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RESUMO 

 

 

Tomando como foco a implantação de um meio-técnico e as mudanças 

socioeconômicas ocorridas no Brasil no século XX, o presente trabalho visa 

investigar a construção histórica de uma diferenciação socioespacial na Região do 

Vale do Paraíba. A partir destes fatos ocorre a formação de dois eixos distintos na 

região: um contemplado pelas principais vias de circulação do Vale do Paraíba, onde 

as cidades ao redor tem maior desenvolvimento urbano e industrial e melhores 

indicadores socioeconômicos. Enquanto, por outro lado, há a ocorrência de uma 

parte não privilegiada pelas principais vias de circulação, que contará com uma 

maior presença das atividades rurais e menores indicadores sociais, econômicos e 

demográficos. Esta última parte do Vale do Paraíba será aqui representada pela 

Microrregião de Bananal, formada pelas cidades de Areias, Arapeí, Bananal, São 

José do Barreiro e Silveiras.   

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Dividido entre um trecho Paulista e um Fluminense, a região socioeconômica 

do Vale do Paraíba localiza-se no Sudeste brasileiro, entre as Serras da Mantiqueira 

e do Mar, na Bacia do Rio Paraíba do Sul. Embora historicamente e 

economicamente integradas, a região ficou repartida pela divisão política dos 

Estados, proporcionando a existência de um Vale do Paraíba no Estado de São 

Paulo e outro no Estado do Rio de Janeiro.  

Em São Paulo, delimitada pela Mesorregião do Vale do Paraíba, conta com a 

presença de 39 municípios, abrangendo inclusive, devido aos vínculos 

socioeconômicos, aqueles que se encontram na faixa litorânea. No Estado do Rio de 
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Janeiro, é representada pela Microrregião do Vale do Paraíba que conta com 10 

municípios.  

 
 

Mapa 1 – Vale do Paraíba, trecho paulista e fluminense. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Vale_do_Para%C3%ADba.PNG. Modificado por DE   
MACEDO, Giovanni em 2012. 

 

Caminho de passagem do litoral paulista e fluminense para o planalto mineiro, 

o Vale do Paraíba é uma das regiões mais antigas do Brasil pós “descobrimento”, 

em termos de desbravamento e povoamento. Ao longo da história a posição 

estratégica conferiu importância à região, principalmente no que concerne à 

circulação e ao abastecimento de bens para o Rio de Janeiro, São Paulo e a região 

das Minas Gerais. 

Durante o século XVII, a região foi caminho obrigatório dos bandeirantes 

paulistas rumo ao descobrimento das regiões auríferas de Minas Gerais. No século 

XVIII, já no ciclo da mineração, serviu de passagem para o escoamento do ouro até 

o porto de Paraty, bem como para as regiões auríferas de Goiás e Mato Grosso que 

passando por São Paulo, tinham como destino final o Rio de Janeiro, a capital da 

colônia, antes de seguir para Europa4. 

A importância do Vale do Paraíba, basicamente ligada à questão da 

circulação derivou em uma economia mercantil, voltada para o abastecimento das 

áreas por onde os caminhos conduziam. Os tropeiros seriam os grandes 

personagens desse período, levando mercadorias pela região, dando origem aos 
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primeiros locais para pouso e alimentação, e contribuindo para a produção agrícola 

no Vale do Paraíba5.  

No entanto, foi somente a partir do século XIX que a privilegiada posição 

territorial colaborou para que o Vale do Paraíba alcançasse verdadeiramente um 

estado de prestígio dentro da economia brasileira. Impulsionado pelas condições 

naturais e localizacionais, surgia o período do café, e com ele a ascensão 

econômica e social, convertendo o Vale, “na zona mais rica do país”6, onde a figura 

famigerada do “Barão do Café” convivia com a do explorado escravo africano. 

Primeiro em terras fluminenses e depois nas paulistas, foram formadas as primeiras 

fazendas voltadas para a exportação do produto.  

Encerra-se o período do café, institui-se a grande derrocada econômica e, 

após anos de dificuldades, surge a industrialização e com ela o Vale do Paraíba que 

hoje os olhos não deixam escapar a qualquer observador que circula pela Rodovia 

Presidente Dutra. Um Vale do Paraíba que, examinado através da principal rodovia 

brasileira, seria composto por uma sequencia de cidades marcadas principalmente 

pelo desenvolvimento industrial e econômico.  

Esse Vale seria com certeza parte integrante daquilo que Milton Santos 

nomeou de Região Concentrada. Entre as duas principais cidades do Brasil, São 

Paulo e Rio de Janeiro, ligando esses dois estados as Minas Gerais, acha-se 

exatamente no meio dessa Região Concentrada, concebida justamente pela 

manifestação consistente do meio-técnico-científico-informacional, em que a 

modernização (objetos e ações) e a circulação são realizadas de maneira mais 

intensas.  

No plano Fluminense, cidades como Volta Redonda, Barra Mansa, Porto Real 

e Resende representam esse Vale do Paraíba. Enquanto que no lado Paulista, São 

José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Cruzeiro, 

compõem a intensa aglomeração de indústrias voltadas ao setor automobilístico, 

químico, militar, aeroespacial, metalúrgico, entre outras, além da intensa rede 

bancária e de serviços. 

                                                             
5
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Bertha Becker e Claudio Egler7 abordam que no período pós-guerra, a partir 

da iniciativa governamental, foi criado um projeto geopolítico para a aceleração do 

desenvolvimento e para inserção do Brasil na modernidade, por meio da promoção 

de um vetor científico-tecnológico. Esse vetor, ligado sobre tudo às Forças Armadas 

Brasileiras, teria como base um embrião territorial representado pelo Vale do 

Paraíba, justamente pela sua posição estratégica no eixo Rio-São Paulo e ligações 

com o planalto brasileiro. Essa circunstância permitiu à região o intensivo 

aparelhamento técnico-industrial ligado ao ramo militar, que posteriormente, criariam 

as bases necessárias às mais diversificadas produções fabris.  

Mas afinal que Vale do Paraíba é esse que Milton Santos aponta como 

perfeitamente aprofundado numa especialização produtiva? Ou que Bertha Becker e 

Cláudio Egler descrevem como o embrião territorial do projeto geopolítico da 

modernidade brasileira? A resposta seria justamente dada pelo eixo formado ao 

longo da Rodovia Presidente Dutra.  

Na era dos fluxos, a necessidade da velocidade de circulação de 

mercadorias, pessoas e informações, criou um espaço reticulado, onde 

infraestruturas físicas, imóveis e estáveis são necessárias para a garantia da 

acumulação do capital e para reprodução do trabalho8. Nesse sentido, uma parte do 

Vale do Paraíba, passa a ser beneficiada quando é cruzada por um importante eixo 

de circulação. 

No entanto, fora desse eixo formado a partir da Estrada de Ferro no século 

XIX, e seguido pela Rodovia no século XX, de acordo com a lógica de “Reprodução 

do Padrão Espacial” exposta por Milton Santos9, mantém-se uma considerável parte 

do Vale do Paraíba, que a partir dos desdobramentos do processo de produção e 

organização do espaço pelo Estado e pelo capital, foi excluída da conhecida 

especialização produtiva anunciada pelo autor.  

Das antigas estradas reais que ligavam São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 

Gerais no século XVII e XVIII, as ferrovias do século XIX, a antiga Rodovia Rio-SP, a 

Rodovia Presidente Dutra, no século XX, lugares foram negligenciados ou 

privilegiados. Talvez sorte para alguns e azar para outros. Mas a verdade é que hoje 

                                                             
7
 BECKER, Bertha e EGLER, Claudio. O embrião do projeto geopolítico da modernidade: O Vale do 

Paraíba e suas ramificações. Rio de Janeiro, LAGET/UFRJ, 1989.  
8
 LIMONAD, Ester. Urbanização e organização do espaço na era dos fluxos. In. PPGEO/UFF (Org.). 

Território, territórios: Ensaios sobre o ordenamento territorial. 2 Ed. Niterói: DP&A Editora, p. 147-172, 
2006. 
9
 SANTOS, Milton. Por uma Geografia Nova: Da crítica da Geografia a uma Geografia Crítica. 6. Ed. 

São Paulo: Edusp, 2004. p. 165. 
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existe um “pequeno” Vale do Paraíba se contrapondo (e se combinando) ao Vale do 

Paraíba do eixo principal de circulação, numa clara diferenciação socioespacial.  

Esse é um Vale do Paraíba, que a maioria dos viajantes não vê, a não ser 

pela menção das placas verdes que indicam saídas da Rodovia Dutra para rodovias 

vicinais, muitas vezes desapercebidas, caso por ali não passe seu destino final. 

Esse Vale do Paraíba é marcado basicamente por montanhas, seja na Serra da 

Mantiqueira ou na Serra do Mar, onde ainda sobrevive parte mínima da Mata 

Atlântica. Onde esta não existe, as pastagens tomam conta ou qualquer outra 

pequena cultura de alimentos. As cidades são pequenas, mantendo um ou outro 

banco, uma pequena agência de correio, uma escola, casa do artesão, algumas 

pousadas que evidenciam o apelo turístico, justamente por não ser aquilo o que o 

outro Vale é: “moderno” e industrial. 

Do lado inverso do eixo industrial, cidades como São Luiz do Paraitinga, 

Cunha, Natividade da Serra, São José do Barreiro, Areias, Bananal no Estado São 

Paulo, não gozam do grande desenvolvimento econômico-industrial das suas 

vizinhas, mas guardam exatamente parte importante do passado histórico 

valeparaibano. A localização destas cidades na região do Vale do Paraíba impediu 

que as mesmas seguissem o caminho do industrialismo de suas vizinhas, o que 

facilitou para que mantivessem preservados o seu patrimônio histórico e ambiental10. 

É nesse contexto, de “dois Vales” (opostos/combinando) que nasce a 

preocupação do trabalho.  O objetivo é o entendimento desse processo de 

diferenciação, que nos é dado e é evidente na paisagem e nas funções econômicas, 

e onde os desdobramentos da divisão do trabalho e da distribuição desigual das 

técnicas se refletem nos índices socioeconômicos dos municípios.  

Por isso é proposto uma análise que, levando em conta a história do Vale do 

Paraíba se restrinja a duas partes: Uma que abrange a Microrregião de Bananal, 

formada por cidades que não foram atendidas pelas vias de circulação principal, 

representando muito bem (dentro da pretensão do trabalho), as outras partes do 

Vale do Paraíba não atendidas pela rodovia. E outra que abranja a região da 

Rodovia Dutra, com cidades pontuais ao longo do eixo, mais destacadamente as 

cidades com maior desenvolvimento urbano-industrial e próximas da microrregião de 

Bananal.  

                                                             
10

 WHITAKER, Valéria; WHITAKER, Dulce; SOUZA, Marinaldo; PEREIRA, Márcia. Memória 
ambiental, cultural e turismo no Vale Histórico do Rio Paraíba do Sul: Design de uma pesquisa. In. 
Revista Hospitalidade. São Paulo, v. VIII, N.2, p.91-102, julho-dezembro, 2011. 
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O objetivo não é realizar um trabalho afundo de todas as cidades ao longo da 

Rodovia Presidente Dutra, mas sim usá-las como comparativo, em relação à 

microrregião de Bananal, que foge, como já visto de toda a visão geral conhecida 

sobre o Vale do Paraíba, como sendo amplamente “moderno”, urbano, industrial e 

desenvolvido economicamente.  

 

A Microrregião de Bananal 

  

 A microrregião de Bananal está localizada no Estado de São Paulo, na 

fronteira com o Estado do Rio de Janeiro, e representa parte do Vale do Paraíba não 

atendido pelos grandes fluxos de circulação. Formada pelos municípios de Silveiras, 

Areias, São José do Barreiro, Arapeí e Bananal (Mapa 3), a microrregião é 

conhecida pelo nome turístico de “Vale Histórico”, mas contudo, nacionalmente 

reconhecida pela alcunha de “Cidades Mortas”, impetrada pelo escritor Monteiro 

Lobato, que durante algum tempo viveu nessas cidades. 

 Berço do café no Vale do Paraíba Paulista, os municípios da microrregião, 

Areias11 e Bananal12 foram os primeiros a cultivar o produto na região, o que deu a 

essas cidades grande importância no cenário regional e nacional no século XIX. 

Principalmente Bananal que chegou a ser considerada a cidade mais rica da então 

província de São Paulo13, no referido século e avalista do Império Brasileiro junto a 

bancos europeus. 

Hoje, essas cidades não respiram os mesmos ares do passado. Pelo 

contrário, dos tempos áureos restam muito pouco, mais destacadamente os 

patrimônios histórico e natural: as velhas fazendas, os casarões dos Barões do Café 

e a Serra da Bocaina (onde foi fundado o Parque Nacional de mesmo nome), que 

movimentam o turismo na região. No entanto, esse patrimônio ainda não é capaz de 

mudar o quadro social dessas cidades, o que as colocam em certa posição de 

inferioridade em relação aos indicadores socioeconômicos entre as microrregiões do 

Vale do Paraíba.  

        
 
 
 
 

                                                             
11

 Do município de Areias surgiu o município de São José do Barreiro. 
12

 Do município de Bananal surgiu o município de Arapeí. 
13

 COELHO, Lucinda C. de Mello. Ensaio sócio-econômico de áreas valeparaibanas. Rio de Janeiro: 
Asa Artes Gráficas, 1984. 
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Mapa 2 – O Vale do Paraíba Paulista e a Microrregião de Bananal 

       Fonte: MAMBERTI (2006). Modificado por DE MACEDO, Giovanni em 2012 

 

Neste sentido, pode-se observar que a diferenciação socioespacial torna-se 

mais contundente a partir do século XX. Durante o século XIX, o Vale do Paraíba 

seguia um caminho comum, praticamente numa única especialização produtiva, 

fundamentada no café e apresentando, de certa forma, as mesmas condições 

socioeconômicas. O rompimento desta “homogeneidade” acontece com o processo 

de industrialização do país, que no Vale do Paraíba segue as margens da Central do 

Brasil e se intensifica ao longo da Rodovia Presidente Dutra em meados do século 

XX.  

Marcada então pela ruína do café, a microrregião de Bananal, entrou num 

ostracismo, resultante num primeiro momento da decadência do produto em todo o 

Vale do Paraíba, seguido pela distância da estrada de ferro principal, da rodovia e 

consequentemente do processo de industrialização (Mapa 4). Deste modo, viu-se e 

ainda se vê grande parte do seu contingente populacional, migrando para outras 

cidades da região, em busca de melhores condições de vida. 

Notadamente, como veremos adiante, a microrregião não goza do mesmo 

desenvolvimento socioeconômico das suas vizinhas que se encontram as margens 
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dos eixos de circulação. Assim, torna-se em termos de investigação, foco central na 

análise da diferenciação socioespacial ocorrida no Vale do Paraíba.  

A diferenciação como elemento inerente à própria geografia é visível em 

outras microrregiões e em parte delas, seguindo um padrão (com raras exceções) 

no Vale do Paraíba: quanto mais distante da Rodovia Dutra e da Ferrovia Central do 

Brasil, menos desenvolvidas socioeconomicamente são essas cidades. 

 
 

Mapa 3 – Localização dos Municípios da Microrregião de Bananal em relação à 
Rodovia Presidente Dutra. 

Fonte: Fonte: MAMBERTI (2006). Modificado por DE MACEDO, Giovanni em 2012 
 

 

 

METODOLOGIA 

 

Partindo de uma concepção dialética do espaço, a análise da presente 

diferenciação socioespacial ocorrida no Vale do Paraíba, tem como foco principal a 

abordagem metodológica marxista. Desta forma, objetiva-se visualizar as 

contradições manifestas no espaço, por meio da análise do desenvolvimento 

histórico da sociedade e da materialidade expressa essencialmente no 

desenvolvimento das forças produtivas. 
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Para tal, foi aplicada a proposta teórico-metodológica elaborada por Milton 

Santos, e sua contribuição para a análise do espaço sob a ótica do materialismo 

histórico e dialético, na qual apresentou o conceito de Formação Sócio-Espacial14. 

Com forte influência marxista, o meta-conceito15, como quer Roberto Lobato Correa, 

nasce da categoria de Formação Econômica e Social (FES)16, proposta por Karl 

Marx e Frederich Engels, como propriamente assinalado por Milton Santos17. 

A partir do conceito de Formação Socioespacial, Milton Santos atribui ao 

espaço status de condição básica para a viabilização da produção, não dando a ele 

apenas a expressão de palco das ações humanas. Assim, o espaço passa a ser 

entendido como resultado da produção humana, ao mesmo tempo em que esse é 

também condição fundamental para ela.  

Deste modo, partindo do espaço como fruto do trabalho humano, a 

diferenciação no interior de cada formação e entre as diversas formações espaciais, 

passa a ser entendida como resultado da divisão e o modo como se dá o trabalho e 

de como são distribuídas as inovações técnicas e os instrumentos para a ação do 

trabalho. Com isso tem-se em vista, que a própria formação espacial torna-se uma 

condicionante para implementar tal divisão, e que a distribuição de funções não é 

indiferente ao processo social e as formas herdadas dos momentos produtivos 

anteriores. 

Assim, o conceito em tela, auxilia a compreensão da região e do lugar a partir 

de premissas diferenciais, eliminando o antigo discurso clássico, que viam a 

possibilidade das regiões e dos lugares a partir de uma abordagem calcada na 

unicidade (“uniqueness”)18. Desta forma, temos no próprio cerne da região, uma 

diferenciação, permitindo uma análise dialética, onde diversos e distintos elementos 

estão em constante relação. 

                                                             
14

 SANTOS, Milton. Sociedade e Espaço: A formação social como teoria e como método. In: Boletim 
Paulista de Geografia – AGB. São Paulo, N.54, p. 81-99, Junho, 1977. 
15

 CORREA, Roberto Lobato em “Espaço um conceito-chave da Geografia”, 2006. p. 27, aponta a 
formação sócio-espacial como um meta-conceito, “um paradigma, que contém e está contida nos 
conceitos-chave, de natureza operativa, de paisagem , região, espaço (organização espacial), lugar e 
território”. 
16

 Marx chama de formação econômico-social o processo concreto que desenrola sobre a base de 
um certo desenvolvimento prévio das forças produtivas. As forças produtivas são reveladas a partir 
das relações de produção e contam com três elementos: as condições naturais, as técnicas e a 
organização/ divisão do trabalho (HENRI LEFEBVRE, “Marxismo”, 2009. p.72). 
17

 A noção de Formação Econômica e Social foi elaborada por Marx e Engels. Ver em Karl Marx, 18 
de Brumário, O Capital; Marx e Engels, A ideologia alemã; Fredrerich Engels Anti-Düring (MILTON 
SANTOS, op. cit. p. 82). 
18

 CORREA, Roberto Lobato. Rede urbana e formação espacial: Uma reflexão considerando o Brasil. 
In: Revista Território. Rio de Janeiro, Ano V, N.8, p. 121-129, 2000. 
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No Vale do Paraíba os processos sociais históricos introduziram uma divisão 

do trabalho e a implantação de novas técnicas de transportes, que se manifestaram 

em uma contínua diferenciação espacial ao longo do século XX. Deste modo, 

entende-se que a aplicação de novas tecnologias no período antecessor, no século 

XIX, realizaram uma reorganização no espaço produtivo valeparaibano, na qual a 

partir disso, ocorre uma sucessiva re-produção espacial, condicionando novas 

instalações técnicas e engendrando a ampliação das diferenças espaciais ao longo 

da história.  

Entender, contudo, os processos que levaram a essa evolução das forças 

produtivas (divisão do trabalho e da técnica) no interior desta formação espacial, 

carece de um entendimento da totalidade, haja vista que cada lugar ou cada 

formação espacial faz parte de um Todo.   

Neste sentido, a realidade do Vale do Paraíba está alinhada à história da 

sociedade brasileira e mundial. Portanto, deve-se observar o que foi dito por Milton 

Santos19:  

 

Se a Geografia deseja interpretar o espaço humano como fato 
histórico que ele é, somente a história da sociedade mundial, aliada à 
da sociedade local pode servir como fundamento à compreensão da 
realidade espacial [...]. 

 

 

Assim, ocorre-nos a importância da noção de totalidade, em que todas as 

coisas presentes no universo fazem parte de uma unidade. Desta forma, pelo e no 

movimento do todo e das partes, temos a premissa de que o TODO só pode ser 

conhecido pelas suas partes, do mesmo modo que as partes somente são 

conhecidas a partir do TODO20. 

A importância do estudo da formação sócio-espacial é permitir o 

conhecimento de uma sociedade na sua totalidade e frações em movimento 

evolutivo, como nos mostra Milton Santos21. 

Deste modo, não pode escapar à análise a apreensão que o estudo de uma 

determinada formação espacial envolve o conhecimento do mecanismo geral de 

funcionamento dos modos de produção que nela estão inseridos. Essa lógica traz, 

                                                             
19

 SANTOS, 1977, op. cit., p. 81.  
20

 Id., 1996. p. 96. 
21

 “É preciso definir a especificidade de cada formação, o que a distingue das outras, e no interior da 
F.E.S., a apreensão do particular como uma cisão do todo, um momento do todo, assim como o todo 
reproduzindo numa de suas frações”. Id., 1977. p. 82. 
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ao trabalho a realidade de uma formação espacial incluída dentro do modo de 

produção capitalista (como sistema dominante). Como aponta Ruy Moreira22, a 

lógica do sistema é guiada pela lei do desenvolvimento desigual e combinado, o que 

faz do capitalismo, o grande fomentador das desigualdades entre os lugares. Isso 

inevitavelmente estabelecerá uma desigualdade espacial, ou a própria diferenciação. 

Assim, é a partir desta lógica, que poderão ser captadas as articulações e a 

complexidade do Todo. 

Levando em conta a importância da noção de totalidade e o conhecimento de 

que o Vale do Paraíba compõe uma de suas partes, faz se necessário o 

levantamento histórico para a compreensão de sua formação, aliada a sociedade 

brasileira, bem como a interligação desta com a história mundial. Deste modo, foi de 

extrema importância a leitura de escritores que contribuíram para o estudo da 

formação econômica e social do Vale do Paraíba e do Brasil. Esta leitura foi 

fundamental para a compreensão do processo que culminou na ascensão do Vale 

do Paraíba na economia nacional demonstrando a transferência do polo econômico 

do norte para o sul do país a partir do café, e posterior declínio da produção 

cafeeira, o qual se refletirá na derroca econômica valeparaibana, e no surgimento 

das “Cidades Mortas”. Esse movimento histórico e a visão de totalidade coloca a 

realidade do Vale do Paraíba atrelada à realidade brasileira, bem como esta 

vinculada a realidade mundial.  

 Após o levantamento histórico e a busca pelo entendimento dos processos 

que levaram as particularidades socioespaciais do Vale do Paraíba, torna-se 

necessário, levar em conta o período presente e partir em contato com o objeto de 

pesquisa, numa tentativa de interpretação do mesmo a luz das bases teóricas. O 

estudo da paisagem (conjunto de formas/ configuração territorial) dão a possibilidade 

de perceber a culminância do processo histórico de produção do espaço e também o 

auxílio na construção da análise da diferenciação espacial. A quantificação de dados 

estatísticos (população, renda, escolaridade, domicílios urbanos e rurais, emprego, 

etc.) contribui para a comprovação das diferenças sociais existentes entre 

subespaços no Vale do Paraíba.  

 Contudo uma atenção maior é dada a microrregião de Bananal foco central da 

pesquisa no interior do Vale do Paraíba, incluindo a busca da interpretação nos dias 

atuais, do processo que dotou a essas cidades um “caminho diferente” daquele 

                                                             
22

 MOREIRA, Ruy. A Geografia serve para desvendar máscaras sociais. In: ________. Geografia: 
Teoria e Crítica. O saber posto em questão. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 1982. 
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seguido pelas suas vizinhas, ao ponto mesmo de serem conhecidas como “Cidades 

Mortas”. 

 

 

RESULTADOS 

 

Fator importante na estruturação e na organização do espaço valeparaibano 

foi a introdução das ferrovias na segunda metade do século XIX. Estas 

impulsionadas num primeiro momento pela atividade cafeeira seriam construídas 

visando, principalmente, os interesses dos fazendeiros e da economia 

agroexportadora do café.  

O período assinala no Brasil a emergência de um meio técnico marcado pela 

mecanização do espaço e balizado de maneira mais contundente pela ferrovia, 

como também pela introdução do telégrafo, o aparelhamento dos portos e a 

eletrificação das cidades. Estes eventos impulsionaram o processo de modernização 

do território na direção do paradigma urbano-industrial, a qual está vinculada a 

necessidade de meios de comunicação e de transportes mais rápidos e eficientes. 

A nova política em relação aos meios de transportes traria desdobramentos 

quanto ao futuro industrial do país e a criação de uma futura Região Concentrada. A 

região sudeste, berço do café, o mais valioso produto da nação, ampliaria sua malha 

ferroviária com a intenção de movimentar a sua produção, o que permitiu 

futuramente a concentração das atividades econômicas vinculadas à indústria, que 

em determinado momento encontravam-se dispersas23 e que se deslocarão para as 

proximidades dos principais eixos de circulação. 

Deste modo, o período revela profundas transformações no Vale do Paraíba, 

que denotarão futuros desdobramentos significativos para a formação espacial e 

fator determinante para o surgimento de dois polos distintos na região: um formado 

pelo eixo da ferrovia e outro afastado dela. 

A diferenciação espacial vigente no Vale do Paraíba será determinada a partir 

do processo de aplicação do trabalho, já que produziu diferentes formas de 

ocupação demográfica e econômica, estabelecendo um eixo de circulação 

determinante que instituiu novos centros urbanos.  

                                                             
23

 MOREIRA, Ruy. Sociedade e Espaço no Brasil (as fases da formação espacial brasileira: 
hegemonia e conflitos). In: Boletim Paulista de Geografia. São Paulo, N. 83, p. 5-29, dezembro, 2005. 
p. 15. 
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Com isso a que se ter em mente a noção de Reprodução do Padrão Espacial 

exposta por Milton Santos. Ou seja, “não pode negar a tendência que tem a 

organização do espaço de fazer com que se reproduzam suas principais linhas de 

força”24. As formas herdadas (a formação espacial) teriam influência sobre as novas 

instalações. Zonas desenvolvidas e já dotadas de infraestruturas básicas seriam 

favorecidas em termos de investimentos e ponto escolhido para importantes práticas 

econômicas, que consequentemente ampliarão as diferenças entre os lugares.  

É neste sentido que houve a introdução da Rodovia Dutra, com esta dando 

preferência ao caminho transposto pela ferrovia. Consequentemente com o passar 

dos anos, esta nova modalidade dos meios de transporte, foi caminho para a 

introdução de novas tecnologias, como a telefonia, internet, expansão da 

eletricidade, etc., o que deu a possibilidade de implantação de maiores atividades 

econômicas, principalmente as ligadas ao setor de serviços e industrial.  

Deste modo, o espaço como aponta Milton Santos, seria produtor da atividade 

social, não apenas um mero produto.  

 

O espaço é a matéria trabalhada por excelência. Nenhum dos 
objetos sociais tem tanto domínio sobre o homem, nem está presente 
de tal forma no cotidiano dos indivíduos. A casa, o lugar de trabalho, 
os pontos de encontro, os caminhos que unem entre si estes pontos 
são elementos passivos que condicionam a atividade dos homens e 
comandam sua prática social. [...] o espaço impõe a cada coisa um 
conjunto de relações porque cada coisa ocupa um lugar no espaço25. 

 
 

Assim, a implantação inicial da ferrovia modificou por completo a organização 

do espaço valeparaibano, agregando novas funções às cidades. Novas atividades 

se estabelecerão na região, entre elas, as industriais que seguirão as formas 

herdadas pela ferrovia, já que, o trabalho morto é imprescindível para o trabalho 

vivo, este que não é indiferente a introdução de um meio-técnico de vital interesse 

para as atividades econômicas.  

As cidades beneficiadas pela a introdução desta mecanização do espaço 

aumentarão o seu comando sobre o espaço regional26, enquanto os locais não 

atingidos pelo principal eixo de circulação estarão excluídos da introdução de um 

                                                             
24

 SANTOS, 2004, op. cit., p. 165. 
25

 Ibid., p. 172. 
26

 Ibid., p. 46. 



14 
 

processo urbano e industrial, que ficará cada vez mais evidente ao longo dos anos, 

sendo perceptível inclusive nos dias de hoje. 

 

 

A diferenciação socioespacial no Vale do Paraíba 

 

 A partir do exposto acima, pode-se colocar dois eixos distintos no Vale do 

Paraíba, 1) formado pela Rodovia Dutra e pela Ferrovia Central do Brasil e 2) 

formado pelas cidades distantes destes centros de circulação, onde pode ser 

encontrado a Microrregião de Bananal, que no passado, antes da introdução de um 

meio-técnico balizado pela ferrovia, era considerada a parte mais rica do Vale do 

Paraíba. 

 Hoje, como aponta Édson Trajano Vieira27, a sub-região é a mais pobre 

socioeconomicamente do Vale do Paraíba, com uma população diminuta, que pelo 

Censo de 2010 do IBGE, alcançava a marca de 26.281 habitantes, onde 

aproximadamente 30% vivem na zona rural, fugindo claramente dos padrões das 

outras cidades que formam a região do Vale do Paraíba.  

Para se ter uma noção do exposto acima, pode ser usado uma comparação 

entre Silveiras e São José dos Campos. Na passagem do século XIX para o XX, os 

dois municípios tinham quase a mesma população (respectivamente em números 

aproximados, 24 e 17 mil em 188628), e mantinham o café como a principal fonte de 

renda. Hoje, São José dos Campos tem 629.921 e Silveiras, 5.714 habitantes, 

segundo o IGBE. São José dos Campos mantém uma economia rica e diversificada, 

enquanto que em Silveiras, como outras cidades da microrregião de Bananal, 

persistem a agricultura de subsistência e pequenas atividades artesanais e 

turísticas. Não é difícil, portanto, acreditar por esse prisma, uma realidade para estas 

cidades como sendo “Cidades Mortas” como retratou Monteiro Lobato. 

 

 

Indicadores Socioeconômicos 

 

  Esta diferenciação espacial pode ser notada a partir de alguns indicadores 

socioeconômicos dos municípios do Vale do Paraíba. Cabe salientar que existe um 

padrão geral seguindo o estabelecido pela divisão do trabalho e pela implantação da 
                                                             
27

 VIEIRA, Edson Trajano. Industrialização e políticas de desenvolvimento regional: o Vale do Paraíba 
Paulista na segunda metade do século XX. Tese de doutorado em História Econômica, Universidade 
de São Paulo, 2009. 
28

 MILLIET, Sérgio. Roteiro do Café e outros ensaios. São Paulo: Editora Hucitec, 1982. p. 40. 
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técnica. Cidades próximas à Via Dutra e a Ferrovia Central do Brasil, possuem 

melhores condições de vida e possuem maiores índices de urbanização e de setor 

industrial em suas economias que consequentemente tornam-se mais diversificadas. 

Pelo contrário, cidades afastadas dos principais eixos de circulação não apresentam 

indicadores sociais tão significantes. 

 Uma primeira vista que pode se ter sobre o Vale do Paraíba é o crescimento 

da população durante o século XX. Abaixo vemos os números correspondentes às 

cidades da Microrregião de Bananal (Areias, Bananal, São José do Barreiro e 

Silveiras) e de duas cidades próximas à microrregião, mas que, no entanto, estão 

localizadas próximo ao eixo de circulação: Cruzeiro e Queluz. 

 

Gráfico 1 - Evolução da População – 1960-2010 

 

Fonte: Sidra/IBGE 

 

Como pode ser observado no gráfico as cidades da Microrregião de Bananal 

apresentam crescimento estagnado ou negativo de sua população, o que mostra 

que elas tornaram-se área de repulsão demográfica. Enquanto isso, Cruzeiro 

mostrou um crescimento elevado e mesmo Queluz, na divisa com o Estado do Rio 

de Janeiro, e longe do fenômeno de descentralização industrial da cidade de São 

Paulo, conseguiu elevar a sua população, até mesmo ultrapassando no último senso 

a cidade de Bananal. 

Cabe notar que entre os anos de 1970 a 2010 a população do Vale do 

Paraíba cresceu segundo o IBGE: 173,04%. Com este índice sendo puxado pelas 
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cidades do eixo da Via Dutra. A Microrregião de Bananal, no mesmo período teve 

crescimento negativo de -6,01%. 

Não podendo separar a população da atividade econômica, temos na 

evolução do PIB uma forte explicação para os índices demográficos. Por 

microrregião temos os seguintes dados:  

 

Tabela 1 - Crescimento do PIB total, em mil reais – 1970-2000 

 1970 1985 2000 % Crescimento 

Bananal 49.268 55.139 88.815 80,27 

Guaratinguetá 916.668 2.072.626 2.037.587 122,28 

São José dos Campos 2.541.446 14.251.745 22.610.287 789,66 

Vale do Paraíba 3.861.795 17.255.692 26.645.275 589,97 

Fonte: VIEIRA, 2009 p. 137. 

 

Assim, acompanhando os índices demográficos, a Microrregião de Bananal 

apresenta menor volume de produção econômica. Além de apresentar ritmo de 

crescimento do PIB menor no período de 1970-2000, a renda per capita é a menor 

entre todas as microrregiões do Vale do Paraíba. 

 

Tabela 2 - PIB per capita das microrregiões do Vale do Paraíba - 2000 

Microrregião PIB per capita 

Bananal 3.494,73 

Campos do Jordão 4.630,65 

Caraguatatuba 5.606,35 

Guaratinguetá 5.462,71 

Paraibuna/ Paraitinga 5.115,10 

São José dos Campos 18.384,02 

Vale do Paraíba 13.415,83 

Fonte: VIEIRA, 2009 p. 147. 

 

No que diz respeito ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) das cidades 

do Vale do Paraíba, os municípios da Microrregião de Bananal também apresentam 

inferioridade em relação aos seus pares na região e contempladas pela Rodovia 

Dutra. 
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Gráfico 2 - Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) - 2000 

 

Fonte: FIESP. http://apps.fiesp.com.br/regional/DadosSocioEconomicos/RankingIDH.aspx 

 

A diferenciação espacial pode ser retrata também pelos indicadores de 

população urbana e rural. Seguindo a mesma lógica, municípios próximos à Via 

Dutra apresentam maiores taxa de urbanização e de população urbana, enquanto 

aqueles mais afastados apresentam maior população rural. Cidades próximas a Via 

Dutra no geral apresenta índices de população urbana beirando os 100%, enquanto 

as cidades da Microrregião de Bananal apresentam números abaixo de 80%, 

chegando atingir no caso de Silveiras 49,7% de população urbana, ou seja, a 

maioria da população vive na zona rural. Uma novidade apresentada no gráfico é a 

introdução também de outras cidades do Vale do Paraíba, mais precisamente na 

Microrregião do Praibuna/Paraitinga (São Luiz do Paraitinga, Natividade da Serra e 

Cunha), também distante das margens da Dutra, e onde os índices de população 

urbana também são menores. 
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Gráfico 3 - População Urbana - 2010 

 
Fonte: Sidra/ IBGE 

 Outro dado relevante para a pesquisa é o que concerne ao nível da 

educacional da população. Nas microrregiões distantes do eixo principal de 

circulação, a defasagem em relação a educação é maior. Nos gráficos abaixo é 

possível visualizar que a Microrregião de Bananal tem maior porcentagem de 

pessoas maiores de 10 anos sem nenhuma instrução ou com o ensino fundamental 

incompleto. De mesmo modo, Bananal terá menor índice de pessoas com nível 

superior completo. 

 

Gráfico 4 - Pessoas com 10 anos ou mais sem instrução ou ensino 

fundamental incompleto - 2010 

 

Fonte: Sidra/IBGE 
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Gráfico 5 - Pessoas com 10 anos ou mais com ensino superior completo 

 

 
 Fonte: Sidra/IBGE 

 

 

 CONCLUSÕES 

 

 O exposto pelo trabalho permite deduzir que a organização e produção do 

espaço valeparaibano foi de fundamental importância para uma diferenciação 

técnica dos lugares, que consequentemente irá se refletir numa divisão do trabalho, 

a qual, esta mesmo irá alimentar os processos de diferenciação socioespacial. No 

Vale do Paraíba, esta diferenciação segue uma tendência geral, que demonstra que 

os municípios próximos da Rodovia Dutra e da Ferrovia Central do Brasil, tendem a 

apresentar maiores níveis de atividades econômicas, que acabam por conjecturar 

um desnível social entre as cidades valeparaibanas. 

 A necessidade do capital em utilizar-se de redes de transportes como forma 

de fazer valer aniquilação do espaço-tempo e melhor eficiência no processo de 

circulação de mercadorias e pessoas, realiza uma continua reprodução capitalista 

em volta das principais vias que interligam São Paulo ao Rio de Janeiro. Isso faz 

com que no Vale do Paraíba o resultado seja a total distorção socioeconômica entre 

as cidades que o compõe. 

 

 

BIBLIOGRAFIA  

 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 



20 
 

ARGUELLO, Fernanda V. P. e SAUSEN, Tânia Maria. Geografia. In: FERREIRA, 

Potiguara Chagas (Org.). A Biologia e a Geografia do Vale do Paraíba: Trecho 

Paulista. São José dos Campos: Instituto Ecológico e de Proteção aos Animais 

(IEPA), 2007. 

BECKER, Bertha e EGLER, Claudio. O embrião do projeto geopolítico da 

modernidade: O Vale do Paraíba e suas ramificações. Rio de Janeiro, LAGET/UFRJ, 

1989.  

COELHO, Lucinda C. de Mello. Ensaio sócio-econômico de áreas valeparaibanas. 

Rio de Janeiro: Asa Artes Gráficas, 1984. 

CORREA, Roberto Lobato. Rede urbana e formação espacial: Uma reflexão 

considerando o Brasil. In: Revista Território. Rio de Janeiro, Ano V, N.8, p. 121-129, 

2000. 

____________. Espaço um conceito-chave da Geografia. In: CASTRO, Iná E. de; 

GOMES, Paulo Cesar da C.; CORRÊA, Roberto L. (Orgs.). Geografia: conceitos e 

temas. 6. Ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006.  

GALEANO, Eduardo. As veias abertas da América Latina. 25 Ed. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1987.  

LEFEBVRE, Henri. Marxismo. Porto Alegre: L&PM, 2009. 

LIMONAD, Ester. Urbanização e organização do espaço na era dos fluxos. In. 

PPGEO/UFF (Org.). Território, territórios: Ensaios sobre o ordenamento territorial. 2 

Ed. Niterói: DP&A Editora, p. 147-172, 2006. 

MAMBERTI, Maria Moreno Sperandeo. Planejamento regional do turismo do Vale do 

Paraíba: Estudo de caso na micro-região de Bananal – SP. Dissertação de Mestrado 

em Geografia, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2006. 

MILLIET, Sérgio. Roteiro do Café e outros ensaios. São Paulo: Editora Hucitec, 1982 

MOREIRA, Ruy. A Geografia serve para desvendar máscaras sociais. In: ________. 

Geografia: Teoria e Crítica. O saber posto em questão. Rio de Janeiro: Editora 

Vozes, 1982. 

___________. Sociedade e Espaço geográfico no Brasil. São Paulo: Contexto, 2011. 

MULLER, Nice Lecocq. O fato urbano na Bacia do Rio Paraíba: Estado de São 

Paulo. Rio de Janeiro: Fundação IBGE, 1969.  

SANTOS, Milton. Sociedade e Espaço: A formação social como teoria e como 

método. In: Boletim Paulista de Geografia – AGB. São Paulo, N.54, p. 81-99, Junho, 

1977. 

_____________. Por uma Geografia Nova: Da crítica da Geografia a uma Geografia 

Crítica. 6. Ed. São Paulo: Edusp, 2004. 



21 
 

VIEIRA, Edson Trajano. Industrialização e políticas de desenvolvimento regional: o 

Vale do Paraíba Paulista na segunda metade do século XX. Tese de doutorado em 

História Econômica, Universidade de São Paulo, 2009. 

WHITAKER, Valéria; WHITAKER, Dulce; SOUZA, Marinaldo; PEREIRA, Márcia. 

Memória ambiental, cultural e turismo no Vale Histórico do Rio Paraíba do Sul: 

Design de uma pesquisa. In. Revista Hospitalidade. São Paulo, v. VIII, N.2, p.91-

102, julho-dezembro, 2011. 


