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É muito divulgado que o Estado do Rio de Janeiro possui um caráter essencialmente 

urbano, o que nos faz crer que não existiriam áreas “rurais” significativas. Com certeza, é 

inegável a expressão exercida pelas cidades e pelas atividades urbanas, na medida que de 

96% da população fluminense é urbana. Contudo, bastam algumas idas a campo para 

percebemos que existem áreas em que as atividades ditas rurais possuem um grau de 

importância, mesmo que esta seja em escala local.. 

Neste sentido, surge um obstáculo no que se refere à elaboração de Políticas 

Públicas para estas áreas. Em que medida estas atividades, consideradas “rurais” (e muitas 

vezes, sem alguma importância maior em termos econômicos para o estado), devem ser 

valorizadas, tendo em vista que estão inseridas num espaço considerado eminentemente 

urbano, assim sobre de que maneira deveremos proceder com relação existente entre o 

campo e a cidade. 

O que podemos perceber é que estas conceitualizações de Rural e Urbano, como 

bem nos mostra Rua (2002 b) se mostram bastante falhas a uma análise empírica. O 

Espaço Geográfico, fruto das relações sociais que se expressam espacialmente, possui um 

alto grau de dinamicidade e complexidade, de tal monta que estas classificações não 

conseguem dar conta de sua realidade. Existem alguns pontos que podem ser constituir 

como verdadeiros entraves para o desenvolvimento de políticas públicas, tanto na esfera 

regional quanto local. Nesse sentido, temos a antiga discussão entre rural e urbano, a 

relação campo/cidade, como um dos pontos que precisam ser melhor definidos, pois irão 

influenciar sobremaneira as linhas de ação tomadas. 

A Região do Médio Vale do Paraíba Fluminense (RJ) possuiu ao longo de sua 

história diferentes funções que deixaram marcas impressas na paisagem, desde as ferrovias 

do período do café às indústrias alimentares, relacionadas à atividade pecuarista e ao 

acúmulo do capital comercial e cafeeiro. Contudo temos nas políticas governamentais das 

décadas de 30/40, centradas no eixo Volta Redonda - Barra Mansa - Barra do Piraí, o marco 

mais significativo desta periodização. Atualmente os centros urbanos acima citados passam 

a caracterizar-se como um local de prestação de serviços, simultaneamente ao surgimento 

de novos eixos industriais, como Resende e Porto Real. 
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No bojo deste processo, as atividades agropecuárias vem mostrando sinais de 

declínio nas últimas décadas, onde as famílias ligadas às atividades primárias tiveram que 

buscar novas formas de obtenção de renda, seja pela indústria, comércio ou mais 

recentemente o turismo, constituindo o dito espaço rural enquanto um espaço híbrido, 

campo de atuação de diferentes forças. Partindo do processo de ocupação e tendo como 

ponto principal os resultados provenientes do processo de urbanização, procuraremos obter 

como resultado uma compreensão da realidade que permita o desenvolvimento de políticas 

públicas que sejam adequadas, além da tentativa de desenvolvimento de uma discussão 

alternativa à abordagem dicotômica entre rural e urbano. 

A Região Administrativa do Médio Vale do Paraíba é constituída a partir da 

associação de duas microrregiões geográficas do IBGE (adotadas pelo governo estadual), 

que são a Microrregião do Médio Vale do Paraíba (formada pelos municípios de Volta 

Redonda, Barra Mansa, Piraí, Itatiaia, Porto Real, Resende, Quatis, Rio Claro e Pinheiral) e 

a Microrregião de Barra do Piraí (formada pelos municípios de Barra do Piraí, Valença e Rio 

das Flores). Abordaremos neste capítulo o processo que levou à constituição atual da região 

em tela (mapa 2). 

                                                                                                                                                         
1 UERJ  Fabriciofusco@ig.com.br 
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Ao longo de sua história, diversas foram as abordagens realizadas pela ciência 

geográfica acerca do Espaço, cada qual sintonizada com seu tempo e, podemos assim 

dizer, com as necessidades de justificar determinadas posturas “ideológicas”. Entendemos 

Espaço não como um mero “palco” onde a sociedade se instalaria e se reproduziria, mas 

como algo mais, possuindo um papel ativo neste processo de modo em que tais categorias 

(Sociedade e Espaço) se encontrariam intrinsecamente associadas, sendo impossível 

entendê-las de maneira desarticulada. Seria então impensável pensar Sociedade e Espaço 

como duas categorias distintas que se juntariam a posteriori (Santos, 1996). O Espaço 

resultaria na realidade de uma construção social. Para tanto temos na obra de Santos uma 

vasta reflexão em que nos é oferecido um valioso instrumental de análise. 

Em seu livro Metamorfoses do Espaço Habitado, Santos (p.26, 1988) nos propõe que 

O espaço deve ser considerado como um conjunto indissociável de que 

participam, de um lado, certo arranjo de objetos geográficos, objetos naturais 

e objetos sociais e, de outro, a vida que os preenche e os anima, ou seja, a 

sociedade em movimento. O conteúdo (da sociedade) não é independente da 

forma (os objetos geográficos), e cada forma encerra uma fração do 

conteúdo. O espaço, por conseguinte, é isto: um conjunto de formas contendo 

cada qual frações da sociedade em movimento. As formas, pois, têm papel na 

realização social. 

No momento em que uma sociedade se fixa em um determinado Espaço, este irá 

influenciar diretamente no aspecto desta ocupação de acordo com as configurações de seu 

sítio. Um terreno formado por uma cadeia de montanhas e serras irá possuir ocupações com 
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características e motivações diferenciadas do que uma ocupação localizada numa uma área 

de restingas. E, da mesma maneira, as formações físicas do terreno também possuirão o 

fator antrópico como um processo que atuará juntamente com os processos ditos “naturais”, 

de tal maneira que acabam por naturalizarem-se também. 

Nesse sentido, a Rio de Janeiro teve seu processo de ocupação facilitado devido à 

existência de uma extensa baixada ao redor da Guanabara, sendo que o mesmo não 

aconteceu com a sua área interiorana. Em função de uma série de empecilhos, 

representados sobretudo por sua constituição física, como a presença de uma serra (Serra 

do Mar), grandes foram as dificuldades impostas aos trabalhos de desbravamento e 

ocupação. Somente com a crescente necessidade de se estabelecer um novo caminho, que 

ligasse diretamente o Rio de Janeiro a Minas Gerais e São Paulo que se começa a vencer 

estas verdadeiras “barreiras naturais”. 

Primeiro momento: uma área de circulação 

 Até o século XVIII as ligações entre o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais 

eram realizadas por uma trilha que ligava o Rio à Parati, onde ali embarcavam os fluxos de 

mercadorias e pessoas, seguindo por via marítima até São Paulo. Este trajeto, além de 

demasiadamente longo, causava uma série de dificuldades para se estabelecer alguma 

espécie de comunicação entre estas localidades (Lamego, 1963). 

 

A partir de então tiveram início uma série de missões com objetivo de se estabelecer 

um caminho mais facilitado que possibilitasse uma maior articulação entre estas áreas, que 
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até então possuíam vias de ligação demasiadamente insatisfatórias. Vale acrescentar que a 

abertura de novos caminhos era controlada, sendo construídos de acordo com as 

designações da Metrópole, a fim de exercer um maior controle com o escoamento de ouro 

em direção ao litoral. 

Segundo momento: a ocupação efetiva 

É no século XVIII, na passagem da mineração para a cafeicultura, que se 

estabelecerá o grande marco da ocupação do Médio Paraíba, e tal fato se dará pela 

instalação da lavoura cafeeira, que irá se tornar à atividade de maior relevância econômica 

já praticada na Região. O café já vinha sendo cultivado na cidade do Rio de Janeiro desde 

meados do século XVII, inicialmente em pequenas proporções em quintais e chácaras. 

Provavelmente o cafezal atingiu o Vale do Paraíba em diversos pontos devido à sua 

expansão orientada para o norte e noroeste do estado (Valverde, 1967). 

Com isso estabeleceu-se uma mudança do foco econômico brasileiro, onde o café 

passa assumir gradativamente destaque na economia. E o Vale do Paraíba reunia alguns 

elementos que possibilitaram o desenvolvimento desta atividade, como assim nos aponta 

Becker e Egler (1993). 

Foram os capitais acumulados com a intermediação comercial com a zona 

mineradora, que financiaram o surgimento da atividade econômica que se 

transformou na marca registrada do Império no Brasil: a “plantation” 

escravista cafeeira. O café brasileiro nasceu da combinação do capital 

comercial acumulado (...) aliado ao trabalho escravo disponível com a 

decadência das minas e a disponibilidade de terras florestadas nas vizinhas 

do Rio de Janeiro, excelentes para a produção cafeeira (p. 107). 

Nesse momento o Vale presencia um momento de transição entre um período que 

Cardoso chama de “circular”, constituído pelos caminhos, e outro marcado pelo 

“permanecer” onde a ocupação passa a ser uma realidade efetivada (1991, p.100). Logo o 

Vale do Paraíba se viu transformado num dos principais produtores de café, configurando-se 

enquanto um dos mais importantes sustentáculos da economia brasileira e do Império, 

atingindo o seu auge por volta de 1830. A Região possuía uma série de fatores favoráveis 

para a prática cafeeira, como solos, níveis de pluviosidade e gradiente de encostas 

favoráveis, assim como a existência de um considerável montante de capital acumulado 

pela atividade comercial. Essa crescente importância econômica do café propiciou o 

surgimento de uma elite regional altamente influente junto ao poder imperial – os Barões do 

Café. 
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Por volta de 1855 deu-se início à construção da Estrada de Ferro D. Pedro II (atual 

Estrada de Ferro Central do Brasil), cujo trajeto muitas vezes se fazia de acordo com a 

influência exercida por estas elites. Tal transporte desempenhou um importante papel para 

atividade cafeeira, na medida que o escoamento da produção não mais iria mais se fazer 

por muares, o que onerava em demasia o produto, além de proporcionar um maior grau de 

dinamismo. Um outro ponto importante era o status atingido pelas localidades que 

possuíssem uma estação ferroviária em seu território. 

 

Contudo a partir de 1870 tem-se o desencadeamento de um processo de declínio do 

café enquanto atividade econômica. A prática desordenada da lavoura foi causando um 

esgotamento dos solos, levando o café para uma constante migração para novas áreas. A 

abolição da escravatura também causou um grande abalo nas estrutura da sociedade 

cafeeira fluminense, uma vez que a mão-de-obra empregada era escrava, diferentemente 

de que ocorreu no trecho paulista, onde o trabalho já era assalariado. Tal processo levou a 

diversos produtores de café à decadência, e com eles o Império (nesse período, a 

aristocracia cafeeira era um dois últimos pilares de sustentação do Império, frente a uma 

crescente classe burguesa industrial, que pressionava por um novo regime político que 

atendesse seus interesses enquanto classe ascendente). 

Terceiro momento: a indústria 

No início do Século XX teremos início no Brasil ao primeiro momento do 

desenvolvimento industrial, com o surgimento de uma indústria incipiente voltada para a 

produção de bens têxteis e alimentares e visando o abastecimento interno. O contexto de 
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forte tensão internacional gerado pelos dois conflitos mundiais ampliou a dificuldade de se 

obter os produtos nos mercadores exteriores. Surgem então uma série de políticas que 

visavam incentivar a disseminação de indústrias para produtos de bens de consumo, ficando 

conhecida como Política de Substituição de Importações. 

Este fato irá refletir na Região do Médio Paraíba, na medida que esta reunia uma 

série de fatores favoráveis para surgimento de indústrias: certo montante de capital 

acumulado pelo ciclo cafeeiro; proximidade dos dois principais centros urbanos / mercados 

consumidores – Rio e São Paulo; existência de uma densa rede de comunicações – as 

ferrovias; e a possibilidade de obtenção de suficiente quantidade de energia através da 

construção de barragens e represas (Oliveira; Rodrigues; Santos, 1992). Surgem então 

indústrias centradas em dois principais setores: têxtil, com grande concentração em 

Valença; e de alimentação, sobretudo produtos vinculados à pecuária, como laticínios, com 

grande destaque para Barra Mansa. 

É a partir da década de 30 que se dará com maior intensidade este processo de 

industrialização. Este período teve como uma de suas características mais marcantes o 

intenso incentivo à industrialização, sobretudo a indústria de base, sintonizado com uma 

visão nacionalista e desenvolvimentista. Acompanhando este processo teremos toda uma 

infra-estrutura eminentemente urbana necessária para a atividade industrial se instalando na 

região também de maneira mais intensa. E podemos assim destacar dois importantes 

marcos histórico-geográficos, que é a construção da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) 

na década de 40 e a Rodovia Presidente Dutra na década seguinte. 
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A instalação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em Volta Redonda (mapa 5) 

nos anos 40 (na época distrito de Barra Mansa) se constitui como o principal marco do 

desenvolvimento industrial não apenas da Região em tela, como do País, representando 

assim a tentativa do Governo Federal de descentralizar a distribuição industrial da cidade do 

Rio de Janeiro. Além de possuir uma posição geográfica estratégica entre os dois mais 

importantes centros econômicos do País – Rio de Janeiro e São Paulo – o Médio Vale 

detinha ainda uma série de atrativos, como as destacadas por França (1960). 

Devido à demanda por infra-estrutura para a atividade industrial, os centros urbanos 

vão rapidamente se expandindo, sobretudo aqueles localizados alo longo da BR-116, 

Rodovia Presidente Dutra, constituindo-se no eixo Barra Mansa Volta Redonda e Barra do 

Piraí a área de maior concentração de indústrias da Região. Atualmente temos a Região do 

Médio Vale do Paraíba como uma das principais áreas industriais do Estado do Rio de 

Janeiro, sendo uma das áreas mais dinâmicas do interior fluminense. 

O Médio Paraíba no contexto estadual 

A Região do Médio Vale do Paraíba ocupa hoje um papel de relevância no cenário 

fluminense. Apesar do peso econômico exercido pelo Norte Fluminense, em função da 

atividade petrolífera (sobretudo nos municípios de Campos e Macaé), o Médio Vale se 
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constitui atualmente como a região mais dinâmica do interior fluminense. E tal dinamicidade 

foi alavancada pelo processo de urbanização por que passou a região a partir de meados do 

século XX, urbanização esta dada a cabo pela instalação de uma série de indústrias na 

região, que alterou e reordenou o território antes marcado pela atividade agropecuária. 

A Região em tela ainda se constitui como a área de maior dinamicidade do interior 

fluminense. A instalação de um pólo industrial possibilitou o desenvolvimento de uma grande 

gama de atividades, desde as industriais propriamente ditas até o desenvolvimento de um 

forte setor terciário. Esse processo responderia por aquilo que Santos denominou de 

processo de desmetropolização (1993), que na realidade seria uma relativa perda da 

hegemonia econômica das grandes metrópoles em função de um processo de crescimento 

dos centros urbanos interioranos. Com isso temos algumas áreas interioranas que passarão 

a ser de grande importância para a economia do estado, apesar do grande peso ainda 

exercido pela metrópole carioca. 

É a região mais industrializada do interior fluminense, com intensa mobilidade 

dos trabalhadores entre suas várias localidades, principalmente para os 

municípios de Volta Redonda, Barra Mansa e Resende, seus principais pólos 

industriais. Constitui-se em uma área de atração demográfica devido à 

industrialização (Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Barra do 

Piraí e Valença), comércio e prestação de serviços (em todos municípios, 

exceto Pinheiral, Quatis, Rio das Flores e Rio Claro) e desenvolvimento de 

atividades de turismo (Resende e Itatiaia) (Limonad, 2001, p.95). 

Segundo Becker e Egler (1993), diferentemente de São Paulo, a área polarizada pelo 

Rio de Janeiro se encontrava ainda em moldes tradicionais, não havendo uma diversificação 

de atividades. Teríamos então o predomínio de grandes fazendas de gado e pequenas 

lavouras, produzindo leite e derivados para o abastecimento dos grandes centros. 

O Plano de Metas enfatizava o crescimento das indústrias e relegava a um 

segundo plano a agricultura. Nesta, a ação governamental mostrava-se 

pouco propícia a influir no sistema de propriedade rural existente, com uma 

estrutura de uso da terra bastante arcaica (Oliveira, Rodrigues, Santos, 1992, 

p. 60). 

Desta maneira vemos o Governo ocupando um papel fundamental no reordenamento 

do território do Médio Paraíba, na medida que é o responsável pela adoção de políticas de 

fomento à industrialização. Contudo temos que ter claro que estas medidas políticas têm de 

ser vistas à luz de seu contexto. 

 5624 



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

As Políticas Públicas não devem ser vistas como ações isoladas, mas como 

resultado de relações sociais e políticas globais, associadas a um padrão de 

desenvolvimento do capital e dominação política, cuja orientação é imprimida 

pelo Estado (Oliveira, Rodrigues e Santos, 1992, p. 58). 

O que podemos ver no gráfico 1 são os dados relativos às taxas de urbanização do 

Médio Paraíba e do estado do Rio de Janeiro, onde podemos constatar que, 

comparativamente, tivemos no mesmo período taxas de urbanização superiores às taxas 

estaduais, sobretudo no período 40-50, período este em que se dá a instalação da CSN e a 

construção da BR-116. O surgimento de bairros residenciais associados à atividade 

industrial também corrobora para esse incremento de infra-estrutura, assim como pelo 

desenvolvimento do setor de comércio e serviços. 

Atualmente temos a Região do Médio Vale do Paraíba respondendo pela taxa de 

urbanização de 94%, frente à sua população atual de 790192 habitantes, cuja parcela 

urbana responde por 735482 indivíduos, enquanto a população rural se apresenta na faixa 

de 54710 habitantes. Na tabela 1 vemos a população residente na Região em tela por 

município. 
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A conurbação formada pelos municípios de Volta Redonda e Barra Mansa 

representa o principal centro urbano regional, extrapolando até mesmo os limites regionais, 

na medida que exerce forte influência em municípios pertencentes a outras regiões, como 

Vassouras, polarizando com isso grande parcela dos fluxos de mercadorias e pessoas, 

principalmente no que se refere à demanda por serviços. 

Atualmente pode-se observar o surgimento de novos eixos industriais, como o 

formado pelos municípios de Resende e Porto Real, fato esse devido a uma reorganização 

do processo produtivo, onde as antigas áreas industriais passam a assumir um papel mais 

diretamente ao setor de comércio, tendência esta dos grandes aglomerados urbanos atuais. 

O gráfico 2 nos revela o quanto áreas antes à “margem” do processo agora apresentam 

elevados níveis de urbanização, como por exemplo Rio Claro e Rio das Flores, municípios 

ainda muito ligados à atividade pecuária. 
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A agricultura manifesta-se espacialmente localizada em alguns pontos, em 

municípios como Quatis e Rio Claro. Com a decadência cafeeira, causada pela perda de 

mercados externos e agravada pela crise de 1929, não houve uma reorganização nesse 

setor que visasse sua dinamização. A região apresenta, de maneira geral, seus solos 

empobrecidos devido à atividade cafeeira, cultura esta que provoca um intenso desgaste 

dos nutrientes do solo, e a pecuária, cujo pisoteio do gado causa uma acentuação do 

processo erosivo, além de um relevo movimentado que dificulta a prática agrícola e, 

conseqüentemente, sua competitividade quando comparado a áreas que não possuam 

estas limitações. Nesse contexto a pecuária passou a ser a atividade marcante na região, 

não havendo o interesse dos proprietários de realizar grandes investimentos no setor 

agrícola, uma vez que, devido à expansão urbana do Grande Rio, a pecuária garantia a 

utilização das terras perante uma iminente valorização. 

Sendo praticada de maneira extensiva, a pecuária de leite destaca-se com a 

produção de 93.098 mil litros, constituindo-se enquanto segunda maior produtora de leite do 

Estado apesar de sua baixa produtividade, que responde pela média de 8 litros de leite por 

cabeça ao dia, dentre os quais os municípios de Valença, Barra Mansa, Rio das Flores e 

Resende se apresentam como grandes produtores regionais. Vale ressaltar que quando 

dizemos que a região possui baixa produtividade, estamos nos referindo a uma 

produtividade relativa, ou seja, a produção de leite por cabeça. Contudo, pelos valores 

absolutos a produção é alta, devido ao grande espaço reservado para esta atividade, assim 

como pelo seu numeroso rebanho. Barra Mansa representa um nó central desta cadeia do 

leite, na medida que grande parte da produção regional tem como destino à cooperativa de 

leite localizada neste município, além da presença de uma grande empresa como a Nestlé, 

responsável pela organização de grande parte desta cadeia. 
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Seguindo o padrão observado, a pecuária também sofreu um decréscimo acentuado 

de área das suas pastagens (gráfico 3). Observamos que, até mesmo em municípios onde a 

pecuária ainda apresenta um papel de grande relevância na economia, este decréscimo 

também se fez presente. Apesar de Barra Mansa apresentar o índice mais elevado, isso se 

deve muito ao fato de que neste período ocorreu a emancipação de Quatis, principal distrito 

agropecuário de Barra Mansa até então. Porém, apesar deste fato, também houve uma 

diminuição absoluta em seu espaço agropecuário. 

Sendo assim, o que podemos perceber é que as atividades empreendidas no espaço 

possuem um alto grau de dinamicidade, e que esta dinamicidade é resultado de uma série 

de processos que atuam sobre um determinado local. Para qualquer ação de planejamento, 

seja ele qual for, é fundamental que exista uma preocupação neste sentido. Ações de 

planejamento devem buscar dar conta de uma realidade que está em constante processo. 

Nesse sentido a análise territorial pode ser bastante útil, pois permite ao pesquisador 

/ planejador um instrumental de análise mais eficaz acerca das várias facetas espaciais. 

Através da ótica do uso do espaço, podemos estipular ações políticas e projetos de 

desenvolvimento regional que estejam sintonizados com a realidade em tela. 

Um vasto mosaico de atividades 

Apesar de seu caráter urbano e todo o peso exercido pelos setores industrial e 

terciário, existem algumas áreas na Região do Médio Vale Fluminense em que a 

agropecuária exerce considerável relevância, por vezes não em termos de uma produção de 

expressão regional ou estadual, mas de importância quando analisamos numa escala local. 

 5628 



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

Neste capítulo buscaremos fazer algumas considerações acerca da importância do 

conhecimento do território no momento de se estabelecer linhas de ações políticas. 

Utilizando as palavras de Cunha (2000), o Médio Vale do Paraíba teve uma íntima 

associação com a história econômica recente do País. Deixou sua marca enquanto 

importante área produtora de café dos séculos XIX e XX. Posteriormente representou a 

ponta de lança do processo de industrialização brasileiro, com a de instalação de um pólo 

industrial em seu território. Da pecuária e avicultura às grandes industrias, passando pelo 

turismo e o comércio, temos desenhado um complexo mosaico de atividades. 

É a região mais industrializada do interior fluminense, com intensa mobilidade 

dos trabalhadores entre suas várias localidades, principalmente para os 

municípios de Volta Redonda, Barra Mansa e Resende, seus principais pólos 

industriais. Constitui-se em uma área de atração demográfica devido à 

industrialização (Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Barra do 

Piraí e Valença), comércio e prestação de serviços (em todos municípios, 

exceto Pinheiral, Quatis, Rio das Flores e Rio Claro) e desenvolvimento de 

atividades de turismo (Resende e Itatiaia) (Limonad, 2001, p.95). 

No setor primário destacamos Rio das Flores, que depois da decadência do café não 

encontrou uma base alternativa de desenvolvimento, cuja participação agropecuária 

responde por 46,9% em sua economia; Quatis, antigo bairro agrícola de Barra Mansa, 

emancipado em 1990, tendo sua economia baseada fundamentalmente no setor primário 

(Guia Sócio-econômico dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, 1996). Quanto à 

pecuária temos os municípios de Valença, Resende e Barra Mansa como os principais 

constituintes da bacia leiteira do Médio Paraíba, sendo Valença o principal produtor de leite 

do Estado do Rio. 

No setor industrial podemos destacar os municípios que constituem o vetor de 

concentração inicial, como Barra do Piraí, Barra Mansa e Volta Redonda, assim como os 

novos eixos de industrialização, como Resende, Itatiaia e Porto Real. Contudo, o setor 

terciário vem se expandindo rapidamente e incorporando cada vez mais a força de trabalho, 

transformando as cidades em verdadeiros centros de comércio e prestação de serviços. 

Juntamente, o setor informal vem se mostrando como grande alocador de mão-de-obra, 

tendo em vista a lógica atual de produção com base em contratos temporários, flexibilização 

e cortes de postos de trabalho. 

O turismo vem sendo um dos setores em plena expansão, podendo constituir-se 

como uma saída para alguns proprietários rurais, que buscam cada vez mais investir em 

negócios a ele relacionados, com a produção de mercadorias voltadas para esse nicho de 

mercado, como geléias e cachaça, conforme pode ser observado em Itatiaia e em 
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Conservatória, localizada em Valença. Para tanto é necessário que existam políticas que 

fomentem a incorporação de produtores. 

Mas em alguns locais, como Rio das Flores, existe uma dificuldade para o 

desenvolvimento deste setor pela dificuldade de se criar uma “marca” que possa promover e 

vender o local. É importante o desenvolvimento de infra-estrutura capaz de comportar a 

atividade turística, além da tentativa de se estabelecer um projeto de desenvolvimento 

turístico regional, com a integração de diversos municípios. Nesse sentido que surge o 

Conciclo, que é o Conselho do Ciclo do Café, que visa estabelecer uma série de políticas 

voltadas para o turismo relacionado a este período histórico, como um circuito entre as 

fazendas de café existentes na Região. 

Algumas tentativas de implementação de atividades alternativas vêm sendo 

desenvolvidas em alguns municípios da região, como a piscicultura em Piraí, Rio Claro, 

Valença e Resende, além da fabricação de produtos derivados de leite, além de produtos 

voltados para o turismo, como conservas, doces e compotas. Quanto à pecuária, tanques de 

expansão para a produção leiteira vêm sendo financiados pelas prefeituras, a fim de criar 

condições de competitividade para os produtores na medida que estes possuem um alto 

custo para obtenção. 

A piscicultura é uma atividade que vem ganhando espaço nos projetos 

governamentais, já existindo algum tipo de organização produtiva, principalmente em Piraí, 

onde foi instalado um entreposto comercial regional, a fim de se instituir um pólo de 

piscicultura. Além da assistência técnica que vem sendo oferecida aos produtores, um dos 

fatores que vem garantindo o seu crescimento é o seu caráter complementar, ou seja, não 

há um objetivo desta substituir a pecuária, e sim de haver uma convivência entre estas duas 

atividades. 

Rural / Urbano: além de uma abordagem dicotômica 

Existem alguns pontos que podem ser constituir como verdadeiros entraves para o 

desenvolvimento de políticas públicas, tanto na esfera regional quanto local. Nesse sentido, 

temos a antiga discussão entre rural e urbano como um dos pontos que precisam ser melhor 

definidos, pois irão influenciar sobremaneira as linhas de ação tomadas. Veiga (2001) nos 

adverte sobre o perigo de se assumir o discurso homogenizador do urbano de maneira 

acrítica e sem critérios, pois tais convenções implicam em uma generalização que não 

corresponde à verificação empírica, lembrando-nos ainda que a caracterização sobre o que 

seria urbano seria completamente insatisfatória, pois este é definido pelas sedes municipais 

e distritais, transformando em urbanas sedes que sejam inegavelmente rurais. 
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O mais importante, todavia, é procurar uma explicação econômica para essas 

tendências demográficas. Afinal, um dos raros pressupostos que desfrutam 

da unanimidade entre os economistas é que a distribuição espacial das 

atividades econômicas. E é aqui que aparece outro dos grandes obstáculos à 

renovação das idéias sobre o desenvolvimento da sociedade brasileira: a 

poderosíssima, embora anacrônica, confusão que continua a se fazer neste 

país entre economia rural e economia agrícola, ou agropecuária. É 

assustador perceber quanto os intelectuais brasileiros – a começar pelos 

economistas – têm dificuldade de entender que no espaço rural também 

existem os setores secundário e terciário. Há mesmo que tache de urbanas 

todas as atividades extra-agropecuárias, mesmo que ocorram em zonas 

classificadas como rurais até pelo extremado critério estadonovista (Veiga, 

2000, p. 102). 

Com isso, torna-se necessário procurar uma alternativa a este tipo de análise 

dicotômica, pois além de fragmentar a realidade e tratá-la de maneira setorial, mostra-se 

bastante falha em suas verificações empíricas. É fundamental levar em conta tal realidade 

no momento de elaborar políticas públicas para estas localidades. Para tanto recaímos no 

discurso sobre até que ponto o rural se faz presente, perante um processo de “urbanização 

do campo”. 

Segundo Graziano da Silva (1997), não se poderia caracterizar os espaços rurais 

somente como agrários, devido à diversidade de atividades nele praticadas mediante um 

processo de expansão do urbano e de modernização da agricultura, caracterizando uma 

urbanização do campo. Nesse sentido o campo não possuiria mais os mesmos traços que 

apresentava num momento anterior à urbanização existente. Além da própria paisagem, que 

sem dúvida irá se alterar com a entrada de uma série de aparelhos urbanos e obras de infra-

estrutura que muitas vezes eram inexistentes, essas transformações também irão se refletir 

sobre as atividades desempenhadas neste espaço. 

Em resumo, já não se pode caracterizar o meio rural brasileiro somente como 

agrário. E mais: o comportamento do emprego rural, principalmente dos 

movimentos da população residente nas zonas rurais, não pode mais ser 

explicado apenas a partir do calendário agrícola e da expansão / retração das 

áreas e / ou produção agropecuárias. Há um conjunto de atividades não-

agrícolas – tais como a prestação de serviços (pessoais, de lazer ou 

auxiliares das atividades econômicas), o comércio e a indústria - que 

responde cada vez mais pela dinâmica populacional do meio rural brasileiro 

(Graziano da Silva, 199, p. 74). 
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Contudo, deve-se ter cautela quanto a estas conceituações. Sobre até que ponto 

podemos afirmar que um dado espaço seja urbano ou rural? Conceituações equivocadas 

podem acarretar em políticas públicas errôneas e desvinculadas do próprio espaço a que foi 

destinada. Existe uma série de dificuldades para se trabalhar esses conceitos, na medida 

que não existe uma definição clara sobre como se caracterizaria um espaço como rural, pois 

tais convenções são basicamente de cunho político, variando de acordo com os diferentes 

Estados Nacionais e caracterizando-se como uma delimitação arbitrária. No Brasil rural é 

definido como um local de carências de infra-estrutura, relacionando-o ao campo e às 

atividades agropecuárias, num imaginário de “espaço atrasado”. E isso na maioria das 

vezes se revela insuficiente na definição destes espaços. Segundo Abramovay (2000, p. 6), 

A implicação é que em vez de uma definição setorial de áreas rurais, é 

necessário uma definição espacial. Portanto a unidade de análise não são os 

sistemas agrários nem os sistemas alimentares, mas as economias regionais 

e, mais especificamente, aquelas onde as pessoas vivem em áreas de 

povoamento menos denso que o restante do país. Em outras palavras, 

desenvolvimento rural é um conceito espacial e multissetorial e a agricultura é 

parte dele. 

Milton Santos afirma que não existiriam mais espaços rurais e sim Regiões Agrícolas 

e Regiões Urbanas, “em que o critério de distinção seria devido muito mais ao tipo de 

relações realizadas sobre os respectivos subespaços” (1993, p.67). O Urbano consistiria 

também muito mais que os limites físicos de uma aglomeração, pois envolveria uma série de 

valores, técnicas e modos de vida urbanos incorporados pelo meio rural (Limonad, 1996). 

Concordamos com Rua quando este coloca que o rural não seria “destruído” pelo 

processo de urbanização, pois guardaria consigo suas especificidades e seu potencial 

criativo, num processo de recriação espacial enquanto um espaço híbrido. Para tanto 

trabalha com um conceito nomeado urbanidades no rural, que seriam 

todas as manifestações do urbano em áreas rurais sem que se trate esses 

espaços formalmente como urbanos. Não se pretende criar conceitos novos 

que obstaculizem, mais ainda, a discussão, mas indicar que o conceito de 

urbanização rural dificulta a compreensão dos processos em curso; que a 

urbanização difusa, ideológica/cultural, como já foi referido, dificilmente pode 

ser mensurada; enquanto a idéia de “novas ruralidades” parece nos enfatizar 

por demais a força do rural diante do urbano que, sem dúvida, comanda o 

processo de reestruturação espacial no mundo contemporâneo (2002, p. 34). 
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Vemos então que existem diferentes abordagens acerca da mesma questão. 

Devemos levar em conta que vivemos num regime de acumulação capitalista, desigual e 

articulado, que por sua vez faz criar e recriar espaços que se apresentarão aparentemente 

diferentes, contudo integrados a uma mesma lógica, a lógica de acumulação. Nesta visão o 

rural manteria sua capacidade criativa frente a as transformações vigentes. O urbano 

manifestado nesses espaços seria constituído a partir da matriz local pré-existente. 

O Território: uma alternativa de Planejamento 

Torna-se claro que o processo de industrialização por que passou a Região interferiu 

fortemente em sua dinâmica, porém seria incorreto afirmar que tenha havido uma 

superposição do urbano sobre o rural. O espaço é recriado conforme a atuação de novos 

atores, criando novas configurações, como o surgimento de formas espaciais, como Hotéis-

fazenda, Haras, Pesque-pagues entre outras manifestações construídas. Os atores sociais 

buscam novas formas de inserção, sejam elas de caráter “urbano” ou “rural”. Contudo tal 

inserção nem sempre é alcançada por parcelas significativas da população, devido em 

grande parte à ausência de políticas públicas voltadas para tal fim ou, por outro lado, a 

existência de políticas equivocadas ou insatisfatórias. 

Acreditamos que, a partir de uma análise territorial, poderemos encontrar uma 

alternativa para esta abordagem. Através dos usos e valores expressos no território 

poderemos estipular linhas de ação mais adequadas, e que por sua vez valorizem o local. 

Para tanto Santos trabalha com o conceito de território usado (1999). 

Essa idéia de território usado, a meu ver, pode ser mais adequada à noção 

de um território em mudança, de um território em processo. Se tomarmos a 

partir de seu conteúdo, uma forma conteúdo, o território tem de ser visto 

como algo que está em processo. (...) Por conseguinte é o território que 

constitui o traço de união entre o passado e o futuro imediatos (p. 19). 

O presente é fugaz e sua análise se realiza sempre a partir dos dois pólos: o 

futuro como projeto e o passado como realização já produzida. O evento 

aparece como essa grande chave para unir também as noções de tempo e 

espaço, que até recentemente não apareciam como um todo único. (...) A 

minha proposta é que só é possível falar em tempo-espaço a parir da idéia de 

evento, que reúne tempo e espaço numa categoria única (p. 15). 

Deste modo o conceito de território usado permitiria uma noção mais aproximada da 

dinâmica territorial existente em um dado espaço, pois sua análise parte das diferentes 

técnicas incorporadas pelo território em tela. Contudo, para a definição de políticas de 
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desenvolvimento territorial seria fundamental explicitar o que estaríamos considerando como 

desenvolvimento. Novamente Veiga nos adverte que 

Durante muito tempo foi aceita a idéia de que a redução da desigualdade 

seria prejudicial ao crescimento econômico. Ocorre, contudo, que muitos 

estudos empíricos recentes mostram exatamente o contrário. As sociedades 

com menos desigualdade são as que tendem a crescer com mais rapidez. 

Menos desigualdade no acesso à propriedade da terra e a educação é, 

portanto, uma mistura exponencialmente benéfica ao desenvolvimento, já que 

além de aumentar o efeito positivo do crescimento sobre a pobreza também 

turbina o próprio crescimento (2001, p. 105). 

Com isso é necessário desvincular o conceito de desenvolvimento de um 

crescimento meramente econômico, pois este deve certamente tem que abarcar um 

universo mais amplo. Contudo partir de melhorias materiais também pode gerar quadros 

irreais, pois bem sabemos que diversos índices sociais podem trazer imbutidos sérias 

distorções. 

Tomar o crescimento econômico como sinônimo de desenvolvimento 

econômico tour court é, com efeito, uma impropriedade, porque, se aquele se 

refere ai processo em cujo bojo uma sociedade consegue produzir bens em 

maior quantidade, de melhor qualidade e com mais eficiência, ele concerne a 

meios, e não a fins. Se a renda per capita bem pode representar uma ficção 

estatística, uma vez que nada revela sobre a distribuição da riqueza 

socialmente produzida, qual é, então, a sua utilidade como indicador de nível 

de bem-estar social, é, a primeira vista, ainda que meramente material 

(Souza, 1997, p. 14)? 

Ainda segundo Souza (1995), poderíamos analisar o conceito de desenvolvimento 

pela ótica da Territorialidade Autônoma. “A autonomia constitui, no entender do autor do 

presente artigo, a base do desenvolvimento, este encarado como o processo de auto-

instituição da sociedade rumo a mais liberdade e menos desigualdade (...)”. Desta maneira o 

desenvolvimento partiria do grau de autonomia que o território possui. E é nesse sentido que 

devem partir as políticas que busquem algum tipo de desenvolvimento territorial. Por fim 

citaremos Graziano da Silva quando este diz que 

Há muitas possibilidades reais e emergentes de geração de renda para a 

população rural que não estão sendo devidamente consideradas pelas 

políticas públicas. As novas dinâmicas sociais em curso no mundo rural não 

são homogêneas, mas apresentam algumas características comuns – como o 

aumento dos empregos não-agrícolas nos ramos de prestação de serviços, 
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indústria de transformação, comércio de mercadorias, serviços sociais, e 

construção civil – que decorrem da chamada “urbanização” do espaço rural. 

Esses diferentes ramos de atividades podem ser desmembrados em 

diferentes ocupações, que por sua vez vão auxiliar na identificação das 

oportunidades e tendências de cada local. A partir dessa identificação é que 

se pode delinear políticas públicas que priorizem o desenvolvimento local (p. 

20). 

Não que isso signifique que deva haver uma substituição das atividades “agrárias” 

por atividades “urbanas”. Muito pelo contrário. O que estamos buscando aqui é uma 

alternativa a esta dicotomia. O fundamental é que os governos consigam identificar as 

particularidades locais para assim elaborarem políticas adequadas e sintonizadas com a 

realidade local. E nesse sentido que procuramos mostrar que a Região do Médio Vale do 

Paraíba Fluminense não possui uma hegemonia urbana como é propalada. Existem áreas, 

mesmo que pontuais, em que atividades ligadas ao setor agropecuário possuem em 

relevância tanto na economia local como no emprego de mão-de-obra, possuindo desta 

maneira uma forte relação com o território. 

O fato é que o município do Rio de Janeiro, por conta de sua posição de capital do 

País em seu passado, não possui uma forte relação com seu interior, o que reforçaria a 

reduzida disponibilização de políticas públicas para este espaço. Bastam algumas idas a 

campo para percebemos a carência de comunicações e articulações entre os municípios 

interioranos. 

De fato é difícil para os habitantes do município do Rio de Janeiro admitirem 

serem fluminenses – que seria a identidade estadual, coisa rotineira em 

outros estados. Fato implausível para paulistas, mineiros, gaúchos e outros. 

O que mostra claramente que a identidade regional constroi-se lentamente, 

os laços do município do Rio de Janeiro sempre foram mais fortes com o 

resto do Brasil do que com seu interior. Até o final da década de 70 era mais 

fácil ir do Rio de Janeiro a Juiz de Fora ou São Paulo do que viajar para 

Angra dos Reis ou Nova Friburgo (Limonad, 2001, p. 95). 

Apesar de passar pela Região um dos mais importantes eixos de ligação do País 

(BR-116), isso não significou que tenha existido algum tipo de política relevante fora da 

lógica industrial existente ao longo da via citada. Desta maneira, as diretrizes tomadas 

devem partir da esfera municipal, pois esta tem condições de compreender como se articula 

a realidade local. Buscar articulações entre os diferentes atores sociais, de modo que não 

haja conflito de interesses, ao mesmo que tempo que nenhum deles seja secundarizado na 

pauta de decisões. 
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Sendo assim, acrescentamos as palavras de Fontes (2000), que conclui 

Assim, o principal desafio para a administração municipal é saber e ser capaz 

de mobilizar os diferentes atores para as potencialidades existentes, visto que 

o que marca a diferença, nesta proposta, é favorecer o desenvolvimento local 

através da coordenação dos diferentes fatores e potencialidades locais e 

coloca-los a serviço das atividades produtivas (p. 215). 

 E continua mais adiante 

A presença do local no espaço econômico como variável que tem um papel 

determinante no desenvolvimento é um dos elementos centrais das novas 

políticas de desenvolvimento econômico e social, visto que o local, ao 

assumir um maior protagonismo no “deslanchar” de suas potencialidades, 

ressalta a importância do caráter endógeno do desenvolvimento local (p. 

216). 

 Acreditamos que para gerar condições de desenvolvimento é necessário criar 

condições que viabilizem a integração da força de trabalho local, seja ela “rural” ou “urbana”. 

Em termos “urbanos”, deve-se buscar a diversificação de atividades, a fim de desvincular 

algum município de uma única atividade. Pra tanto servimo-nos dos exemplos de Piraí e 

Volta Redonda, que durante anos tiveram suas economias atreladas a Light e a CSN, 

respectivamente. No momento que essas empresas se privatizaram, a dispensa de mão-de-

obra criou uma turbulência econômica local, na medida que as demais atividades, de menor 

expressão, não possuía a capacidade de absorve-los. Incentivar o desenvolvimento de 

pequenas empresas pode significar uma solução para esse fator, levando em condição os 

potenciais a serem “explorados” de cada município. 

Quanto à agropecuária, seria fundamental criar condições para a organização de 

produtores, a partir de uma política de apoio às cooperativas e ao associativismo, além do 

desenvolvimento da indústria rural, da pesquisa agropecuária e do sistema de extensão 

rural, fundamentais para a incorporação de novas técnicas. Deve ser estabelecida uma 

política de amparo ao pequeno e médio produtor, que muitas vezes se encontra 

descapitalizado. 

O turismo é um setor potencial que carece de uma melhor organização. Ainda não é 

uma atividade capaz de integrar um grande número de produtores, seja pela deficiência de 

investimentos, seja pela impossibilidade de criar algum elemento simbólico que agregue 

valor à mercadoria. Torna-se então fundamental criar condições de integração destes 

produtores. 
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E a pluriatividade pode ser considerada uma estratégia de sobrevivência encontrada, 

porém sem significar “a” solução para a sustentabilidade destes produtores. É necessário 

criar condições para que estas famílias consigam se integrar ao sistema produtivo de 

maneira que não haja um processo de superexploração. Deve-se então procurar meios de 

integrar tais agricultores, dando a eles meios para que permaneçam no campo, sem que 

tenham que necessariamente recorrer a outras atividades. 

 Longe de se esgotar qualquer discussão, o que propomos seria uma revalorização 

do local no desenvolvimento das Políticas Públicas, pois, como pudemos perceber, torna-se 

inviável a definição de ações de planejamento gerais que abarquem uma Região como do 

porte do Médio Vale. Acreditamos uma das soluções possíveis seria a criação de grupos de 

dois ou três municípios que possuam uma realidade semelhante, a fim de se implantar 

políticas de desenvolvimento local. Para tanto, seria fundamental ter um acentuado 

conhecimento territorial desses municípios para se estabelecer esses agrupamentos, pois 

podem ser criadas diferentes regionalizações de uma mesma área. O que determinará será 

o propósito desta regionalização e de quem a esteja fazendo, os seja, as motivações que a 

conduz. 

Algumas Considerações 

O processo de ocupação da Região do Médio Vale do Paraíba Fluminense foi 

incentivado, após a decadência da atividade mineradora no Brasil, pela crescente 

valorização do café nos mercados, sobretudo internacionais, provocando uma expansão das 

áreas de lavoura desta cultura. Posteriormente teve-se o surgimento de um núcleo industrial 

a partir da consolidação de um Estado que passou a fomentar o desenvolvimento desta 

atividade. Nesse contexto temos a Rodovia Dutra desempenhando um papel fundamental 

no crescimento econômico regional, facilitando um grande fluxo de mercadorias e pessoas 

entre os dois principais centros da economia nacional, São Paulo e Rio de Janeiro. 

Nos municípios de Volta Redonda, Barra Mansa e Piraí registram-se uma acentuada 

concentração populacional em seus espaços urbanos, fato este resultante da existência de 

uma forte atividade industrial e de comércio e serviços, que acarretou num processo de 

atração de contingentes populacionais. Paralelamente, as atividades agropecuárias vêm 

perdendo espaço dentro das atividades econômicas da região frente à implantação do 

parque industrial e ao comércio desenvolvido, que vem causando um constante 

deslocamento da força de trabalho. Os espaços agropecuários existentes estão localizados 

pontualmente, e de modo geral, fora do eixo urbanizado representando pela BR-116. Como 

conseqüência estes áreas se encontraram por diversas vezes à margem de qualquer 

Política Pública desenvolvida. 
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Durante muito tempo o conceito de desenvolvimento esteve diretamente associado à 

idéia de crescimento econômico, onde qualquer empreendimento de cunho social se 

constituía como um entrave a um real desenvolvimento. É necessária uma superação desta 

ideologia, moldada pelas elites, para que se possa desenvolver políticas que visem a 

diminuição da pobreza, além de se disponibilizar condições também para a prática 

agropecuária de maneira a não proporcionar apenas um crescimento econômico, mas um 

desenvolvimento social local. E nesse sentido que o planejamento surge como importante 

instrumento de organização territorial 

Para tanto é necessário fazer uma análise sobre uma ótica territorial, pois permite 

uma melhor apreensão da realidade, de acordo com os processos gerados a partir dos 

diversos atores sociais envolvidos. Torna-se imperativo uma superação do discurso 

dicotômico entre rural e urbano, pois o espaço geográfico é um só, e essas diferenciações 

são apenas facetas de um sistema, o sistema de acumulação capitalista. Antes de nos 

propormos a criar tipologias que dificilmente serão aplicadas empiricamente, devemos 

buscar compreender como o espaço se articula localmente, porém dialogando sempre com 

uma visão totalitária, para assim podermos apreender a sua essência enquanto um objeto 

que é na realidade um construto social. 
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