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2 DE OUTUBRO (terça-feira)
Horário Sessão

8h30 - 9h30 Credenciamento / Café da Manhã

9h30 - 10h Abertura do evento

10h - 12h

DESAFIOS PARA APREENDER O RURAL E O URBANO  
NO BRASIL
Essa sessão temática tem o intuito de introduzir a questão “Como apreender o rural e o 
urbano no Brasil?”, e suas questões derivadas: “Que variáveis ajudam na diferenciação 
do que é rural e do que é urbano?”, “As áreas preservadas da natureza são parte da 
mancha urbana?”,  “As áreas preservadas da natureza, internas às cidades, são parte 
do urbano?”,  “Quais as questões fundamentais, mínimas, uma classificação de rural 
e urbano no Brasil deve atender?”. A Coordenação de Geografia do IBGE, cumprindo 
sua função de renovar o conhecimento sobre o país, propõe a discussão sobre estes 
conceitos como formas de organização espacial da estrutura de Estado e da sociedade.

12h - 13h30 Almoço

13h30 - 15h

EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS NA DEFINIÇÃO DE  
RURAL E URBANO
A sessão temática possui o objetivo de apresentar como são classificadas as áreas 
rurais e urbanas em contextos diferentes dos do Brasil. Adicionalmente, algumas 
questões são colocadas devidos às demandas brasileiras: “Como são classificadas as 
áreas de natureza preservada?”; “Como são classificadas as áreas peri-urbanas”; e 
“Como são classificadas as pequenas localidades?”

15h - 15h30 Coffee Break

15h30 - 17h

DA NATUREZA AO RURAL.  
UMA TRANSIÇÃO OU UM LIMITE?
Essa sessão será um espaço para a discussão de questões relacionadas a diferenciação 
de espaços rurais, partindo da premissa de que é possível identificar áreas com 
diferentes graus de presença das características que permitem a classificação de um 
ambiente como rural. Concomitantemente ao analisar essa diferenciação interna dos 
espaços rurais, é possível observar que as áreas da natureza, ou seja, aquelas onde 
os processos naturais, e não os antrópicos, são os que determinam a forma resultante 
e cobrem partes consideráveis do território. Assim a ideia de áreas da natureza é 
introduzida no debate, de longa data, da geografia regional a respeito da classificação 
do espaço entre rural e urbano, de modo a nos fazer pensar se ela estaria no mesmo 
status conceitual dos demais.



3 DE OUTUBRO (quarta-feira)
Horário Sessão

8h30 - 10h

A IMPORTÂNCIA DA ALTERAÇÃO DA PAISAGEM NA  
DEFINIÇÃO DE RURAL E URBANO
Nela discutiremos sobre a pertinência e os limites de diferenciar os espaços urbanos, rurais 
e da natureza com base na alteração da paisagem, ou seja, nos aspectos morfológicos de 
sua paisagem. Povos e comunidades tradicionais serão uma referência para o debate do 
tema por apresentarem diferentes níveis de interação com a paisagem e de alteração da 
mesma em seu processo de estabelecimento e de interação com o meio.

10h - 10h30 Coffee Break

10h30 - 12h

O PAPEL DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS NA  
DEFINIÇÃO DE RURAL E URBANO
Durante toda a história da urbanização a distinção entre cidade e campo foi bastante 
clara e eram fortemente apreensíveis no plano empírico, uma vez que se constituem em 
realidades materiais, facilitavam enormemente a compreensão daquilo que era urbano 
(cidade) e daquilo que era rural (campo).
Esta diferença já não responde mais à necessidade de classificação Rural e Urbana. Áreas 
consideradas como rurais já não abrigam somente áreas agrícolas. Há diversos novos tipos 
de apropriações (turismo, unidades de conservação, moradias para pessoas em busca de uma 
vida diferente dos centros urbanos, entre outras) em áreas com características consideradas 
como “rurais”. Características essas que vão desde baixa densidade populacional e 
alterações antrópicas sobre o meio aos limites legais estabelecidos pelos municípios.
O objetivo desta sessão é discutir a estreita relação entre os conteúdos relacionados a 
trabalho (tipo de renda, atividades e ocupações) e suas implicações nas delimitações dos 
espaços rurais e urbanos.

12h - 13h30 Almoço

13h30 - 15h

FRANJA RURAL-URBANA: UMA TRANSIÇÃO OU UM LIMITE?
A sessão temática visa discutir os desafios para a classificação de áreas na franja rural-
urbana, cujas características a diferenciam do tecido urbano consolidado e dos espaços 
rurais tradicionais.  A ampliação do fenômeno urbano no País e da inter-relação com 
os espaços rurais demandam mais elementos para a compreensão e delimitação da 
complexidade dos espaços localizados nas “bordas” das manchas urbanizadas. Trata-se, 
portanto, de entender o modo pelo qual essa realidade espacial pode ser apreendida e, 
assim, servir de referência para estudos do território nacional.

15h - 15h30 Coffee Break

programação continua na próxima página...



Horário Sessão

15h30 - 17h

PADRÕES TERRITORIAIS E O PAPEL DAS LOCALIDADES
Essa sessão temática tem como objetivo apresentar e discutir desafios na análise da 
distribuição espacial dos assentamentos humanos nos espaços urbanos e rurais no 
território brasileiro. A dinâmicas geográficas que se apresentam nos tecidos urbanos 
e rurais a partir de distintos padrões territoriais constituem importante elemento de 
caracterização e  compreensão do fenômeno urbano e rural.

4 DE OUTUBRO (quinta-feira)
Horário Sessão

8h30 - 10h

REDEFINIÇÃO DO RURAL X URBANO E A PRODUÇÃO DE  
INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS
Essa sessão temática tem como eixo condutor discutir e avaliar a proposta de formulação 
de novas classificações e conceitos territoriais, para adoção no IBGE. A criação de novas 
categorias espaciais está fundamentada nas transformações que ocorrem simultaneamente 
no meio urbano e rural, e visa apreender as novas espacialidades resultantes, vinculando 
a elas novas representações do espaço. A principal contribuição é enriquecer esse debate 
com um quadro de representações que coexista e se relacione com a divisão legal, 
destacando assim as formas espaciais, discutidas ao longo do seminário.

10h - 10h30 Coffee Break

10h30 - 12h

CLASSIFICAÇÃO DE RURAL X URBANO E POLÍTICAS PÚBLICAS
Tal sessão temática visa compreender como a classificação de áreas em rural e urbano 
contribui nas políticas públicas e estudos que as subsidiam. Assim, espera-se discutir o 
papel da classificação do IBGE nesse contexto e como eventuais mudanças e melhorias 
podem contribuir com os trabalhos desenvolvidos nas mais diversas instituições.

12h - 13h30 Almoço

13h30 - 15h15 CLASSIFICAÇÃO DE RURAL X URBANO E POLÍTICAS PÚBLICAS 
(CONTINUAÇÃO)

15h15 - 15h45 Encerramento

15h45 - 17h Coquetel / Entrega dos Certificados

... continuação do dia 03 de outubro


