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INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho teve como ponto de partida pesquisas de campo curriculares da 

graduação, ampliadas com a participação como bolsista de Iniciação Científica e 

Aperfeiçoamento do CNPq em projetos desenvolvidos no Departamento de Geografia sobre 

transformações no espaço urbano brasileiro e, principalmente, fluminense nas últimas duas 

décadas. Estas transformações decorrem do novo papel imposto à cidade pela sociedade 

urbano-industrial-tecnológica em crescimento no país. 

Na era da revolução da informática, os fatos, eventos e ações ganham imediata 

ressonância na sociedade e no espaço de alcance planetário. A urbanização assume 

importância global e a cidade é o locus onde estas transformações eclodem com maior 

rapidez. No Brasil, o momento atual, “meio técnico-científico-informacional” (Santos, 1993), 

remodela o espaço que se torna mais fluido e assume novas feições. 

Neste contexto, a urbanização brasileira vem apresentando mudanças em sua 

dinâmica, ditadas principalmente pelo novo modelo de acumulação técnico científico-

informacional, entendido como o momento histórico no qual a construção ou reconstrução 

do espaço se dá com um crescente conteúdo de ciência, de técnicas e de informação 

(Santos, 1993). O território passa a receber maciços investimentos em infra-estrutura, 

acelerando os progressos nos transportes, nas comunicações, com o uso cada vez mais 

freqüente da informática, gerando o que Santos (1993) denominou “aumento exponencial da 

fluidez do território”. 

Como fruto do modelo de substituição de importação, a metropolização é uma 

característica marcante da organização do espaço urbano nacional até a década de 80. As 

grandes cidades se tornaram as detentoras dos meios de produção, do mercado de trabalho 

e de serviço, transformando-se, algumas delas, em centros de decisão nacional. 

Atualmente, estes núcleos urbanos continuam a crescer, porém em um ritmo bem menos 

acelerado do que o verificado nas décadas anteriores, e as cidades pequenas e médias 

apresentam taxas de incremento demográfico significativo. 

Nesse sentido, a organização do espaço brasileiro vem apresentando inflexões em 
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sua dinâmica dentre as quais destaca-se a valorização do papel das cidades de pequeno 

porte no desenvolvimento local, durante a última década. 

Uma das dificuldades em discutir cidades pequenas é sua própria conceituação. O 

critério quantitativo deve ser usado com bastante cautela devido à complexa organização 

territorial e urbana do espaço brasileiro. Neste trabalho, assume-se a cidade como sendo de 

pequeno porte, a partir das indicações de Santos (1982), que as considera como tendo um 

limite mínimo de complexidade das atividades urbanas capazes, em um dado momento, de 

garantir um crescimento auto sustentado e um domínio territorial. É a dimensão mínima a 

partir da qual as aglomerações deixam de servir as necessidades da atividade primária para 

servir as necessidades inadiáveis da população como uma verdadeira “especialização do 

espaço”. O autor usa a denominação de cidade local. Além disso, Prado (1995) e Silva 

(2000) mostram que a cidade pequena apresenta particularidades que a distinguem de 

outras cidades como a pessoalidade. A vida cotidiana é estruturada pelas relações 

pessoais, presentes em todas as instâncias da vida local. A marca da pessoalidade impera 

nas práticas cotidianas e diz respeito a um aspecto definidor do modo de vida da cidade 

pequena brasileira. 

O quadro de mudanças que vem dinamizando as cidades de pequeno porte delineia-

se a partir de algumas tendências sócio-econômicas engendradas pela amplificação da 

infra-estrutura de transporte, de comunicação, do desenvolvimento de novas tecnologias 

que permitem realocar recursos econômicos e humanos favorecendo a desconcentração 

espacial da atividade produtiva e da população. Além disso, do ponto de vista institucional, 

observa-se um processo de descentralização administrativa, fortalecido pela Constituição de 

1988, que favorece as administrações públicas locais, ampliando-lhes as competências e a 

sua participação na distribuição dos recursos públicos. Cabe destacar, a importância que os 

agentes locais vem assumindo na promoção do desenvolvimento econômico. 

O comércio destas cidades se moderniza apresentando lojas mais especializadas e 

os serviços, além de se modernizarem, também se diversificam. A paisagem urbana altera-

se. Há uma ampliação ou reforma de prédios comerciais e residenciais, a partir do aumento 

de qualidade do setor de construção civil, por vezes, perceptível através de um padrão 

surpreendentemente requintado para as pequenas cidades. Em contraste, aumenta, em 

muitas delas, a população residente nas favelas que ganham espaço em sua periferia. 

Ocorre um fomento à criação, expansão e modernização das micro e pequenas 

empresas, estimulando os setores comercial e industrial o que induz à amplificação do setor 

terciário e uma especialização produtiva. Personalidades como o padre, o tabelião, a 

professora primária, o telegrafista, cedem lugar a novos atores que passam a ser 

imprescindíveis nas cidades pequenas, como os especialistas em informática, engenheiros, 
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agrônomos, arquitetos.... que encontram nestes núcleos urbanos espaço de inserção 

profissional (Santos,1993:53). Ou seja, a economia e a fisionomia urbanas de muitas 

aglomerações de pequeno porte renovam-se, transformando-se em cidades econômicas. 

 As mudanças no perfil econômico das cidades, particularmente, de pequeno porte, 

possuem uma acentuada importância no contexto da organização espacial do Estado do Rio 

de Janeiro, por ser este um estado que registra um relativo esvaziamento econômico e 

populacional do interior em função da pouca expressividade da atividade agrícola e 

industrial, em contraste com o processo histórico de concentração urbana na metrópole. Isto 

é refletido na rede urbana estadual, que se caracteriza pela hegemonia de uma metrópole 

nacional, absorvedora da maior parte da população e das atividades produtivas, pelo 

reduzido número de centros médios e pela existência de numerosas cidades de pequeno 

porte, com pouca expressão econômica. Face ao perfil de renovação da paisagem e das 

atividades econômicas das cidades de pequeno porte no estado, elas podem vir a tornar-se 

locus dinamizadores das áreas circunvizinhas, contribuindo para a refuncionalização dos 

centros urbanos. 

 Não obstante a importância que as pequenas cidades tendem a apresentar na 

organização do espaço nos dias atuais, os estudos urbanos tem privilegiado as grandes e 

médias cidades, dada a forte concentração das atividades econômicas e da população 

nesses extratos. Para se ter uma idéia em relação ao Estado do Rio de Janeiro, 84% das 

teses elaboradas referentes a Geografia Urbana no período 1960 - 1990 focalizam o 

município da capital e o restante do espaço metropolitano, sendo que apenas 3% das 

dissertações direcionam-se a aglomerações de pequeno e médio porte (Sant’Anna e 

Valladares, 1991). A partir desta constatação, faz-se necessário desenvolver um quadro 

compreensivo sobre a pequena cidade fluminense e seu papel na estruturação do espaço 

neste início de século. 

Diante desta problemática, o presente trabalho se propõe a um esforço de 

compreensão e análise do atual perfil econômico e espacial das cidades de pequeno porte. 

Para tal, procura-se focalizar a atuação dos agentes e processos que redefinem o perfil 

atual de uma pequena cidade do Estado do Rio de Janeiro: Bom Jesus de Itabapoana. 

 A escolha desta cidade justifica-se pela mudança de sua fisionomia urbana, através 

do incremento quantitativo e qualitativo das residências e da diversificação da atividade 

comercial, industrial e de serviços, fenômeno observado em visitas a esta cidade, desde 

1990, ao ensejo de trabalhos de campo aí realizados.1

                                                 
1 As saídas de campo foram efetuadas no âmbito da pesquisa: “Questão Agrária e Gestão Territorial 
no Estado do Rio de Janeiro”, desenvolvido no setor de Geografia Agrária da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, pela Professora Emérita Maria do Carmo Corrêa Galvão. 
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 A melhoria urbana da cidade contrasta com a pouca expressividade produtiva da 

região em que está inserida - o Noroeste Fluminense. Após a decadência da cafeicultura, 

esta área permaneceu à margem da expansão industrial por falta de uma estrutura 

econômica com ela compatível, e por força de sua posição geográfica, - a mais distante do 

grande pólo metropolitano e a mais remota em relação ao eixo Rio - São Paulo, área mais 

dinâmica do país. 

Compreender a dinamização das cidades do interior do Estado do Rio de Janeiro em áreas 

tradicionalmente estagnadas, como a região do Noroeste Fluminense, é uma tarefa muito 

difícil, apesar das tentativas feitas, nos trabalhos de Jesus e Nacif (1992) a respeito da 

cidade de Itaperuna, e de Bernades (1987) sobre Campos dos Goitacazes no Norte 

Fluminense. 

  Entender os processos que atuam e redefinem, em diferentes momentos, a forma, a 

função e a estrutura da cidade de Bom Jesus de Itabapoana, pressupõe a percepção e a 

compreensão dos três níveis de apreensão da realidade: o universal, o particular e o 

singular2. 

Compreender os processo gerais que atuam na cidade de Bom Jesus de Itabapoana 

e identificar a singularidade é permitir clarificar e dar inteligibilidade à sua dinâmica num 

contexto de urbanização em nível mundial. “Toda análise urbana, para ser válida deve 

apoiar-se em categorias que levem em conta, ao mesmo tempo, a generalidade das 

situações e a especificidade do caso que se deseja abordar“ (Santos, 1994:125). 

A cidade de Bom Jesus de Itabapoana é fruto desta combinação e, os processos 

sociais que nela ocorrem só serão realmente compreendidos, se levarmos em consideração 

as especificidades do local, as particularidades da Região Noroeste, e as características 

                                                 
2  A discussão a respeito das categorias universal, particular e singular é muito antiga sendo 
travada, inicialmente, com a filosofia. Lukacs (1978) em seu livro Introdução a uma Estética Marxista 
faz uma pesquisa histórico-filosófica mostrando, por exemplo, que a primeira obra na qual o problema 
da particularidade ocupa um lugar central é a Crítica do Juízo de Kant. Porém é Hegel o primeiro 
pensador a colocar no centro da lógica a questão das relações entre singularidade, particularidade e 
universalidade, criando identidades e não identidades. 

Cheptulin (1982:191) aponta que na história da filosofia são duas as vertentes  para resolver 
o problema do singular e do geral. A primeira afirma que “o geral existe de forma autônoma, 
independente do singular“, “o geral é feito de essências, ideais, absolutamente independentes de 
coisas materiais “.  Neste caso, o singular dependeria do geral sendo por ele engendrado.  Enquanto 
este seria temporário, transitório e poderia desaparecer, o geral seria constante, imutável, eterno.  A 
segunda vertente já afirma que não é o geral mas sim o singular, que possui uma existência real.  O 
geral seria um produto do pensamento do homem e por isso não existiria na realidade objetiva.  

Cada objeto ou elemento do espaço tem um valor diferente segundo o lugar em que se 
encontra. Como mostra Santos (1985:10), “a especificidade do lugar pode ser entendida também 
como uma valorização específica de cada variável”. Cabe ressaltar que o estudo centrado nas 
especificidades, que geram singularidades, não dá conta da complexidade do mundo real. Fazem-se 
necessárias outras escalas de análise para a compreensão de um fenômeno social. Na realidade cada 
processo social contém a unidade das categorias singular, particular e universal. 
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comuns que ocorrem no centro urbano pelo fato dele estar localizado numa área com 

dinâmica própria dentro do país, o Estado do Rio de Janeiro. 

Crescimento e diversificação do setor terciário 

 A consolidação da crise cafeeira ao longo da década de 80 no município de Bom 

Jesus de Itabapoana repercutiu no processo ininterrupto de diminuição de importância da 

agropecuária, como ocorreu em toda a região do Noroeste Fluminense. Parte da riqueza 

municipal, que deixou de ser gerada por este setor, em termos proporcionais, passou a ser 

produzida pela indústria. Em 1996, 20% do PIB municipal foi gerado pela indústria, e 12% 

pela agropecuária. Porém, desde 1975, é o terciário que mais contribui para a riqueza 

gerada em Bom Jesus de Itabapoana (Gráfico 1). 

Gráfico 1 

Contribuição Percentual dos Setores de Atividade para o PIB do Município 
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Fonte: Prefeitura de Bom Jesus de Itabapoana. 

 No terciário, historicamente, a administração pública responde por 10% a 15% do 

PIB municipal, o restante procede das diversas atividades comerciais e de serviços. Entre 

1985 e 1996 a participação dos serviços e do comércio, que sempre se manteve no patamar 

de 63%, cresceu para 70%. 

 A análise dos dados sobre a distribuição das empresas por setor produtivo e por 

atividade econômica é um importante indicativo da riqueza gerada pelo terciário, 

principalmente, comparando este município com a Microrregião de Itaperuna e a Região 

Noroeste. Essas comparações são necessárias para captar as especificidades sócio-

econômicas de Bom Jesus de Itabapoana. 
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 Segundo o Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS),3 o número total de 

empresas legalizadas instaladas no município, em 1997, era de 622, representando 22% de 

todas as empresas da Microrregião de Itaperuna. Considerando que essa Microrregião é 

composta por 7 municípios, Bom Jesus de Itabapoana encontra-se bem posicionado no que 

concerne exclusivamente ao montante de empresas. Embora essa informação só adquira 

completa relevância econômica quando se levam em conta outras variáveis, tais como, 

tamanho das empresas, número de empregados, faturamento, etc, ela é, sem dúvida, um 

indicador de sua importância econômica no município, em comparação com seus vizinhos, 

já que quase ¼ das empresas da região se encontra em Bom Jesus de Itabapoana. 

 A distribuição destas empresas por setor produtivo, segundo o RAIS, indica que o 

comércio é o setor que apresenta o maior número de estabelecimentos no município de 

Bom Jesus de Itabapoana 34,9%, enquanto a Microrregião de Itaperuna apresenta 33,5% e 

a Região Noroeste 35,2%. Em relação ao setor de serviços, Bom Jesus de Itabapoana 

possui o maior número de estabelecimentos, 27,8%, se comparado com as outras duas 

unidades regionais 25,3% e 23,1%, respectivamente. Vale destacar que o município em 

questão apresenta um terciário relativamente mais desenvolvido, sugerindo uma possível 

perspectiva com relação ao desenvolvimento de novas oportunidades de negócios nesse 

setor. 

 Considerando os dados dos estabelecimentos por atividades apresentados pelo 

RAIS, a Saúde apresenta um número maior de estabelecimentos (7,1%) em comparação 

com a escala micro regional (6,4%) e com a meso regional estadual (5,5%). Tal fato 

demonstra que o município tem uma relativa especialização na prestação de serviços de 

saúde, o que é importante, pois promove efeitos multiplicadores expressos na abertura de 

empresas ligadas a este setor. 

 Em 1992, o IBGE realizou uma pesquisa, a AMS – Assistência Médico-Sanitária - 

com características de um censo dos estabelecimentos e pessoal de saúde. Constatou-se 

que Bom Jesus de Itabapoana tinha um total de 23 estabelecimentos de saúde, nenhum dos 

quais era federal ou estadual. Destes estabelecimentos, três eram hospitais privados (sendo 

o mais importante o Hospital São Vicente de Paulo – o único com convênio com o SUS), a 

que se somavam quatro ambulatórios e/ou clínicas e dezesseis Centros de Saúde (sob 
                                                 
3  Os dados do RAIS, mesmo sendo uma das importantes fontes de informações sobre a 
economia do país, precisam ser interpretados com cautela devido ao alcance e aos limites dessas 
informações. Em primeiro lugar, o RAIS cobre apenas as empresas do setor formal da economia. 
Assim sendo, esse banco de dados deixa de fora todas as atividades econômicas que se desenvolvem 
na informalidade. Em segundo lugar, as informações do RAIS abrangem os órgãos do governo, 
incluídos no setor de serviços. Por essa razão, deve-se ter cuidado na análise dos dados deste setor, 
já que os governos locais tendem a ser os maiores empregadores em boa parte dos municípios 
pequenos do país. No caso dos dados referentes às empresas, a inclusão da administração pública, no 
entanto, não prejudica a análise, pois o número de estabelecimentos do setor público é sempre muito 
pequeno – no caso de Bom Jesus de Itabapoana são apenas cinco.  
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controle do município), sendo a maior parte deles localizada no distrito sede. 

 A história inicial do Hospital São Vicente de Paulo, como já foi vista anteriormente, 

confunde-se com os primeiros movimentos da sociedade civil do município na campanha 

para a reabertura daquele estabelecimento. Ao longo do tempo, o Centro Pró Melhoramento 

veio confirmar o empenho da diretoria em melhorar o hospital, tanto em termos de compra 

de equipamentos como em expansão física, esmerando-se para acompanhar os mais 

modernos avanços da medicina. Uma das recentes conquistas para o hospital foi na área de 

cirurgia cardíaca, que veio ampliar e fortalecer a sua atuação regional. Em 2000, foi 

inaugurado o serviço de hemodinâmica com tecnologia de ponta. Dentre os vários exames 

realizados se destacam a tomografia computadorizada, a videolaparoscopia, mamografia de 

alta resolução, broncoscopia, ecocardiografia e a eletrocardiografia dinâmica em esteira 

computadorizada. As especialidades médicas abrangem as áreas de clínica médica, 

cirúrgica, obstétrica pediátrica e posto de emergência. 

 O hospital São Vicente de Paulo possui atualmente 244 leitos, distribuídos em 35 

enfermarias, 12 apartamentos, 2 suítes, um corpo clínico integrado por 54 profissionais em 

17 especialidades diferentes e o Ambulatório. Vale destacar que destes 54 médicos, 26 são 

procedentes do próprio município, 4 de Itaperuna e 1 de Cambuci (perfazendo 31 da própria 

micro região), 6 de Campos e 3 do Rio de Janeiro. Já com relação a outros estados, 8 são 

procedentes de Minas Gerais, 4 do Espírito Santo, um do Paraná e um do Rio Grande do 

Sul. Os números em si mesmos têm um valor relativo, porém acentuam o caráter 

centralizador do município, pois mais da metade dos médicos que trabalham no hospital 

nasceram na região Noroeste Fluminense. 

 A área de atuação do hospital vem se expandindo muito desde 1970 e a clientela 

principal provêm do Sul do Espírito Santo como bem demonstram os dados referentes à 

procedência dos pacientes nos anos de 1970 a 1999, registrados na TABELA, que se 

segue. 

TABELA 

PROCEDÊNCIA DOS PACIENTES NO ANO DE 1970 E 1999 PARA O HOSPITAL SÃO 
VICENTE DE PAULO 

 

TOTAL DE PACIENTES NOVOS MUNICÍPIOS 
ANO DE 1970 ANO DE 1999 

ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 

  

B. JESUS DO ITABAP. 980 2409 
CAMPOS  104 501 
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TOTAL DE PACIENTES NOVOS 
ITAPERUNA  18 49 

CARDOSO MOREIRA - 8 
APERIBÉ - 6 

CANTAGALO  - 2 
SANTO ANT. DE PÁDUA  - 3 
SÃO JOSÉ DO UBÁ (RJ) - 3 

NITERÓI (RJ) - 3 
SÃO FIDÉLIS - 2 
VARRE E SAI  - 1 

PARAÍBA DO SUL - 1 
NATIVIDADE (RJ) - 1 

TOTAL 1102 2989 
ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 
  

B. JESUS DO NORTE  280 913 
SÃO JOSÉ DO CALÇADO  99 189 

GUAÇUÍ 17 41 
MIMOSO DO SUL 4 39 

IBITIRAMA - 28 
IBATIBA - 13 

DIV. DE S. LOURENÇO  - 10 
IUNA  - 9 

CACHOEIRA DO ITAP. - 8 
DORES DO RIO PRETO  - 7 

VITÓRIA  - 4 
MUQUI - 2 

VILA VELHA - 2 
GUARAPARI - 1 

TEIXEIRA DE FREITAS - 1 
TOTAL 400 1267 

FONTE: HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO 

 Com relação ao Estado do Rio de Janeiro, em 1970, a maior parte dos pacientes 

provinha, principalmente, do próprio município, o mesmo ocorrendo em 1999, porém já 

apresentando um crescimento do número de pessoas provenientes de regiões mais 

distantes, como Niterói. Já com relação ao Estado do Espírito Santo, os municípios 

limítrofes a Bom Jesus foram os que mais enviaram pacientes ao hospital, tanto em 1970 

como em 1999. Também houve um incremento no número de municípios capixabas que 

passaram a utilizar os serviços oferecidos pelo hospital, enviando os seus pacientes 4. Este 

incremento no número de pacientes que o hospital atendeu (Somando os dois estados, o 

total de pacientes que o hospital atendeu aumentou de 1502, em 1970, para 4256, em 1999) 

                                                 
4  Dos municípios capixabas que apresentaram um aumento da procedência dos pacientes para 
o hospital São Vicente de Paulo, foram visitados Alegre, Guaçuí e Mimoso do Sul. Nas entrevistas 
realizadas sobre o serviço médico em geral, foi constatado que existe um consenso que o hospital São 
Vicente de Paulo vem expandindo sua área de influência no sul do Estado, não só através do envio 
cada vez maior de pacientes ao hospital, mas também com o aumento do número de médicos de Bom 
Jesus de Itabapoana que prestam serviços nas citadas cidades.  
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é um fato que merece destaque, pois acaba contribuindo para a expansão residencial e 

comercial de Bom Jesus de Itabapoana. 

 São comuns os casos de doentes capixabas que se mudaram para a cidade de Bom 

Jesus de Itabapoana não só em busca do hospital São Vicente de Paulo, mas também dos 

demais estabelecimentos médico-hospitalares que a cidade oferece: a Casa de Saúde 

Aurora Avelino, a Clínica de Repouso Itabapoana e os postos do Sistema Único de Saúde. 

Tal aspecto vem chamando a atenção e já mereceu uma reportagem no jornal “O Dia” 

(9/1/94), intitulado “Bom Jesus socorre doentes capixabas”. Segundo a matéria, alguns 

pacientes, para permanecerem mais próximos do atendimento hospitalar, transferem-se 

para a cidade em busca da qualidade de atendimento que o setor de saúde oferece, 

sinalizando ser este o principal agente responsável pela refuncionalização de Bom Jesus de 

Itabapoana. 

 O crescimento e a diversificação do setor de saúde trazem repercussões no urbano, 

tendo em vista que a maioria dos médicos reside na cidade, acarretando uma ampliação da 

demanda por parte de uma clientela com nível de renda e padrões mais diversificados e 

mais requintados de consumo. A cidade possui um grau de complexidade das atividades 

econômicas, relativamente alto, se comparado com outras cidades de pequeno porte da 

região Noroeste, apresentando quantidade e variedade muito mais expressivos de 

indústrias, de estabelecimentos comerciais e de serviços5. 

 O município de Bom Jesus de Itabapoana contava em 1999, segundo dados 

coletados na Prefeitura, com 76 indústrias, sendo 20 delas de confecções, 569 

estabelecimentos comerciais, 242 empresas ligadas a serviços e 1035 autônomos (sendo 

34,8% destes com nível superior). 

OS AGENTES ECONÔMICOS 

A taxa média geométrica de crescimento da população residente em Bom Jesus de 

Itabapoana foi de 0,60 na década de 1980/1991, e de 1,53 no período de 1991/1996; a 

maior taxa entre todos os municípios do Noroeste Fluminense (TABELA 4). Este fato 

assume um caráter relevante, pois este município enquadra-se em uma região 

tradicionalmente estagnada, onde a taxa de crescimento populacional da maior parte dos 

municípios não atingiu o patamar de 1,00 nos intervalos citados. O fato de o município estar 

aumentando sua população mostra que a cidade vem se dinamizando economicamente, 

atraindo população de outras localidades, revertendo seu quadro de esvaziamento 

demográfico. 

                                                 
5  Com relação ao setor comercial, por exemplo, o censo comercial de 1980 registrava em Bom 
Jesus de Itabapoana 195 estabelecimentos comerciais, número superado somente por Itaperuna na 
região Noroeste. 
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 Este aumento demográfico nas últimas duas décadas relaciona-se, provavelmente, a 

atração da cidade como moradia para os profissionais liberais que se integraram ao 

mercado de trabalho da cidade. Até o na’o de 1980, por exemplo, a cidade contava com 35 

médicos, 13 odontólogos, 2 psicólogos e nenhum fonoaudiólogo. Já em 1996, estes 

números sobem para 64, 32, 5 e 2, respectivamente, segundo cadastro da Prefeitura de 

Bom Jesus de Itabapoana. 

 Com a ampliação da demanda por parte de uma clientela nova, dotada de melhor 

nível de renda e padrões mais diversificados e requintados de consumo, a cidade 

incrementa o comércio, passando a oferecer uma maior quantidade e variedade de bens e 

serviços. 

Não é só o setor comercial que se beneficia do crescimento demográfico qualificado 

registrado na cidade. Prédios e casas antigas estão sendo reformados ou ampliados, ao 

mesmo tempo em que novos bairros surgem com residências modernas, até mesmo de 

nível metropolitano, remodelando a cidade. O bairro Jardim América, conhecido na cidade 

como o “bairro dos médicos” é o melhor exemplo desse “rejuvenescimento urbano” em 

curso e expansão. Originou-se de um loteamento feito pelo proprietário que tinha como 

objetivo a construção de um “bairro modelo”, destinado à residência da classe rica, 

principalmente médicos que estavam se transferindo para a cidade para trabalhar no 

Hospital São Vicente de Paulo, naquele momento em fase de expansão do quadro de 

especializações médicas. 

 A maior parte das casas construídas neste bairro tem como características dois 

pavimentos em amplo terreno ajardinado com piscina e churrasqueira e em seu interior 

divisão funcional apropriada e decoração requintada e de bom gosto. Nas diversas 

entrevistas feitas com os médicos, afirmam eles que vieram morar na cidade porque nela 

encontraram segurança e tranqüilidade que os grandes centros urbanos já não oferecem 

mais, além das possibilidades e oportunidades financeiras propiciadas pelo mercado local e 

regional. Em resumo: qualidade de vida extremamente atraente. Afirmam que a cidade está 

expandindo a oferta de bens e serviços e que nela encontram quase todos os bens de 

consumo de que necessitam. Dois shoppings centers foram inaugurados na cidade 

recentemente e’ já estão com 80% das lojas ocupadas, sendo metade para fins de 

consultório médico. A única ressalva foi a de que o comércio local de Bom Jesus de 

Itabapoana apesar de possuir maior variedade que o de Itaperuna acaba perdendo 

consumidores porque os estabelecimentos do município vizinho oferecem maior prazo para 

pagamento. 

 O incremento e a melhoria do setor comercial estão sendo implementados também 

pelos filhos de comerciantes locais que realizaram o curso superior em Campos ou no Rio 
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de Janeiro e, ao se graduarem retornam à cidade com projetos de melhoria e diversificação 

dos empreendimentos familiares6. A deterioração da qualidade de vida nos grandes centros 

foi apontada como o principal fator que vem desestimulando a permanência desses jovens 

naqueles centros urbanos. 

 Dentre os agentes responsáveis pelo aumento do número de pequenas e médias 

empresas no município (segundo a Prefeitura, um incremento de 147 novas unidades entre 

os anos de 1986 e 2000), destaca-se o SEBRAE7, que além de estimular a abertura de 

empresas, fornece cursos para a melhoria da qualificação da mão-de-obra para o setor 

comercial e industrial. O SEBRAE foi criado com o objetivo de apoiar e fomentar a criação, a 

expansão e a modernização das micro e pequenas empresas, capacitando-as para melhor 

cumprir o seu papel no processo de desenvolvimento econômico e social, de distribuição de 

renda, de criação de empregos e de geração de novos empresários. Após 1995, seus 

produtos e serviços foram modernizados, promoveu-se a introdução de novos conceitos de 

gestão, com fundamento na qualidade total (SEBRAE, 1999). 

O Projeto “Feira Industrial e Comercial Multisetorial” que se realizou em junho de 

1999 na cooperativa de Bom Jesus de Itabapoana, por iniciativa desse órgão, constitui 

exemplo de ações que visam estimular a regularização de um maior número de indústrias 

caseiras. Só neste evento, segundo dados do próprio SEBRAE, 86 novas empresas foram 

cadastradas. 

                                                 
6  Neste sentido, é elucidativo o exemplo do filho de um empresário da região, dono de uma 
padaria fundada em 1948 na cidade. Ao retornar a cidade, após cursar administração no Rio de 
Janeiro, o filho abriu uma loja de revenda de bicicletas tipo “montain bike” em 1995. Atualmente esta 
loja, única na cidade, tem um lucro maior do que a padaria, e esta, por insistência do filho, está sendo 
reformada e passará a se chamar “Oficina do Pão”. 
7  A história do Sebrae sempre esteve relacionada com a preocupação de apoiar os segmentos 
de empresas de pequeno porte. Em 1960 houve a criação do Grupo Executivo de Assistência à Média 
e Pequena Empresa Industrial, com o objetivo de melhorar a produtividade e fortalecer a estrutura 
econômica e financeira das empresas. 

Por iniciativa do BNDE (atual BNDES) e do Ministério do Planejamento, foi criado, em 1972, o 
Centro Brasileiro de Assistência Gerencial à Pequena Empresa – CEBRAE.  Este órgão passou por 
várias fases buscando sempre a eficiência e criando programas específicos para  incentivar as 
pequenas e médias empresas.  Vale ressaltar que durante o período compreendido entre 1975 a 
1979, quando os projetos a níveis nacionais só se direcionavam para as grandes empresas, este órgão 
foi importante para sensibilizar os empresários e as universidades no que tange a necessidade de 
incentivar a pequena e média empresa em função de sua capacidade de geração de emprego e renda, 
elementos fundamentais para um processo harmonioso de desenvolvimento de uma Nação. 

A partir de 1982 o Cebrae passou por uma nova fase, atuando mais politicamente junto às 
micro, pequenas e médias empresas.  O Cebrae atuou como um canal de ligação entre as empresas e 
os demais órgãos governamentais no encaminhamento de questões mais relevantes. 

Ao longo do governo Sarney, este órgão enfrentou uma grande instabilidade orçamentária 
limitando a sua atuação.  A partir de 1990, durante a gestão do Collor, os empresários se articularam  
com os integrantes do Cebrae e aprovaram no Senado a criação do Sebrae, não mais como órgão 
público estatal mas como Sociedade Autônoma sem fins lucrativos ( Medida Provisória 151 )  
passando a ser obrigatório para qualquer empresa do ramo comercial, industrial e de serviço   a 
contribuição de 0,3% da folha de pagamento. 
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 Os cursos, como os que o SEBRAE oferece com o objetivo de melhorar a 

qualificação do trabalhador, inclusive da mão de obra rural, tornam-se cada vez mais 

imprescindíveis nos centros urbanos, principalmente de pequeno porte, carentes daquele 

tipo de trabalhador. Só em Bom Jesus de Itabapoana o SEBRAE realizou ao longo do ano 

2000 mais de vinte cursos inéditos. 

A preocupação com a formação de quadros encontra expressão no aumento’ de 

cursos superiores oferecidos pelas universidades localizadas em Itaperuna (a maior delas é 

a UNIG – Universidade de Iguaçu). Cabe destacar a importância que este município vem 

assumindo em todo o Noroeste Fluminense. Esta função urbana vem atraindo uma grande 

quantidade de estudantes de Bom Jesus de Itabapoana e, certamente, possibilitará a 

formação de um maior número de pessoal qualificado no município. 

 Nesse contexto, os agentes econômicos que atuam em Bom Jesus de Itabapoana 

vêm diversificando e incrementando a atividade comercial na cidade através de algumas 

estratégias que serão abordados no próximo segmento. 

 AS ESTRATÉGIAS PARA O CRESCIMENTO ECONÔMICO DA CIDADE 

 As estratégias que estão sendo utilizadas para incrementar o setor produtivo de Bom 

Jesus de Itabapoana têm como pano de fundo a marca da pessoalidade na construção das 

relações sociais e práticas cotidianas. Prado (1995) ao estudar em Cunha (SP) o modo de 

vida da cidade pequena brasileira, mostra que a pessoalidade é uma característica que 

distingue a pequena cidade das cidades médias e grandes. As práticas que nela se 

desenrolam não são entre indivíduos, mas entre pessoas, que são sempre identificadas com 

particularidades, reconhecidas e localizadas social e espacialmente. 

Na ótica de Gilberto Velho e Luiz Antonio Machado (1977), nas cidades grandes e 

nas metrópoles existe a possibilidade de um “anonimato relativo” devido ao “caráter 

altamente diferenciado da organização da produção nas grandes cidades industrial, com seu 

gigantismo paralelo”, somando-se a “possibilidade de desempenhar papéis diferentes em 

meios sociais distintos não coincidentes e, até certo ponto, estanques”. Numa cidade 

pequena, segundo os autores, isto não acontece, pois “apesar das diferenciações dos 

papéis desempenhados pelos habitantes, todos eles são conhecidos”(pág 80). Ou seja, a 

maioria das pessoas se conhece e, por isso, “sabe-se com quem se está falando”. O 

anonimato é muito difícil. Em qualquer área comercial ou estabelecimento público em que se 

esteja, a pessoalidade impera no comportamento dos indivíduos. 

Um trabalho que discute a pessoalidade como elemento fundamental na construção 

de territorialidades urbanas na pequena cidade é o de Silva (2000), onde a autora mostra 
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que mesmo as relações de caráter formal são entrelaçadas com relações de afetividade, 

parentesco e respeito, gerando uma confiança mútua estabelecida em regras e códigos. 

 O “reconhecimento” é, portanto, básico nesse sistema. É importante saber com quem 

se está falando, a que família pertence. Prado (1995) mostra que “numa cidade pequena, o 

conhecimento (relações) entre as pessoas é tão generalizado – parentes, amigos, 

compadres e conhecidos estão por toda parte – que as coisas praticamente funcionam o 

tempo todo com base nas relações pessoais, no favor, na consideração e na confiança” 

(pág.39). Desse modo, o crédito, no sentido financeiro da palavra, é uma instituição exercida 

de forma única na cidade, correspondendo ao crédito no sentido da confiança e 

consideração mencionados acima. A tolerância e a flexibilidade em relação aos registros de 

negociação são grandes, parecendo prevalecer o conhecimento entre as pessoas 

contratantes, mais do que propriamente o contrato. 

 Muitas vezes isto foi observado em Bom Jesus de Itabapoana. Em inúmeros bares, 

farmácias, supermercados, lojas da cidade, por exemplo, a contabilidade do mercado ainda 

é operada na base do “caderno de compra” de cada cliente (freguês). É interessante notar 

que quando a casa comercial se “moderniza”, e adota uma postura mais empresarial (como, 

por exemplo, não utilizar mais o “caderno”), a sociedade local tem dificuldade em aceitar. Os 

habitantes, que possuíam relações pessoais com o dono do estabelecimento, sentem-se 

ofendidos pela falta de crédito, pois este era, anteriormente, baseado nos códigos de 

confiança pessoal. 

Assim como as relações econômicas na cidade pequena são perpassadas pela 

pessoalidade, os sistemas jurídico e político também são entrecortados pelas relações 

pessoais. Enquanto na cidade grande o poder público está bem distante da maior parte dos 

eleitores, na cidade pequena é comum a presença de pessoas, dos mais diferentes níveis 

sociais, na prefeitura para conversar com o prefeito. Este atende com maior presteza, dando 

a cada um, o tempo de escuta necessário para que as pessoas possam explanar seus 

problemas. Por outro lado, a cobrança de alguma promessa não cumprida é muito maior do 

que na cidade grande. 

Em Bom Jesus de Itabapoana, no caso da política partidária local, também os laços 

pessoais possuem importância. Nas entrevistas feitas, grande parte da população afirmou 

que votavam no prefeito devido a “pessoa candidato”, independente do seu partido. Apenas 

uma minoria votava ideologicamente e tinha uma preocupação de reconhecer as linhas 

partidárias que estão por trás das pessoas. Prado (1995) escrevendo em relação à escolha 

dos votos numa cidade pequena afirma: 

“As razões para a escolha do voto são “coerentemente, razões de ordem pessoal 

facilmente reconhecíveis na chamada política “do favor” ou “de clientela”: amizade; 
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parentesco; um favor ou uma ajuda prestados, pelos quais se “deve gratidão”, que é paga 

com o voto. Eleito o candidato, o eleitor sente reafirmado o laço de amizade e/ou o direito de 

conseguir novos favorecimento.” (Prado, 1995:43) 

As relações pessoais marcadas pela confiança são responsáveis pelo sucesso das 

parcerias estabelecidas entre a sociedade civil e o poder público em Bom Jesus do 

Itabapoana. Esta parceria é uma importante estratégia para o crescimento econômico do 

município e se corporifica, por exemplo, na iniciativa de um grupo de pessoas que, não 

tendo capital para abrir o próprio negócio, se associa com o objetivo de arrecadar maior 

verba para investir no crescimento econômico do município. Esta união de interesses 

originou um empreendimento conhecido como VALITA (Vale do Itabapoana 

Empreendimentos) – sociedade civil, sem fins lucrativos e duração indeterminada que tem 

como objetivo social, assistir, orientar, coligar e instruir as pessoas físicas e empresas que 

representa, no que diz respeito às atividades de empreendimentos industriais, comerciais e 

serviços em geral. 

Este empreendimento foi criado no ano de 2000 e é composto por um número 

limitado de sócios (300) que se dividem em duas categorias: os sócios fundadores (10) e os 

sócios efetivos (290). Dentre os sócios fundadores está João Borges, citado anteriormente, 

cuja família é uma das mais tradicionais da cidade e o pai foi o primeiro prefeito do 

município, sendo até hoje citado como referência. Ele é responsável pelo convite às 

pessoas “importantes” da cidade para ingressarem na Valita, mediante a contribuição 

mensal de cem reais. Após um determinado tempo, o montante arrecadado será investido 

em alguma atividade produtiva, com base em estudos do Sebrae a respeito das 

potencialidades do município. Vale destacar que a população que resolve tornar-se 

sócia deste empreendimento não sabe de antemão onde será investido o dinheiro que está 

sendo arrecadado. Nas entrevistas realizadas com alguns sócios, todos foram unânimes em 

afirmar que só resolveram ingressar na Valita porque o João Borges estava à frente deste 

empreendimento. A confiança e o respeito à figura dele foi apontada como o principal fator 

que pesou na decisão. Todos os convites feitos até agora foram aceitos. A “pessoa” João 

Borges é, sem dúvida, o responsável pelo sucesso deste empreendimento. 

 A Valita expressa uma estratégia de crescimento importante para a cidade porque a 

maior parte dos citadinos bonjesuenses não possui capital suficiente para investir, por conta 

própria, em uma atividade produtiva rentável. Nesse contexto, a cidade pequena pode 

expandir o setor produtivo, tendo como pano de fundo o conhecimento, ou melhor, o 

reconhecimento mútuo entre as pessoas. 

 Uma outra importante parceria entre os moradores citadinos onde também impera a 

pessoalidade é corporificada no Sistema Condomínio. Nele, um grupo de pessoas se reúne 
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e passa a contribuir mensalmente para a construção de um determinado imóvel residencial 

ou comercial. Ao término da obra, cada contribuinte tem direito a um número de salas ou 

apartamentos correspondente ao valor de sua contribuição. Os dois últimos shoppings-

centers e o único arranha-céu da cidade foram construídos desta forma. Mais uma vez, a 

confiança e a consideração nas relações pessoais viabilizaram o crescimento do município. 

 As parcerias expressas na Valita e no Sistema Condomínio vem sendo 

implementadas por pessoas que estão se envolvendo na construção de novos espaços ou 

refuncionalização de alguns deles na cidade, integrantes da chamada elite local. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O estudo a respeito do novo papel da cidade de pequeno porte, devido às mudanças 

na dinâmica da urbanização brasileira, teve como escala de análise a cidade de Bom Jesus 

de Itabapoana, localizada no Noroeste Fluminense. Procurou-se compreender os processos 

gerais que nela atuam, as particularidades da região em que está inserida e as 

especificidades do local. 

 Para uma melhor compreensão das transformações econômicas e espaciais das 

cidades de pequeno porte faz-se necessário o estudo na escala local, como o que foi 

desenvolvido neste trabalho na cidade de Bom Jesus de Itabapoana. A identificação dos 

atores e dos processos que estão refuncionalizando este núcleo urbano contribuiu para o 

melhor entendimento das possíveis dinâmicas que cabem às cidades pequenas dentro do 

perfil atual da urbanização brasileira. 

 A partir do processo de formação histórica de Bom Jesus de Itabapoana, algumas 

singularidades puderam ser percebidas. Dentre elas, a sua posição geográfica que, desde 

os tempos áureos do café, vem contribuindo para expandir a sua área de influência na 

região fluminense e capixaba, e a importância que a sociedade civil teve, e ainda tem, no 

processo de estruturação espacial e econômica da cidade. Mesmo antes da emancipação 

municipal, houve a união da população para reabrir um empreendimento da comunidade: O 

Hospital São Vicente de Paulo. 

 Com a caracterização do quadro produtivo de Bom Jesus de Itabapoana identificou-

se o setor de saúde como um processo particular que está refuncionalizando a cidade, não 

só devido ao crescimento e diversificação deste setor, o que atraiu um número crescente de 

profissionais de saúde, mas, principalmente, por causa das repercussões deste incremento 

no urbano, o que foi comprovado com a maior quantidade e variedade de indústrias, 

estabelecimentos comerciais e de serviços, comparativamente a outros municípios da região 

noroeste. 

 923



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 Como não poderia deixar de ser, estes profissionais com melhor nível de renda e 

padrões mais diversificados e requintados de consumo são importantes agentes que estão 

contribuindo para a refuncionalização da cidade. Além deles, vale destacar o retorno dos 

filhos dos comerciantes e de outros profissionais locais após o término do curso superior, 

com projetos de melhoria e diversificação dos empreendimentos familiares. Um outro 

importante agente responsável pelo aumento e diversificação do setor produtivo em Bom 

Jesus de Itabapoana está sendo o SEBRAE, através do incremento do número de pequenas 

e médias empresas, além da melhoria da qualificação do trabalhador através dos inúmeros 

cursos que oferece. 

 As estratégias implementadas por estes agentes tiveram como característica 

principal a pessoalidade na construção das relações sociais e práticas cotidianas. Numa 

cidade pequena como Bom Jesus de Itabapoana, o conhecimento entre as pessoas é tão 

generalizado, que as relações econômicas, políticas, sociais, funcionam praticamente o 

tempo todo com base nas relações pessoais, no favor, na consideração e na confiança. Esta 

especificidade da pequena cidade foi fundamental para a compreensão de como está sendo 

articulado pela elite local o crescimento econômico de Bom Jesus, exemplificado pela Valita 

e pelo Sistema Condomínio. 

 Cabe destacar que em todo estudo a respeito de cidades de pequeno porte faz-se 

necessário o conhecimento das elites locais e como elas estão se articulando para o 

desenvolvimento da cidade. É importante salientar que pensar no papel das elites enquanto 

agentes produtores do espaço é ter em mente as suas relações de poder e suas escalas de 

decisão, além das instituições através das quais suas ações atingem os efeitos desejados. 

Significa, em outras palavras, trabalhar com relações sociais diferenciadas e com níveis 

hierárquicos de poder. Porém, é fundamental definir claramente quem são as elites, pois 

nem todos os atores sociais podem ser considerados como tal. “Elites são os que se 

identificam como tal, são coesos e unidos apesar dos conflitos manifestados entre si”. 

No caso de Bom Jesus de Itabapoana, percebeu-se que ao mesmo tempo em que as 

elites promovem melhorias participando ativamente das estratégias de crescimento 

econômico da cidade, elas também freiam qualquer mudança que possa alterar a situação 

vigente da qual se beneficiam. Diante deste quadro, evidencia-se a importância de estudos 

sobre as elites locais para a compreensão da dinâmica atual pela qual passa a cidade de 

pequeno porte. 
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