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O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO NOROESTE 
FLUMINENSE (R.J.) PELO VIÉS DO ESTUDO DA POPULAÇÃO – 
1940-2000.1
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 A Região Noroeste Fluminense se localiza na divisa do Estado do Rio de Janeiro, 

com os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo a aproximadamente quatrocentos 

quilômetros da capital do Estado, em direção ao noroeste. Trata-se de uma antiga área 

cafeeira que até meados do Século XX ocupou uma posição de destaque nas exportações 

nacionais. Dados da Tabela 1 (anexa ao final) mostram que em 1940, a população rural 

representava 86,2% do total regional. Em 1980 essa participação decaiu para 23,0% e em 

2000, a apenas 20,8%. Em oposição, em 1940 a população urbana era de apenas 13,8% e 

passou para 79,2% no ano 2000. 

Os dados acima indicam um processo acentuado de desterritorialização da 

população rural, associado a uma urbanização significativa, porém, em um contexto de 

população total em longo processo de estagnação. Em 1940, em números absolutos, a 

população regional era de 305.066 habitantes que chega ao ano 2000 com apenas 297.696. 

Então, duas observações tornam-se evidentes: 

a) A primeira diz respeito ao processo de involução demográfica regional 

 no período considerado; 

b) Paralelamente a essa estagnação demográfica, verificou-se, no interior 

 da própria região, uma transferência de população do campo para a 

 cidade, sobretudo a partir da década de 1970 quando a velocidade da 

 urbanização aumenta. 

Uma das causas do esvaziamento regional foi a ação do Estado que, na década de 

1960, através do Instituto Brasileiro do Café (IBC), patrocinou um grande programa de 

erradicação de cafezais que eram considerados esgotados e de baixa produtividade 

(Mizubuti, 1978). Essa erradicação se deu mediante indenização atrativa paga aos 

                                                 
1 Este texto foi escrito, em grande parte, baseado na pesquisa denominada “O estudo geográfico da 
população do Estado do Rio de Janeiro”, desenvolvido pelos bolsistas do PET (Programa de Educação 
Tutorial)  do curso de Geografia da UFF. 
2 satie@nitnet.com.br 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - Departamento de Geografia 
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fazendeiros em espécie por pé de café erradicado. Pelos termos contratuais o café 

erradicado deveria ser substituído por outros cultivos, dentro de uma proposta de 

diversificação das lavouras com o objetivo de instituir-se uma agricultura comercial de 

mercado interno. Porém, essa diversificação não aconteceu. 

Figura 1 
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A maioria dos grandes proprietários de terras substituiu o café pela pecuária extensiva, o 

que causou uma elevada taxa de desemprego rural, tendo chegado a quase 90% em alguns 

casos. Hoje a zona rural dessa região é um verdadeiro “deserto” de homens. As cidades, 

por seu turno, cresceram rapidamente, sem estrutura de emprego compatível com o 

aumento da demanda. Esse excedente de população urbana desenraizada do campo fez 

aumentar a exclusão social, visível na paisagem como é o caso do assentamento de Nova 

Bom Jesus a que será referido mais adiante. Em virtude do empobrecimento agrícola da 

região, a economia urbana também não apresentou nenhum dinamismo em especial. A 

baixa industrialização regional parece ter sido compensada pela hipertrofia do setor terciário. 

A Tabela 2 a seguir indica que, salvo o município de São José do Ubá, os outros 

doze municípios têm, no ano 2.000, mais de 50% de sua população urbanizada, sendo que 

nove deles, já ultrapassando a marca dos 70%. Neste conjunto destaca-se Itaperuna, o mais 

populoso deles, com 86.720 habitantes que equivale a 29,1% do total regional e com quase 

90% de população urbanizada. 

TABELA 2 
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População urbana e rural com % de cada Município 

2000 

 

MUNICÍPIOS TOTAL % URBANA % RURAL %

Região Noroeste 
Fluminense 297.696

 
100,0 235.660

 
79,2 

 
62.036 20,8

Aperibé 8.018 100,0 6.842 85,3 1.176 14,7

B. Jesus do Itabapoana 33.655 100,0 27.425 81,5 6.230 18,5

Cambuci 14.670 100,0 9.946 67,8 4.724 32,2

Italva 12.621 100,0 8.841 70,0 3.780 30,0

Itaocara 23.003 100,0 15.928 69,2 7.075 30,8

Itaperuna 86.720 100,0 77.378 89,2 9.342 10,8

Laje do Muriaé 7.909 100,0 5.624 71,1 2.285 28,9

Miracema 27.064 100,0 24.044 88,8 3.020 11,2

Natividade 15.125 100,0 11.741 77,6 3.384 22,4

Porciúncula 15.952 100,0 12.018 75,3 3.934 24,7

Sto.Antônio de Pádua 38.692 100,0 29.415 76,0 9.277 24,0

São José de Ubá 6.413 100,0 2.326 36,3 4.087 63,7

Varre-Sai 7.854 100,0 4.132 52,6 3.722 47,4

Fonte: CIDE-tabulações especiais, 2000. 

Embora não desempenhe um papel de “capital” regional, Itaperuna é, sem dúvida, a 

cidade mais importante da Região Noroeste. Nela, percebe-se in loco que, a partir dos anos 

80 e, sobretudo, nos anos 90, após um período de crescimento da vida comercial e dos 

serviços de níveis mais simples, a cidade começou a receber algumas indústrias 

importantes, bem como comércio mais sofisticado, e alguns serviços especializados. 

Merecem destaque no primeiro segmento, a indústria de laticínio Parmalat muito visível na 

paisagem pela sua magnitude e imponência. No tocante ao comércio, destacam-se lojas de 

automóveis e de motos, além de butiques de roupas e calçados de grifes. No segmento de 

serviços destacam-se centros médicos especializados, como uma clínica de cirurgias 

cardíacas que atraem, inclusive, pacientes da região metropolitana. 

O crescimento da população urbana dessa região, de um modo geral, se deveu a 

saldos migratórios positivos (campo-cidade), do que ao crescimento vegetativo, e, segundo 

Singer (1973), tanto as migrações intra-regionais como as inter-regionais, são reflexos de 

um processo de mudança econômica e social que atinge, num dado momento histórico, uma 
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determinada sociedade assentada em um determinado espaço. Sob este ponto de vista os 

dados estatísticos apontam que essa região foi uma área essencialmente agrária e rural até 

os anos 1960-70, quando, de forma tardia, foi atingida pelo mecanismo da modernização da 

sociedade brasileira, em processo de industrialização, 

 Essa região localizada no extremo norte do Estado do Rio, passou a desempenhar 

um papel de “periferia” da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), 3com inserção 

subalterna na nova divisão territorial do trabalho fluminense, O papel de “centro” foi 

ocupado, inicialmente, pela cidade do Rio de Janeiro que primeiro se urbanizou e se 

industrializou em detrimento do interior do Estado como um todo. Este “despovoamento” do 

interior foi devido a fortes transferências de população para as cidades da RMRJ e, 

possivelmente, para outros Estados. 

O processo de industrialização não consiste apenas numa mudança de técnicas de 

produção e numa diversificação maior de produtos, mas também numa profunda 

alteração da divisão social do trabalho. Numerosas atividades manufatureiras, que 

antes eram realizadas combinadas com atividades agrícolas , são separadas destas, 

passando a ser realizadas de forma especializada em estabelecimentos 

espacialmente concentrados. (Ibidem, p. 32). 

Como acontece, comumente, em todas as sociedades atingidas pelo Modo de 

Produção Capitalista, também no Estado do Rio de Janeiro, a industrialização não ocorreu 

de forma dispersa e generalizada em toda a extensão do seu território. Ao contrário, este 

processo se implantou sob um padrão extremamente concentrado na cidade do Rio de 

Janeiro e no seu entorno imediato. Inicialmente para os seus subúrbios, depois, em direção 

aos municípios vizinhos da Baixada Fluminense e, nos anos 70, alcançando municípios do 

fundo da Baía da Guanabara, como Magé e, nos anos 80 e 90, espraiando-se para os 

municípios da orla oriental da Baía (Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí entre outros). 

Esta lógica de produção do espaço num contexto de uma nova divisão territorial do trabalho, 

promoveu a transferência numerosa de população do interior para a capital, a ponto de, no 

ano 2.000, a RMRJ ter concentrado mais de 70% da população de todo o Estado, conforme 

pode ser observado na Tabela 3 à página 6 seguinte. 

Certamente o grande poder de atração que a cidade do Rio de Janeiro exerceu 

sobre populações vizinhas através dos séculos, deveu-se à condição de capital do país que 

passou a exercer desde meados do Século XVIII, até a sua transferência para o Planalto 

Central em meados do Século XX (1960). Esta função político-administrativa foi fundamental 

                                                 
3 A RMRJ se constitui atualmente de dezessete municípios a saber: 1. Rio de Janeiro, 2.Belford Roxo, 
3.Duque de Caxias, 4.Guapimirim, 5. Itaboraí, 6. Japeri, 7. Magé, 8. Mesquita, 9.Nilópolis,10. Niterói, 
11.Nova 12.Iguaçu, 13. Paracambi, 14.Queimados, 15.São Gonçalo, 16.São João de Meriti, 
17.Seropédica e 18.Tanguá.  
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para a afirmação da metrópole carioca. Outro fator potencializador foi o porto da cidade que 

em muito dinamizou o desenvolvimento do Rio tendo contribuído para acentuar o seu 

caráter cosmopolita, ao mesmo tempo em que fortalecia sobremaneira, a vida comercial. O 

processo de industrialização brasileira também teve na cidade do Rio de Janeiro e 

arredores, o lócus pioneiro. A confluência dessas variáveis, deu origem e sustentação a um 

forte setor público traduzido por uma gama de empresas estatais, de instituições de 

economia mista, para-estatais, além de várias instituições de ensino superior, de pesquisa e 

de produção de ciência e tecnologia. 

As condições acima, somadas a um conjunto de belezas naturais e culturais, fizeram 

do Rio de Janeiro a decantada Cidade Maravilhosa, cuja condição reforçou mais ainda o 

papel polarizador e de atração de mais e mais fluxos migratórios. 

Este processo é totalmente oposto àquele ocorrido com a população do Noroeste 

Fluminense. 

Tabela 3 

População Rural e Urbana da Região Metropolitana 

2000 

MUNICÍPIOS TOTAL % URBANA % RURAL %
Região Metropolitana 10.710.515 100,0 10.652.250 99,5 58.265 0,5
Rio de Janeiro 5.857.904 100,0 5.857.904 100 0 0
Belford Roxo 434.474 100,0 434.474 100 0 0
Duque de Caxias 775.456 100,0 772.327 99,6 3.129 0,4
Guapimirim 37.952 100,0 25.593 67,4 12.359 32,6
Itaboraí 187.479 100,0 177.260 94,5 10.219 5,5
Japeri 83.278 100,0 83.278 100 0 0
Magé 205.830 100,0 193.851 94,2 11.979 5,8
Mesquita 166.080 100,0 166.080 100 0 0
Nilópolis 153.712 100,0 153.712 100 0 0
Niterói 459.451 100,0 459.451 100 0 0
Nova Iguaçu 754.519 100,0 754.519 100 0 0
Paracambi 40.475 100,0 36.868 91,1 3.607 8,9
Queimados 121.993 100,0 121.993 100 0 0
São Gonçalo 891.119 100,0 891.119 100 0 0
São João de Meriti 449.476 100,0 449.476 100 0 0
Seropédica 65.260 100,0 51.897 79,5 13.363 20,5
Tanguá 26.057 100,0 22.448 86,1 3.609 13,9
Fonte: CIDE, tabulações especiais, 2000. 
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Certamente o fluxo migratório convergente para a RMRJ constituiu-se de outras 

correntes além daquela procedente do interior do próprio estado. Sabe-se que de Minas, 

Gerais e Espírito Santo vieram milhares de migrantes engrossar as fileiras dos 

trabalhadores da metrópole carioca, ao mesmo tempo em que contribuíram, e muito, para a 

formação do povo carioca e fluminense. 

Recorrendo, novamente, aos dados da Tabela 1 (anexa), verifica-se que, ao 

contrário do que aconteceu na região metropolitana entre os censos de 1960 e 70, no 

Noroeste Fluminense ocorreu uma significativa redução da população total, pois percebe-se 

que, dos 285.807 pessoas, dez anos depois, restavam apenas 245.561. A perda regional foi 

de da ordem de 14,0%. 

Supõe-se, pois que, houve uma significativa transferência de população dessa região 

empobrecida, para outras mais dinâmicas. Sobre a formação de uma sociedade capitalista e 

seus reflexos espaciais, assim se expressou Jorge Balán (1973): 

(...) a história da formação de uma força de trabalho, formalmente livre, ocupacional 

e 

geograficamente móvel, porém necessitada do trabalho assalariado, é a história da 

formação do capitalismo moderno. Na medida em que essa formação se faz através 

de atividades econômicas novas e da elaboração ou do desaparecimento de outras, 

localizadas diferencialmente no espaço, a história da formação do capitalismo em 

uma 

sociedade nacional pode ser descrita em termos de movimentos de população. (p.8). 

Assim sendo, há uma correspondência, ao mesmo tempo complementar e 

contraditória entre o comportamento do crescimento & esvaziamento das populações do 

Noroeste e da RMRJ, nos decênios de 1960-80, a despeito da redução da intensidade no 

período. Entre 1970-80, poder-se-ia dizer que permaneceu estagnada. Assim sendo, é de se 

supor que essas duas décadas de declínio e/ou estagnação demográfica, tenham sido de 

crise econômica regional profunda, na medida em que, a dinâmica demográfica reflete, 

diretamente, o desempenho da economia. 

Um aspecto importante a ser sublinhado em relação à economia regional do 

Noroeste Fluminense, é a presença da agroindústria açucareira, Apesar do seu centro 

principal estar localizada na Baixada dos Goytacazes, mais precisamente, no município de 

Campos, a maioria dos municípios constitutivos da Região Noroeste, possuiu, também, forte 

presença dos canaviais até o final dos anos 1970. Vestígios muito marcantes são 
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encontrados no município de Bom Jesus do Itabapoana, onde três grandes usinas4 ainda se 

encontram em pé, como que denunciando a presença de rugosidades a que se referiu 

Milton SANTOS (1978, p. 138). Todas elas estão desativadas ou re-funcionalizadas. Uma 

delas, a Vila Matinha, teve grande parte de seus equipamentos convertidos para a produção 

de aguardente. Esta usina mantém dois casarões grandes e antigos. No primeiro funciona 

um conjunto de alambiques, serpentinas e grandes tanques onde o caldo de cana fica em 

processo de fermentação. Posteriormente, passa por destilação até ser transformado em 

cachaça. O produto permanece em grandes tonéis de carvalho, curtindo, até alcançar o 

ponto ideal de consumo, quando é então engarrafada e comercializada. 

. O segundo dos pavilhões, de arquitetura antiga, de estilo colonial, é utilizado 

apenas parcialmente. Neste funciona um setor de engarrafamento, rotulagem e 

comercialização (atacado e varejo). 

Ocorre que, por razões técnicas e por falta de matéria prima, esta fábrica de 

aguardente funciona apenas seis meses ao ano, oferecendo um peculiar caráter de 

sazonalidade em atividade industrial. A paisagem ao redor, por dezenas de quilômetros é de 

economia rural extensiva. Isto quer dizer que a mão-de-obra não tem emprego o ano todo. 

Não mora da zona rural e realiza movimento migratório pendular dos núcleos urbanos mais 

próximos até a velha Usina. No período da entressafra, os seus trabalhadores se dedicam a 

outras atividades de caráter temporário, sobretudo no setor de serviços. A própria fazenda 

tenta diversificar atividades, plantando maracujá para comercialização, mas mesmo assim, a 

propriedade praticamente pára. 

Durante uma visita ao local foi possível observar a estrutura da fazenda constituída 

de uma casa grande5, pertencente e utilizada pelo atual proprietário, mas esta casa grande 

é de construção recente e se localiza próximo aos casarões, em parte mais alta da 

propriedade. Além dessa sede, havia, nos fundos, um conjunto de casario pobre, vazio que, 

em outros tempos, poderia ter sido uma senzala ou uma estrutura equivalente. Além disso, 

havia uma área para guarda de equipamentos de transportes, como tratores, destinados ao 

carregamento da cana. Havia também uma expressiva plantação de maracujá. 

Em local mais próximo à estrada asfaltada que liga Bom Jesus do Itabapoana a 

Campos, localiza-se outra usina, a Santa Maria. Esta tem ainda uma chaminé imponente 

visível na paisagem a quilômetros de distância. Quando se chega a ela, verifica-se que, a 

exemplo das usinas nordestinas de outrora, a Santa Maria formou ao seu redor, um 

pequeno núcleo populacional com aqueles que trabalharam na usina. Para atender a esses 

                                                 
4 Usina de Santa Isabel, localizada próximo à sede do município; a Usina Santa Maria, localizada na 
parte leste,  e a Usina da Vila Matinha, localizada na parte Sudeste do município. 
5 A arquitetura da casa é mais recente. Provavelmente a casa onde está o alambique seria a casa 
grande original. 
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moradores, o poder local construiu nesse povoado, alguns equipamentos sociais básicos 

como escolas, postos de saúde, creches. Automaticamente, um comércio varejista foi se 

estruturando. Nos seus tempos áureos, esta usina teve até um teatro com funcionamento 

regular, sintoma de uma era de fausto. O açúcar foi um esteio forte dessa região. O seu 

esgotamento deixou, em vários casos, edifícios-fantasmas, como rugosidades, em toda a 

área de planície e os antigos operários passaram a migrar para outros municípios , a 

começar para o de Campos, vizinho imediato, onde a economia açucareira resistiu por mais 

tempo. Estes passaram a constituir a categoria de “bóias-frias”, dentro de um processo de 

migração pendular. Logo depois, os moradores da Santa Maria migraram para a região 

metropolitana e cidades das Baixadas Litorâneas (região turística). Nesta última região os 

trabalhadores têm-se empregado normalmente como caseiros e prestadores de serviços 

gerais nas casas de veraneio. Desta forma, muitos não podem levar as suas famílias. 

Alguns, não se adaptando à nova condição, acabaram retornando, mas o desemprego 

acabou transformando-os em “bóias frias” em outras fazendas da região. Em época de entre 

safra eles são assistidos pelo cheque-cidadão – programa do governo estadual. 

Por razões de adequação ecológica, o café ocupou as áreas mais elevadas, 

sobretudo, a porção do território representado pelos contrafortes da Mantiqueira. Nesta 

parte ainda subsistem muitas fazendas com resquícios de cafeicultura, mas, com maior 

expressão de pecuária ora leiteira, ora de corte. Como a pecuária exige pouca mão-de-obra, 

a paisagem rural desta parte da região, é bastante despovoada. Poder-se-ia dizer que é 

uma paisagem deserta de homens. 

Pela configuração geográfica, o município de Bom Jesus, como é mais conhecido, 

dispõe de território nas duas unidades ecológicas: parte montanhosa e parte de planície. As 

usinas de açúcar, testemunhas de uma época, encontram-se, com maior freqüência, nas 

partes mais baixas. 

Entre as planícies e as terras altas, localiza-se a sede municipal, a cidade de Bom 

Jesus do Itabapoana, cuja população total era de 33.463 hab em 1940 e de 33.655 no ano 

2.000. Em termos municipais ou do ponto de vista da população total, este município se 

apresenta estagnado neste meio século de registro. 

No entanto, quando se observa a relação entre população rural e urbana, percebe-se 

uma grande alteração, pois, em 1940, a população rural era de 84,9%, enquanto que no ano 

2.000, ela havia diminuído para apenas 18,5%. Nesta data, a população urbana 

representava 81,5% do total, assegurando a Bom Jesus, a condição de município 

essencialmente urbano. Pesquisa de campo realizada no mês de julho de 2004 permitiu 

observar que, no caminho de Bom Jesus em direção aos municípios vizinhos de Varre-Sai e 

Natividade, ambos localizados na parte montanhosa da região, atravessava-se mais de 
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cinco quilômetros sem uma única casa rural habitada. Algumas casas que ainda 

permaneciam total ou parcialmente de pé, estavam vazias, evidenciando o seu abandono. 

As casas são usadas como locais de repouso do gado bovino. 

A cidade de Bom Jesus foi fundada ao redor de uma praça - a Praça Governador 

Portela - que até hoje continua sendo o “coração” da cidade. No seu entorno está localizada 

a Igreja Matriz (Católica). Um dado interessante sobre essa igreja é que ela teve a sua 

fundação em 1831, e uma de sua reformas feita em 1921, segundo inscrições presentes no 

seu frontão. Além da Igreja, encontram-se também a sede do Poder Judiciário6 e inúmeros 

edifícios comerciais, valendo destacar dois hotéis antigos, um de arquitetura muito bonita. 

Em algumas edificações pode-se perceber inscrições nomeando-se, com denominações 

libanesas ou assemelhadas, diferentes formas de uso como clubes, sedes de jornais, 

escritórios, bares e restaurantes. Vários são as placas que lembram nomes sírios e 

libaneses. Sabe-se que estes grupos étnicos foram responsáveis pelo dinamismo do 

comércio em tempos remotos. Antes de se estabelecerem como comerciantes, esses 

grupos atuaram, no Brasil, como mercadores viajantes mais conhecidos pelo nome de 

mascates. Bom Jesus parece exibir esse passado, da época da sua formação. 

Pela sua localização geográfica distante das cidades que primeiro se urbanizaram, 

como é o caso do Rio de Janeiro, o interior era abastecido, primeiramente, pelos viajantes. 

Mais tarde, quando as cidades iam se formando, os comerciantes iam se fixando nelas, 

escolhendo sempre os lugares mais centrais e de acesso mais fácil para os consumidores. 

Daí o papel proeminente das praças centrais. 

Segundo informações colhidas na Secretaria Municipal de Educação, a rede 

municipal de ensino de Bom Jesus possui 36 escolas, 7 na zona urbana e 29 na zona rural. 

Em relação ao número de matrículas, a rede contaria com 4000 alunos, sendo 1.800 na 

zona rural e 2.200 no quadro urbano. Isto indica escolas pequenas ou simples salas de aula 

no campo, enquanto, no quadro urbano, a existência de escolas com estruturas mais 

consistentes, isto é, com maior capacidade de matrícula. 

A cidade de Bom Jesus é banhada pelas águas do Rio Itabapoana7 que serve de 

divisa entre o Estado do Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Uma ponte liga a cidade 

fluminense a uma outra, no outro lado do rio, denominada Bom Jesus do Norte (ES). 

Cidades gêmeas têm vida funcional bem articulada, com planejamento de calendário de 

festas, por exemplo, sempre definido de forma complementar e nunca concorrencial. 

                                                 
6 As sedes do Poder Executivo (a Prefeitura) e do Poder Legislativo (Câmara de Vereadores) já foram 
relocadas para outros pontos da cidade, mas, certamente ocuparam lugar na praça, à época da 
fundação da cidade. 
7 Itabapoana, segundo moradores antigos do lugar, significaria: “barulho da água sobre as pedras que 
rolam”. (ou seria  “barulho das águas que rolam sobre as pedras?”. 

 9633



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

No decorrer dos tempos, a rápida urbanização fez surgir inúmeras favelas nas 

cidades da região e a beira do rio Itabapoana também passou a ser habitada de forma 

irregular. Em época de chuvas fortes, as habitações são afetadas pelas enchentes, o que 

levou a Prefeitura local a promover re-locação de mais de uma centena de famílias 

ribeirinhas para uma área mais protegida. Assim, surgiu um assentamento denominado 

Nova Bom Jesus, localizado distante do centro cerca de seis ou sete quilômetros, longe da 

estrada principal, sem asfalto, sem água, sem esgoto e sem linha de ônibus em locais 

próximos. As 116 famílias ali alocadas reclamam do isolamento e do preconceito de que são 

vítimas. Muitos dos moradores encontram-se desempregados, em particular, as mulheres, 

antes ocupadas como empregadas domésticas, mas, com a caracterização de moradoras 

de favela, o preconceito teria aumentado. Esse conjunto foi construído por volta de 1996 

pela prefeitura municipal. Desde o momento da relocação de famílias retiradas de áreas de 

risco, a prefeitura não cobra prestações ou aluguéis, caracterizando uma forma de cessão 

de moradia. 

Outros problemas foram apontados pelos entrevistados como a poeira causada pela 

falta do asfaltamento, a presença de indústrias poluidoras perto da comunidade que acabam 

afetando a saúde dos moradores; a falta de um centro de qualificação profissional para os 

jovens e adultos para reduzir o desemprego e melhorar a competitividade com os moradores 

de Bom Jesus; a discriminação que a população sofre por morar neste bairro, pois os 

moradores e empregadores de Bom Jesus percebem a comunidade como uma favela; a 

falta de hospitais e postos de saúde dentro da comunidade, entre outros. 

De qualquer forma, a rápida urbanização sem crescimento econômico tende a 

produzir populações marginalizadas, com inserção ou não inserção no dia-a-dia da cidade. 

São segmentos socialmente e espacialmente marginalizados e, para os quais, 

historicamente, as cidades reservam as áreas menos salubres, de acesso mais difícil e/ou 

lugares inóspitos e desprezados pela cidade formal. Este processo não é particular de Bom 

Jesus ou de Itaperuna. É fenômeno presente em quase todas as cidades brasileiras, 

resultado de uma transição demográfica concretizada em cerca de seis ou sete décadas. De 

um país essencialmente agrário até a década de 1930, o percentual da população urbana já 

ultrapassava o da população rural a partir de 1965. Desde então, a velocidade do 

crescimento urbano foi extremamente rápida. 

Varre-Sai, por exemplo, é um dos municípios menos populoso de toda essa região. 

Em 2.000 possuía 7.854 habitantes no total, dos quais, 4.132 no quadro urbano (52,6%) e 

3.722 na zona rural (47,4%). Seu sítio urbano está encaixado no fundo de um vale de 

traçado irregular. Do alto de um platô, localizado em uma parte distante do centro, pode-se 

divisar com clareza o limite entre o quadro urbano e o quadro rural marcado pela topografia: 

o fundo do vale, urbano; a encosta ocupada por cafezais. Separando uma coisa da outra, 
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apenas uma rua, cujo lado direito apresenta uso do solo urbano e o lado esquerdo, uso 

rural. 

O centro da pequena cidade é caracterizado pela presença da rua principal e pela 

igreja com longa escadaria. Em local vizinho à igreja, a sede da Prefeitura e alguns 

casarões antigos. Em um desses casarões acha-se instalado o centro municipal de cultura 

de Varre-Sai. A vida comercial é modesta. Registra-se pequenos estabelecimentos que 

desenvolvem atividades industriais de pequena monta, quase artesanais, principalmente dos 

ramos de alimentos e de bebidas. No caso de produção artesanal de licores, por exemplo, 

com balcões de venda no próprio local. São empreendimentos de fundo de quintal. Trata-se 

de atividades alternativas para fazer frente ao débil mercado de trabalho. 

Assim, apesar de algumas especificidades, todos os municípios dessa região 

apresentam semelhanças estruturais: esvaziamento do campo, cidades economicamente 

centradas no comércio e nos serviços, e, em sua grande maioria, de estrutura urbana muito 

simples, circundadas por bolsões de pobreza. O desemprego e subemprego estão sempre 

presentes. Uma observação simples permite prever que, salvo raras exceções, elas não 

apontam para um futuro mais promissor. 

Esta crise regional tem contribuído por anos sucessivos para caracterizá-la como 

região de expulsão de população, o que explica o comportamento da população total ao 

longo de meio século – de 1940 a 2000, constante da Tabela 1 já referida. Este total, já 

mencionado anteriormente, indica que, dos 305.066 em 1940, chega em 2.000 com 

297.696, atestando uma leve redução. A mesma tabela revela uma mudança interna 

acentuada, com a passagem da população urbana que era de apenas 13,8% em 1940, para 

79,2% em 2.000. Esta imensa desruralização da população, representou também um 

desenraizamento8 (Martins, 1998) populacional de grande magnitude. Ao perder a sua 

identidade de habitante do campo e, compulsoriamente, ser “jogado” no quadro da cidade, 

neste novo local, cada migrante inicia um caminho pela busca de sua inserção no dia-a-dia, 

isto é, no mundo do trabalho urbano a fim de garantir sua sobrevivência. Neste momento, a 

sua experiência anterior tem pouca valia. Sob determinadas conjunturas, o tempo de 

procura e o de preparação para o novo mundo do trabalho, é menos longo. Durante este 

tempo de busca-adaptação, caracterizado pelo desemprego, este contingente em transição 

é caracterizado como excluído, cuja condição não seria permanente (ibidem). Quanto mais 

prolongado o tempo de crise econômica, mais longo vai se tornando este tempo de 

transição, cujo entendimento e capacidade de enfrentamento seria o grande desafio para 

teóricos e gestores públicos. A intensidade do problema gerado pelo processo migratório 

                                                 
8 Desenraizamento é entendido pelo autor como “a destruição das relações sociais tradicionais e, 
portanto, a exclusão das pessoas em relação àquilo que elas eram e àquilo que elas estavam 
acostumadas a ser”. (p.20) 
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estaria na relação direta da maior ou menor duração desse tempo de re-qualificação e re-

inserção da força de trabalho desenraizada do campo (ou de outros setores do mercado de 

trabalho urbano), nos novos patamares exigidos pelo mercado de trabalho em permanente 

transformação. 

Embora a cidade de Campos dos Goytacazes não esteja localizada dentro da Região 

Noroeste, esta exerce uma forte influência em toda a área centro-norte do Estado do Rio de 

Janeiro, desempenhando um papel de capital regional. Em 1940, Campos detinha 52,5% da 

população de sua região (a Região Norte) e a sua população urbana era de 63.782 

habitantes. Em 2.000, a população urbana havia passado para 364.177 e o município 

detinha 58,2% da população regional. O incremento bruto foi de 300.395 novas pessoas, o 

que equivale a um aumento percentual de 471,0%. Trata-se de uma cidade bem diferente 

do que aconteceu com aquelas da Região Noroeste, mas, com 364.177 h. em 2.000 no 

quadro urbano, estaria longe de uma cidade do tipo metropolitano. Todavia, pelo que se 

pode observar, empiricamente, poderá auxiliar na compreensão do processo de urbanização 

que está acontecendo nas regiões Noroeste-Norte fluminenses pela sua proximidade e pelo 

intercâmbio que se realiza entre o mercado de trabalho campista e os trabalhadores 

volantes dos municípios circunvizinhos. 

A cidade de Campos é atravessada pela Rodovia Rio-Vitória (RJ-104), de tráfego 

intenso, sobretudo de caminhões. Observações realizadas in loco atestaram que entre o 

ponto inicial do quadro construído ao logo dessa rodovia, em direção norte-sul, até o 

término, na saída ao sul, a distância chega a 30kms. Certamente essa rodovia desempenha 

o papel de extensores urbanos (Santos, 1990), que, pelo intenso tráfego que nela se realiza, 

concentrou uma gama de comércio típico de vias de passagem: postos de gasolina, oficinas 

mecânicas, borracheiros, lojas de autopeças, lojas de venda de automóveis, oficinas 

mecânicas entre outros. Paralelamente, apoiadas nesse tipo de uso comercial da via, outras 

atividades foram se assentando, transformando o comércio às margens dessa rodovia, em 

uma das mais promissores da cidade de Campos. 

Desse trecho observado de cerca de 30km , cerca de 20% ou 30%, eram ocupados 

por favelas. Na parte sul da cidade, em uma das margens, entre o asfalto da estrada e a 

linha férrea que passa paralelamente, deixando uma faixa de mais ou menos 30 metros, 

uma estreita e longa favela se assentou, tendo em vista que aquela faixa de terra é de 

domínio público. No outro extremo da cidade, ao norte, outra longa e estreita favela 

acompanha a rodovia. Este tipo de ocupação urbana, seria a concretização material do 

processo de desenraízamento de população em uma fase de não inclusão em uma outra 

forma de mercado de trabalho. Esta fase configuraria uma população submetida a um 

processo de exclusão social. Este tipo de padrão habitacional é encontrado com freqüência 

em todas as cidades da região. 
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Está-se falando de uma urbanização em uma região de economia decadente que 

passou por uma profunda transformação estrutural patrocinada por políticas públicas como 

as leis de proteção da produção açucareira através do IAA (Instituto do Açúcar e do álcool) 

que retardaram o reconhecimento público dessa crise através do subsídio do açúcar da 

região fluminense. Em outra ocasião, o mesmo poder público interviu novamente, agora, 

indenizando fazendeiros cafeicultores que erradicassem cafeeiros como já foi visto. Assim 

sendo, o desenvolvimento de uma região não depende apenas de suas potencialidades, 

mas das relações com outras áreas próximas e distantes, bem como, de suas relações 

institucionais. 

Por fim, pode-se identificar nesse processo, um desenvolvimento espacial desigual e 

combinado se tomarmos como contraponto da decadência do noroeste, outras regiões como 

a Metropolitana e também a região do Médio Paraíba. Esta, a do Médio Paraíba, “puxada” 

pela indústria siderúrgica (A Companhia Siderúrgica Nacional), evoluiu para uma região 

amplamente industrializada com um forte poder de atração populacional. 

O território do Estado do Rio de Janeiro se apresenta com grandes diferenças 

regionais tanto do ponto de vista da paisagem, como das funções urbanas e rede urbana 

profundamente desarticulada. Tem como cidade motriz e primaz, a cidade do Rio de Janeiro 

e áreas imediatamente adjacentes. O interior sofreu esvaziamento para suportar o 

crescimento metropolitano. 
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TABELA -1 

REGIÃO NOROESTE FLUMINENSE 
População rural, urbana e total – 1940-2000. 

 

 1940 % 1950 % 1960 % 1970 % 1980 % 1991 % 2000 % 

Total 305.066 100,0 282.894 100,0 285.807 100,0 245.561 100,0 242.648 100,0 273.062 100,0 297.696 100,0

Rural 262.953 86,2 233.957 82,7 206.983 72,4 143.989 58,6 111.770 40,0 86.478 31,7 62.036 20,8 

Urbana 142.113 13,8 48.937 17,3 78.824 27,6 101.572 41,4 130.878 60,0 186.584 68,3 235.660 79,2 

Fonte: CIDE (Centro de Informações e Dados do Estado do Rio de Janeiro) 
           Tabulações Especiais, 1940-2000  
 

Figura 2 

Mapa do Estado do Rio de Janeiro e Regiões de Governo 
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