado até nova ordem fora da discussão. (...) Mas 
geralmente, chamam-se princípios de uma ciência ao conjunto de proposições diretivas, características, 
às quais todo o desenvolvimento ulterior deve ser subordinado. Princípio,  neste sentido,e principal 
evocam sobretudo a idéia do que é primeiro em importância e, na ordem do assentimento, do que é 
‘fundamental’”. (LALANDRE, 1999, p. 861)
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Também  temos  dentro  do  pensamento  geográfico  brasileiro  o 

desenvolvimento  dado  por  Dirce  Sueretegaray  (2001)  que,  pensando  a  Geografia 

como uma representação  que perpassa a  interface  e a  transfiguração  da realidade, 

pensa o espaço geográfico como um todo uno e múltiplo, aberto a múltiplas conexões 

que se expressam através da diferentes categorias operacionais da geografia como os 

conceitos de paisagem, território, lugar e meio6.

Dando  continuidade,  Suetergaray  coloca  que  estas  categorias  operatórias 

representam  a  expressão  da  possibilidade  de  diferentes  leituras  do  espaço.  Ela 

expressa esta idéia através de um círculo (Figura 1), no qual o espaço geográfico está 

setorizado em quatro partes. Desse modo, cada parte representa uma visão analítica 

privilegiada por um ou outro geógrafo. 

6 Paisagem – “(...) paisagem como um conceito operacional, ou seja, um conceito que nos permite 
analisar o espaço geográfico sob uma dimensão, qual  seja o da conjunção de elementos naturais e 
tecnificados, sócio-econômicos e culturais. Ao optarmos pela análise geográfica a partir do conceito de 
paisagem,  poderemos  concebê-la  enquanto  forma  (formação)  e  funcionalidade  (organização).  Não 
necessariamente  entendendo  forma–funcionalidade  como  uma  relação  de  causa  e  efeito,  mas 
percebendo-a como um processo de constituição e reconstituição de formas na sua conjugação com a 
dinâmica social. Neste sentido, a paisagem pode ser analisada como a materialização das condições 
sociais de existência diacrônica e sincronicamente. Nela poderão persistir elementos naturais, embora 
já transfigurados (ou natureza artificializada).  O conceito  de paisagem privilegia  a  coexistência de 
objetos e ações sociais na sua face econômica e cultural manifesta.” (SUERTEGARAY, 2001).
 Território – “(...) o conceito de Território, tratamos o espaço geográfico a partir de uma concepção que 
privilegia  o  político  ou  a  dominação-apropriação.  Historicamente,  o  território  na  Geografia  foi 
pensado,  definido  e  delimitado  a  partir  de  relações  de  poder.  Observa-se  que,  historicamente,  a 
concepção  de  território  associa-se  a  idéia  de  natureza  e  sociedade  configuradas  por  um limite  de 
extensão do poder.Para este autor, "territórios são no fundo relações sociais projetadas no espaço". Por 
conseqüência, estes espaços concretos podem formarem-se ou dissolverem-se de modo muito rápido, 
podendo ter existência regular, porém periódica, podendo o substrato material permanecer o mesmo.” 
(SUERTEGARAY, 2001). 
Lugar – o conceito de “Lugar constitui a dimensão da existência que se manifesta através  "de um 
cotidiano compartido entre as mais diversas pessoas, firmas, instituições–cooperação e conflito são a 
base da vida em comum"(Milton Santos, 1997). O conceito de lugar induz a análise geográfica a uma 
outra dimensão - a da existência- "pois refere-se a um tratamento geográfico do mundo vivido" (Milton 
Santos, 1997). Este tratamento vem assumindo diferentes  dimensões.Mas o lugar pode também ser 
trabalhado  na  perspectiva  de  um mundo  vivido,  que leve  em  conta  outras  dimensões  do  espaço 
geográfico, conforme se refere Milton Santos (1997), quais sejam os objetos, as ações, a técnica, o 
tempo.” (SUERTEGARAY, 2001). 
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Figura 1 – Categorias operacionais do espaço na visão de Suertegaray (2001).
Fonte: Suertegaray (2001).

Então temos que o espaço geográfico é dinâmico e  sua dinâmica pode ser 

representada na figura 1 pelo movimento do círculo. Este giro expressa a idéia de um 

espaço  geográfico  com um todo  uno,  múltiplo  e  complexo.  Esta  representação  é 

elaborada no sentido de expressar a concepção de que: 

(...) o espaço geográfico pode ser lido através do conceito de paisagem e 
ou território, e ou lugar, e ou ambiente; sem desconhecermos que cada uma 
dessas  dimensões  está  contida  em  todas  as  demais.  Paisagens  contêm 
territórios que contêm lugares que contêm ambientes valendo, para cada 
um, todas as conexões possíveis. (SUERTEGARAY, 2001)

Então, a partir da análise e debate dos caminhos metodológicos apresentados, 

observamos que o busca de categorias metodológicas é de extrema importância para 

um trabalho de análise  dentro da ciência  geográfica.  Decorrente  disso,  em nossas 

pesquisas existe  uma necessidade de serem definidas  as  categorias  e  os caminhos 

metodológicos  que  estruturam  nossa  base  teórico-metodológica.  Essas  definições, 

deverão  serem  pautadas  por  alguns  pontos  chaves,  que  propiciam  uma  análise 

realmente  geográfica  dos  nossos  objetos  de  estudo.  Estes  pontos,  em  nosso 

entendimento, são:

1) a definição de que a Geografia se caracteriza como tendo por objeto de 

estudo as relações  entre  o homem e o meio (natureza),  se concentrando 

assim  no  estudo  do  espaço  geográfico,  categoria  central  da  ciência 

geográfica;

2) a definição conceitual de espaço geográfico (categoria central)  é de vital 

importância para o desenvolvimento das categorias operacionais;

3) as  categorias  operacionais  são  as  categorias  que  assumiremos  para 

“captura” desse espaço;
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4) a definição de um apropriado caminho metodológico que faz a transposição 

entre a categoria de espaço as outras categorias (operatórias e ‘auxiliares’7);

5) a definição das categorias auxiliares.

Determinação  relacional  de  categorias  –  uma  proposta  de  caminho 

epistemológico-metodológico

Após a discussão sobre as categorias dentro da Geografia, vamos propor um 

caminho  metodológico  que  permita  uma  aproximação  da  realidade,  quando 

objetivamos fazer uma análise geográfica da relação urbano-rural no espaço urbano.

Partimos da seguinte proposição:  para fazermos uma análise geográfica da 

relação rural-urbano temos que investigar como se dá a relação homem-meio no  

espaço  geográfico.  Como  o  espaço  geográfico  é  uma  categoria  que  expressa  a  

articulação  da natureza com a sociedade,  e  é  a  categoria  máxima da geografia,  

temos  que  capturá-la,  em  sua  unicidade  de  objeto  e  na  sua  multiplicidade  de 

elementos caracterizadores.

Para a construção do nosso caminho metodológico existe  a necessidade de 

encaminhares a definição de alguns pontos: 

1) qual a definição de espaço que tomaremos; 

2) qual categorias operatórias assumiremos para a “captura” desse espaço; 

3)  qual  caminho  metodológico  que  faz a  transposição  entre  a  categoria  de 

espaço as categorias operatórias; 

4) qual a definição das subcategorias como rural e urbano.

1) A definição de espaço

Para a definição de espaço geográfico, partiremos da concepção colocada pelo 

geógrafo anglo-saxão David Harvey (1980,  2006).  Em  Justiça  Social  e  a  Cidade 

(Harvey, 1980), o seu segundo livro publicado, logo na introdução argumenta que é 

de essencial  importância refletir  sobre a natureza do espaço,  uma vez que para (e 

somente) a partir destas reflexões bem consolidadas é que poderemos ter ferramentas 

para um possível entendimento dos processos espaciais. 

Assim, Harvey coloca uma divisão tripartida para o modo de entendimento do 

conceito de espaço:

Se  tomarmos  o  espaço  como  absoluto  ele  se  torna  uma  “coisa  em  si 
mesma” com uma existência independente  da matéria.  Ele possui  então 

7 Chamamos de categorias auxiliares as categorias que não são geográficas.
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uma estrutura que podemos utilizar para clarificar ou para individualizar 
fenômenos. A característica de um espaço relativo propõe que ele deve ser 
entendido como uma relação entre objetos, a qual existe somente porque os 
objetos existem e se relacionam. Há outra acepção segundo a qual o espaço 
pode ser tomado como relativo, e proponho chamá-lo espaço relacional – 
espaço tomado, à maneira de Leibniz, como estando contido em objetos, 
no sentido de que um objeto existe somente na medida em que contém e 
representa dentro de si próprio as relações com outros objetos. (HARVEY, 
1973, pp. 4-5).

O entendimento do espaço-tempo de Harvey compreende os espaços absoluto, 

relativo e relacional. Mas com esta divisão tripartida do espaço que compõe a matriz 

espacial harveniana, Harvey coloca que o método de aproximação espaço-tempo mais 

profícuo é  uma questão resolvida através  do contexto  empírico  no qual  queremos 

relacionar. Portanto a essência do conceito de espaço esta na relação dialética entre os 

termos.  Como exemplo,   coloca que isso ficou claro quando se confrontou com a 

análise no seu trabalho sobre  Basílica de Sacre Coeur em Paris (HARVEY, 1979), 

uma  vez  que  “era  impossível  somente  um  entendimento   político-econômico  de 

origem sobre a temática sem levar em conta outras relações perspectivas” (HARVEY, 

2006).

Então, a aproximação espacial, como colocada por Harvey, não conhece uma 

resposta ontológica para a sua questão, e que em seu conceito de espaço geográfico os 

três espaços estão presentes. Coloca está apontado no inicio das suas reflexões sobre a 

natureza do espaço em A justiça social e a cidade (1980) onde coloca que o 

espaço é nem absoluto, relativo ou relacional nele mesmo, mas ele pode 
torna-se  um  ou  todos  simultaneamente  dependendo  sobre  as 
circunstancias. O problema de propor uma conceitualização do espaço esta 
resolvida  dentro  da  prática  humana  com  respeito  para  ele.  Em  outras 
palavras, onde são não filosófica perguntas para filosóficas questões que 
levanto-se  sobre  a  natureza  do  espaço  –  a  questão  morreu  na  pratica 
humana. A questão “o que é espaço?” é consequententente substituída pela 
questão “como é ele que diferente praticas humanas criam e fazem uso das 
diferentes  conceitualizações  de  espaço?”  a  propriedade  de  relação,  por 
exemplo, criação de espaços absolutos dentro o qual controle monopólio 
pode  operar.  O  movimento  de  pessoas,  bens,  serviços,  e  informações 
pegam  lugar  no  espaço  relativo  porque  eles  pegam  dinheiro,  tempo, 
energia,  e  como para  superar  a  fricção  da  distância.  Parcelas  de  terra 
também  capturam  benefícios  porque  contem  relações  com  outras 
parcelas  ...  na  forma  de  aluguel  de  relação  espaço  vindo  dentro  dele 
próprio  como  um  importante  aspecto  de  pratica  social  humana. 
(HARVEY, 1980, p. 3-4)

Temos que a opção em utilizar uma ou outra concepção de espaço certamente 

depende da natureza do fenômeno investigado, e que o mais importante é que em 

principio os três conceitos estejam em uma constante tensão dialética.
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Assim, nas análises da relação urbano-rural temos que a visão relacional de 

espaço constitui-se em uma ferramenta de análise importantíssima. Este movimento 

conceitual  é  muito  importante,  uma vez que busca alternativas  para as análise  do 

modo  tradicional  e  positivista  de  geografia,  que  limitou  a  visão  espacial  por  sua 

concentração exclusivamente sobre o espaço absoluto e relativo e sobre o aspecto 

material e conceitual do espaço-tempo (evitando o vivido e o relacional)8. 

2) As categorias de “captura” do espaço 

De todas as categorias operatórias que são empregadas na Geografia, achamos 

que para o nosso desenvolvimento  teórico-metodologia  sobre a  análise  da relação 

rural-urbano o conceito de lugar seria o mais apropriado. Isso, devido principalmente 

a este conceito ser de caráter relacional, construído socialmente (HARVEY, 1996). 

Assim,  podemos  compreendê-lo  tanto  como  uma  localização  (espaço  absoluto) 

quanto  como  uma  configuração  de  “permanências”  relativas  internamente 

heterogênea  (espaço  relativo),  dialética  e  dinâmica  contida  na  dinâmica  geral  de 

espaço-tempo de processos sócio-ecológicos (espaço relacional),  ou seja, processos 

específicos contidos e expressos dentro do processo global.  Conseqüentemente,  os 

lugares são diferenciados não somente por seu ambiente físico (espaço absoluto), mas 

também  pelas  diferentes  respostas  humanas  (espaço  relativo  e  relacional)  às 

oportunidades e limitações apresentadas pelos ambientes. 

A conceituação de lugar que propomos irá abordar as questões em termos da 

relação  entre  processos  gerais  e  questões  particulares  (MASSEY,  1984;  2008).  A 

idéia  de  lugares  com limites  fechado e  identidades  únicas,  construídas  através  de 

relações  profundas  e  históricas,  que  permitia  a  análise  do  rural  e  o  urbano como 

“elementos” físicos e sociais  estáticos,  não se adapta  a esta conceituação.  Aqui, o 

lugar não possui um sentido único compartilhado por todos, do mesmo modo que as 

pessoas não possuem uma identidade única. A identidade dos lugares é explicada no 

plural, pois os lugares possuem diversas identidades e estão repletos de relações com 

meio mundo, é nesse sentido que temos um sentido global de lugar (MASSEY, 1994).

Assim,  através  da relação  do conceito  de espaço (como uma trialética  dos 

espaços  absoluto,  relativo  e  relacional)  com  o  lugar,  pretendemos  buscar  a 

compreensão profunda e multifacetada da expressão espacial da relação rural/urbano. 
8 Esta busca de  alternativa tem que estar ciente das “falhas” da analise positivista e não cometê-las, 
considerando o espaço relacional e vivido como se o material e absoluto não existissem.
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Portanto, para compreender o lugar temos que buscar o entendimento de como o rural 

e  o  urbano  dialeticamente  constroem este  espaço,  através  de  elementos  políticos, 

econômicos, culturais e vivencias expressas localmente, mas nunca deixando de lado 

as relações estruturais globais na qual o rural e o urbano também estão inseridos.

3) O caminho metodológico que nos leva do espaço a essas categorias de espaço

Diferentemente  de  um  caminho  lógico-metodológico9 vamos  relacionar  a 

matriz  espacial  de  Harvey  por  um  caminho  epistemológico-metodológico  (Silva, 

1986).

Sendo  que  nosso  objetivo  é  a  apreensão  do  entendimento  da  essência  do 

espaço, partimos (e chegamos) na seguinte proposição “a forma espacial é a expressão 

do lugar, que é a riqueza real, assim como a população que o habita e trabalha” (Silva, 

1986, p. 95). Assim “caberia à Geografia descrever e explicar esse espaço, pois é de 

espaço que se trata, mostrando que a forma espacial é apenas a manifestação visível 

(ou não) do espaço – superfície  da terra  – a paisagem percebida.  Ora,  trata-se de 

compreendê-la.” (Silva, 1986, p. 95).

Assim,   através  da  matriz  espacial  de  Harvey  temos  a  possibilidade  de 

apreensão  da  unidade  do  objeto.  Vejamos  como  perpassamos  o  caminho 

epistemológico-metodológico,  “há um espaço absoluto, abstrato. Podemos propô-lo 

concreto,  relacionado à materialidade  do mundo”.  Esse espaço,  é o  lugar.  Há um 

espaço relativo que se refere a uma relação entre objetos, “que existe somente porque 

os objetos existem e se relacionam”. Do primeiro pressuposto, decorre que as relações 

são também materiais porque os objetos o são, o lugar. Há um espaço relacional, “à 

maneira de Leibniz”, que se refere aos objetos, sendo contidos por estes: “um objeto 

existe somente na medida em que contém e representa dentro de si as relações com 

outros  objetos”.  O  espaço  relacional  é  também  material,  como  conseqüência  dos 

presupostos anteriores, o lugar. Os lugares e as relações de que trata a geografia são 

sempre materiais e se expressam em uma forma espacial que é o espaço concreto. 

“Esse espaço concreto é em parte empírico” (Silva, 1986, p. 95-96).

 4) a definição das categorias auxiliares como rural e urbano.

Resultante  de  reflexões  anteriores  sobre  a  relação  rural-urbano  (Maia, 

9 O caminho lógico-metodológico corresponde em estruturar as categorias, de forma lógica, com os 
níveis de entendimento do pensamento humano, como o universal, o singular e o particular.
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2009a,  2009b)  temos  então,  definidos  alguns  parâmetros,  que  serão  balizadoras 

para as análises sobre o espaço dentro dessa relação. 

O mais importante é a separação entre rural-urbano e campo-cidade com as 

seguintes  definições  e  distinções:  campo  e  cidade  como  formas  concretas, 

materializadas e compostas de  paisagens produzidas pelo homem; urbano e rural 

como  representações  sociais,  conteúdos  das  praticas  de  cada  sujeito,  cada 

instituição,  cada  agente  na  sociedade.  Assim, abandonaremos o vinculo  direto 

entre espaço-forma e rural, ou espaço-forma e urbano, com isso tais categorias 

passam  a  serem  desvinculadas  entre  si,  então,  adquirindo  o  conteúdo  analítico 

desejado dentro do nosso estudo. 

Biazzo (2007) também mostra este caminho, quando propõe a distinção do 

rural e urbano do seu conteúdo concreto e passa a tratá-los através das ruralidades 

e  das  urbanidades. Com isso,  urbanidades  e  ruralidades se combinam em cada 

recorte do espaço geográfico, mais do que isso, se combinam nos atos e na visão de 

mundo de cada individuo, são atributos, não substantivos.

Conforme  analisado  em  estudo  prévio,  em  ambos  os  espaços  se 
manifestam  identidades  sociais  que  configuram  ruralidades  e 
urbanidades. Em paisagens do campo e das cidades (formas, conjuntos 
de objetos) existem urbanidades e ruralidades (conteúdos - heranças, 
origens,  hábitos,  relações,  conjuntos  de  ações)  que  se  combinam, 
gerando novas territorialidades, admitindo-se que cada local ou região 
pode  abrigar  diferentes  territorialidades  superpostas,  relativas  a 
diferentes  agentes  sociais.  Para  reforçar  essa  busca  por  uma  nova 
visão, sustenta-se  que não há espaços rurais ou espaços  urbanos. Há 
urbanidades e ruralidades que, combinadas, ensejam as territorialidades 
particulares  de  cada  localidade,  município  ou  recorte  regional. 
Trata-se de não encarar rural e urbano como substantivos, pois desta 
forma nada especificam e seu significado se esvazia. (BIAZZO, 2007, p. 
19)

Tem-se  a  definição  de  rural  e  urbano  como  categorias  sociológicas,  que 

expressam  comportamentos  sócio-culturais,  sendo  assim  categorias  auxiliares10 as 

categorias  da  Geografia.  Sintetizando,  temos  numa  analise  geográfica  da  relação 

rural-urbano que a categoria principal é o espaço geográfico, a categoria operatória 

sendo o lugar e rural e urbano tendo a função de “categorias auxiliares” (conforme 

Quadro 02), mas sempre lembrando que para utilizá-las juntamente com as categorias 

geográficas  e  operatórias  teremos  que  fazer  uma  integração  entre  a  imaginação 

geográfica e a imaginação sociológica (com proposta por Harvey no capítulo II de 

10 Categorias auxiliares denominamos as categorias não geográfica e que auxiliam nas análises das 
categorias geográficas.
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Justiça social e a cidade)
Quadro 02 – Proposta de categorias para uma análise geográfica da relação rural-urbano

Categoria principal Espaço geográfico
Categoria operatória Lugar

Categorias “auxiliares” Rural
    Urbano

Organização: Adriano Corrêa Maia

Em conseqüência desse desenvolvimento, podemos analisar as interações entre 

o rural  e  o urbano em um mesmo espaço,  uma vez que sendo constructos  sócio-

culturais, vão estarem mutuamente presentes, interagindo e disputando a hegemonia 

do lugar.  Assim,  as análises  que relacionam elementos  do rural  e do urbano, não 

podem  ser  realizadas  com  a  negligência  de  suas  intenções  dialéticas,  pois  as 

dinâmicas dessas construções refletem e condicionam o espaço. 

Considerações finais

Propomos a discussão das categorias na ciência geográfica com o objetivo de 

esclarecer e propor um caminho teórico-metodológico que procurasse mostrar como a 

relação  rural-urbano,  dentro  da  Geografia,  pode  ser  considerada  a  partir  de  um 

referencial relacional na análise do espaço, isso para a abertura da possibilidade de 

encontro  de “novos”  elementos  embasadores  para  a  construção  teórica  da  relação 

rural  e  urbana.  Considerando  o  lugar  como  constituído  pelos  espaços  absoluto, 

relativo e relacional em sua expressão trialética, temos que ele é uma expressão única, 

constituído pelo “encontro de trajetórias” (MASSEY, 2008), composto (e construído) 

por vários elementos político-sociais, sendo um elemento híbrido em disputa pelo seu 

domínio hegemônico (ROSE, 1994), no qual o rural e o urbano estariam na base de na 

sua constituição.

Assim,  através  da relação  do conceito  de espaço (como uma trialética  dos 

espaços  absoluto,  relativo  e  relacional)  com  o  lugar,  pretendemos  buscar  a 

compreensão profunda e multifacetada da expressão espacial da relação rural/urbano. 

Portanto, para compreender o lugar temos que buscar o entendimento de como o rural 

e  o  urbano  dialeticamente  constroem este  espaço,  através  de  elementos  políticos, 

econômicos, culturais e vivencias expressas localmente, mas nunca deixando de lado 

as relações estruturais globais na qual o rural e o urbano também estão inseridos.

Com um desenvolvimento teórico,  a partir  da matriz  espacial,  proposta por 

David Harvey, que qualifica relacionalmente a construção do lugar, mostramos que o 
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rural  e  o  urbano  estão  presentes  e  são  estruturadores  do  espaço,  de  uma  forma 

trialética  construindo de forma perspectiva o lugar.  Assim,  podemos falar  de uma 

perspectivação do espaço, para indicar que todo o desenvolvimento dado durante o 

texto, tem a intenção de possibilitar uma “outra” forma de análise da relação rural-

urbano  no  espaço  geográfico,  de  forma  que  seja  sobre  uma  ótica  perspectiva  do 

espaço,  isto devido a conceituação de espaço colocada sempre ser pautada de um 

modo relacional e contextual, assim sendo o contexto, tanto empírico como abstrato 

do  conceito  de  espaço  o  determinador  de  sua  “realidade”  e  conseqüentemente 

perspectivador do lugar. 
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