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Introdução: Algumas pessoas têm optado por viverem em localidades rurais ou que
possuem uma atmosfera tipicamente rural, buscando principalmente tranquilidade e
segurança.  Objetivo: Esta pesquisa busca entender esta tendência e promover uma
discussão entre teóricos a respeito dessa posível manifestação que vem ganhando cada
vez mais espaço. Metodologia: Alguns métodos utilizados para a elaboração do corpo
de dados foram consultas através do OCDE, IBGE, IMRS e PDDI. Outro método
adotado foi a composição de uma base teórica através de discussões sobre as previsões
do filósofo e sociólogo LEFÈBVRE e do geógrafo e sociólogo KAYSER, além de
entrevistas e estudos de caso.  Resultados: A nova ruralidade não mais será composta
pelo típico nativo, agricultor, e sim por outro segmento social que busca qualidade de
vida, só que no campo e não
mais na cidade. Ainda que muitas cidades apresentem timidamente os efeitos negativos
do adensamento, não se pode desprezar a possibilidade de um desenvolvimento urbano
problemático em longo prazo para muitas regiões. Como reflexo desses efeitos
negativos, condomínios fechados vêm conquistando cada vez mais espaço em zona
rural e bairros limítrofes. Estima-se que isto tende a se desenvolver acarretando uma
repetitiva incidência de empreendimentos isolacionistas. As análises também
apontaram para uma possível reinvenção da ruralidade através da busca a uma
atmosfera rural. Conclusão: Essa busca independe de uma classificação cartográfica
(rural ou urbana), leva em consideração o estilo e vida e o espírito do lugar. Entende-se
que isto possui reflexos positivos, visto que possibilita democratizar o
desenvolvimento e a ocupação do território antes restrito aos centros urbanos.
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