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I. Introdução 

O presente trabalho trata da relação campo/cidade no município de Itaperuna no 

estado do Rio de Janeiro – Brasil. Este município integra a região de governo denominada 

Noroeste Fluminense que também é constituída pelo municípios de Natividade, Porciúncula, 

Varre-Sai, Laje do Muriaé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, São José de Ubá, Italva, 

Itaocara, Miracema e Santo Antônio de Pádua (ver mapa). 

A opção pelo município de Itaperuna se deve à sua maior importância econômica no 

conjunto dos municípios que formam o Noroeste Fluminense. Tal fato liga-se ao processo 

histórico de formação desta porção do estado do Rio de Janeiro e ao papel que Itaperuna 

desempenhou na evolução econômica regional, desde a época em que a cafeicultura era a 

atividade de maior destaque do Noroeste Fluminense. Nessa ocasião, o município, além de 

ser o maior produtor, era também o principal centro de comercialização do produto. O 

período áureo da produção cafeeira na região está compreendido entre as duas últimas 

décadas do século XIX até a crise de 1929. Conforme Dulce Diniz (1985), a produção de 

Itaperuna, nesta época, equivalia a 58,5% da produção do estado do Rio de Janeiro. Diz a 

autora que, em 1927 segundo dados da Associação Comercial de Itaperuna, o município 

chegou a ser o maior produtor de café do Brasil. É importante lembrar que nesta ocasião a 

extensão territorial do município era bem maior do que é hoje, englobando os municípios de 

Natividade, Porciúncula, Varre-Sai, Laje do Muriaé e Bom Jesus do Itabapoana.(Ver mapa) 

                                                 
1 Universidade de São Paulo – catiaps@usp.br 

 13630 



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

 

O objetivo do trabalho é compreender as mudanças ocorridas na relação campo/cidade no 

município de Itaperuna, a partir do estudo de um dos bairros da cidade que é o Niterói. Busca-se, 

assim, entender, importantes faces do processo de urbanização e do processo permanente de 

ordenação espacial. 

A relevância do trabalho consiste no fato de que o estudo de especificidades 

contribui no sentido de desvendar o movimento da totalidade, sua lógica e suas 

contradições, permitindo, assim, uma melhor compreensão do todo. É nesse sentido que é 

pensado o estudo do bairro Niterói. 

II. Caracterização do município de Itaperuna 

Distando 352 km da capital do Rio de Janeiro, atualmente com uma área de 1.1052 

km2, o município de Itaperuna totaliza 1/3 do PIB e cerca de 30% da população do Noroeste 

Fluminense3. A divisão administrativa do município compreende além do distrito sede, os 

distritos de Boa Ventura, Comendador Venâncio, Itajara, Nossa Senhora da Penha e Retiro 

do Muriaé. 

Itaperuna, bem como os demais municípios da região Noroeste Fluminense, foi na 

sua origem um município cuja atividade econômica principal esteve associada à agricultura. 

Por essa razão, sua população era predominantemente rural. Os dados da tabela 1 

                                                 
2 http://www.itaperunaonline.com.br/dados_geograficos.html 
3 IBGE. Censo Demográfico de 2000. 
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apresentados para o ano de 1960 mostram predomínio da população rural. Porém, o censo 

de 1970 já indica uma mudança significativa na composição da população. Nota-se, aí que a 

população urbana passa a representar quase a metade do total de habitantes do município 

de Itaperuna. A partir de então o número de habitantes na área urbana cresceu 

progressivamente. É interessante observar que no período de 1940 a 2000 ocorre uma 

inversão na distribuição da população: se no início havia, somente, 11% de população 

urbana, em 2000 esta porcentagem corresponde à população rural do município. Essa 

inversão pode nos ajudar a perceber a intensidade da migração campo/cidade em Itaperuna 

ao longo de seis décadas. Fato semelhante se dá no conjunto da região cuja população 

urbana, em 1940, era de apenas 14% e em 2000 passou para 79% do total. (Ver tabela 1 e 

gráfico 1) 

TABELA 1 

POPULAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA E 

DO NOROESTE FLUMINENSE DE 1940 A 2000. 

 

MUNICÍPIO E 
REGIÃO 

POPULAÇÃO 1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000 

Itaperuna URBANA Abs. 7.464 10.229 18.424 30.176 38.900 61.742 77.354 
  Rel. 11% 16% 29% 49,3% 62% 79% 89% 
 RURAL Abs. 59.853 53.612 45.328 30.446 24.186 16.258 9.333 
  Rel. 89% 84% 71% 50,7% 38% 21% 11% 
 TOTAL 67.317 63.841 63.752 60.622 63.086 78.000 86.687 
Noroeste 
Fluminense 

URBANA Abs. 42.109 48.937 - 101.572 130.878 186.584 235.354

  Rel. 14% 17%  41% 54% 68% 79% 
 RURAL Abs. 262.957 233.957 - 143.989 111.770 86.478 61.978 

  Rel. 86% 83% - 59% 46% 32% 21% 
 TOTAL 305.066 282.894 282.361 245.561 242.648 273.062 297.512

Fonte: IBGE. Censos Demográficos de 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1991 e 2000. 
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Fonte: IBGE. Censos Demográficos de 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1991 e 2000. 

Analisando, porém, os dados de população total da região, nota-se, no período de 

1940 a 1980, um esvaziamento demográfico. Havendo um pequeno crescimento 

populacional a partir dos anos 80 que vai ser verificado nos dados do censo de 1991 e de 

2000. No entanto, ainda não foi atingido o efetivo de 1940. Chama a atenção, porém, o fato 

de que apesar do esvaziamento demográfico da região, o município de Itaperuna manteve, 

até o censo de 1980, uma população total em torno de 60.000 habitantes, com algumas 

variações, mostrando inclusive um relativo decréscimo populacional entre 1940 e 1970, 

porém bem menos expressivo em relação ao que ocorreu na região. 

Mudanças mais significativas vão se dar no decorrer da década de 1980 sendo 

observados nos dados do censo de 1991, quando a população total passa de 63.086 para 

78.000 habitantes. 

Essa mudança na dinâmica demográfica do município de Itaperuna resulta, de um 

lado, da perda progressiva da importância da atividade agrícola e de sua substituição pela 

atividade pastoril. De outro lado, é proveniente da mudança de função da cidade, outrora 

basicamente rural, passa a assumir funções urbanas que se destacam na área da saúde, 

comercial, bancária e educacional. Atualmente, esta última tem tido um significativo 

crescimento refletido pela presença de diferentes instituições de nível superior, tanto da rede 

privada quanto pública. 
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Tais transformações afetaram tanto o meio rural quanto o urbano; de um lado gerou 

o esvaziamento do campo e, de outro, a expansão da cidade com o surgimento e/ou 

crescimento de bairros periféricos. 

III. Organização e transformação espacial do município 

Desde o início do povoamento, o município de Itaperuna se caracterizou como uma 

extensão da Zona da Mata de Minas Gerais, o que se justifica pela sua proximidade com o 

estado mineiro. Isto explica a forte influência mineira na culinária, no falar, nos hábitos e nas 

medidas agrárias presentes na área em estudo. 

A expansão da atividade cafeeira no município promoveu a construção de um ramal 

ferroviário que ligava Itaperuna a Campos e, através do ramal principal, à cidade do Rio de 

Janeiro (percorrendo a Zona da Mata de Minas Gerais, passando por Leopoldina e, 

atravessando o Estado do Rio de Janeiro via Teresópolis). 

No final do século XIX começa a ser implantada a ferrovia que vai fazer a ligação do 

município a Campos e a Minas Gerais. Tal fato foi mediado pelo mesmo comendador que 

conseguiu subvenção do governo para construir a estrada de ferro. Esta partiria da cidade 

de Campos e atravessaria o município de Itaperuna fazendo a ligação com o estado de 

Minas Gerais através dos municípios de São Paulo de Muriaé (atual Muriaé) e Santa Luzia 

de Carangola (atual Carangola). Essa ferrovia recebeu o nome de Estrada de Ferro 

Carangola. Isto porque era esta cidade mineira o ponto final previsto para a ferrovia. 

Tendo ficado a obra estacionada em Cardoso Moreira por algum tempo, somente em 

1881 é que a construção finalmente alcançou a cidade de Itaperuna, naquela época 

denominada Porto Alegre. Novamente a construção da ferrovia ficou estacionada. Diante da 

possibilidade da Estrada de Ferro Leopoldina, poderosa companhia inglesa que partira de 

Pôrto Novo do Cunha, avançar em direção de Carangola, ameaçando cortar o traçado 

previsto pela Estrada de Ferro Carangola, o comendador Cardoso Moreira decidiu reiniciar 

seu projeto avançando a construção da estrada de Ferro Carangola em direção a Minas 

Gerais. No entanto, quando a ferrovia implantada por este comendador chegou a Pôço 

Fundo (atualmente Patrocínio do Muriaé, encontrou aí os trilhos da Estrada de Ferro 

Leopoldina que já havia atravessado esta cidade e seguia em direção a Carangola. Por esta 

razão o percurso da Estrada de Ferro Carangola foi desviado para Santo Antônio de 

Carangola (hoje Porciúncula) com o objetivo de se alcançar o estado mineiro através desta 

cidade. Mais uma vez a linha férrea fluminense foi impedida de chegar até Minas Gerais, 

pois a Estrada de Ferro Leopoldina também já tinha implantado seus trilhos em Santo 

Antônio de Carangola. Deste modo, contrariando o projeto inicial, no qual o ponto final da 

linha férrea fluminense seria a cidade de Carangola, seus pontos terminais fixaram-se em 

Poço Fundo e em Porciúncula, não conseguindo fazer a ligação entre os estados fluminense 
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e mineiro. Em 1888, a Estrada de Ferro do Carangola é então encampada pela Estrada de 

Ferro Leopoldina Railway. 

A implantação da Estrada de Ferro Carangola desempenhou um papel fundamental 

para a evolução do município e, sobretudo do núcleo urbano. A construção da ponte férrea 

sobre o rio Muriaé viabilizou o processo de ocupação da margem direita do rio, onde mais 

tarde se instalaria o bairro Niterói. A maior expansão desta margem, porém, vai se dar a 

partir da construção de uma ponte de madeira, em 1893 por conta do Estado, próxima ao 

prédio da prefeitura; o erguimento desta ponte facilitou o acesso de carros. Antes, o acesso 

de automóveis e também de pessoas para a outra margem se fazia através de uma barca 

de propriedade do Sr. João Bernardo de Campos, na altura de Cubatão (em Niterói). Em 

1935, aproveitando-se os pilares originais que eram de alvenaria, a ponte de madeira foi 

substituída por uma de cimento armado. 

O núcleo urbano do município teve origem na fazenda Porto Alegre de propriedade 

do Comendador José Cardoso Moreira, que foi adquirida por volta do ano de 1878. Tendo 

um sítio típico de fundo de vale, seu núcleo inicial estabeleceu-se na margem esquerda do 

rio Muriaé, instalando-se a princípio o sopé dos morros uma vez que o encharcamento das 

várzeas dificultava a ocupação. O emprego de técnicas de drenagem e a amplitude das 

várzeas, porém, estimularam a expansão da área urbana. 

Antes de assumir o status de cidade, a então Vila de São José do Avaí era pouco 

expressiva, se resumindo a uma rua (a atual Avenida Cardoso Moreira) na qual se 

concentravam os armazéns, o pequeno comércio da época e algumas poucas casas. No 

seu entorno dispunham-se as fazendas. Dada a importância crescente da lavoura cafeeira, 

a vila foi elevada a categoria de cidade em 6 de dezembro de 1889 pelo decreto n° 2 e 

recebeu o nome de Itaperuna, sendo criada a Comarca de Itaperuna com os limites do 

município deste nome. 

Atualmente, ao longo da Avenida Cardoso Moreira, que recebeu esse nome em 17 

de dezembro de 1889 em homenagem ao comendador José Cardoso Moreira, é onde se 

concentra a atividade comercial e de serviços. Aí se localizam os principais órgãos federais, 

estaduais e municipais. Encontram-se ainda algumas residências remanescentes da 

ocupação urbana original da cidade. Diferentes momentos desta avenida que é a principal 

da cidade, podem ser observados nas fotografias a seguir. 
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FOTOS 1,2 e 3 – Vista de trechos da Avenida Cardoso Moreira no Centro de Itaperuna. A primeira

foto é da década de 1940. Nota-se a existência da estação ferroviária (no canto inferior esquerdo). A

segunda foto é da década seguinte. A arquitetura, ainda mantém seus traços originais, com seu

casario antigo, assim como na década de 1940. Na última foto, da década de 1990 (mostrando o

mesmo trecho que a primeira foto), é possível se perceber que a estrada de ferro já não existe mais

(compare com o canto inferior esquerdo da primeira foto, onde aparece a estação)  

FOTO 3 

FOTO 2

FOTO 1

A 

expansão da cidade promoveu o surgimento de vários bairros residenciais. Além do Centro, 

compõem a cidade os bairros: Niterói, Aeroporto, Vinhosa, Cidade Nova, Presidente Costa e 

Silva, Governador Roberto Silveira, São Mateus, Marechal Castelo Branco, Padre Humberto 

Lindelauf, Presidente Kennedy. O Centro corresponde ao núcleo de ocupação inicial. Os 

outros segmentos da cidade, de um modo geral, tiveram seu processo de ocupação 
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intensificado em torno dos últimos 30-40 anos, devido à diminuição da produção agrícola do 

município. 

Conforme mencionado, este trabalho trata-se de um estudo de caso que tem como 

foco de análise o bairro Niterói. O motivo da escolha por este bairro prende-se ao fato de 

sua formação ser uma das mais antigas da cidade, o que contribuiu para que seu processo 

de ocupação e transformação sintetizasse o processo de urbanização que se deu em 

Itaperuna. 

As terras que correspondem, hoje, ao bairro Niterói, pertenceram a antigas fazendas 

que foram sendo subdivididas e loteadas, à medida em que o processo de urbanização se 

expandia e, por isso, o solo urbano ia se tornando mais valorizado. Nesta ocasião, alguns 

pequenos e médios proprietários rurais começaram a adquirir seus lotes. A grande 

vantagem estava no fato desta área estar muito próxima ao centro urbano do município, na 

outra margem do rio Muriaé. Daí a importância da melhoria da antiga ponte de madeira e da 

construção da nova ponte, interligando as duas margens do rio Muriaé. 

Junto às fazendas, encontravam-se pequenos sítios ou chácaras. Chama a atenção, 

no bairro Niterói, a presença de casas rurais, evidenciando parte do seu passado. Outra 

evidência é a permanência de funções rurais em trechos do bairro mais afastados da área 

onde a estrutura está mais consolidada. Exemplifica isso o uso de animais (eqüinos) como 

meio de transporte, além da existência de pastagens que estão sendo utilizadas para a 

pecuária, ainda que se tratem de propriedades modestas. (Ver fotos 4 e 5) 
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FOTOS 4 E 5 – Trechos do 
bairro Niterói onde os
traços rurais ainda são
marcantes. Na foto 4 nota-
se a várzea sendo utilizada
para pastagem enquanto
que na foto 5 (tirada   cerca
de 500 m antes) vê-se, no
canto direito uma casa
tipicamente rural com um
pequeno estábulo (próximo
à árvore)

FOTO 4

FOTO 5 

U

ma razão que parece explicar o deslocamento dos pequenos e médios proprietários para a 

cidade é a dificuldade em manter a propriedade e a necessidade de completar a educação 

dos filhos, já que no campo, as escolas iam somente até a 4ª série ou, em alguns casos, até 

a 8ª série do Ensino Fundamental. Alguns tiveram que vender sua propriedade para adquirir 

um lote na cidade, outros, porém, puderam mantê-la só se desfazendo dela quando a 

atividade agrícola no município já havia perdido sua importância. 

Esses proprietários se instalaram no sopé das encostas, apesar de haver aí uma 

área de várzea, que de início não foi utilizada devido aos constantes alagamentos. Assim 

como ocorreu na margem esquerda do rio, a expansão urbana vai impor a necessidade de 

se drenar as várzeas para propiciar a sua ocupação. 

Até os anos de 1940, o bairro apresentava aspectos basicamente rurais. Havia o 

predomínio das pastagens e pouquíssimas casas, nas quais ainda se fazia o uso de 

lampião, pois a energia elétrica, extremamente precária, só existia na Avenida 1° de maio, 

principal rua do bairro. Os poucos moradores que desejassem ter luz elétrica em suas casas 

tinham que puxá-la por conta própria, já que este serviço não era oferecido à população. 
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No final da década de 1950, já havia instalação elétrica em algumas casas. 

Conforme depoimentos, também já havia água encanada. O número de moradores, porém 

ainda era pequeno. Pelo menos uma empresa já existia: o grupo Buarque Nazareth que é 

de do início desta década – 1952/54. O serviço de transporte ainda era bastante precário. 

Havia ônibus que ligava Itaperuna a outras localidades, como por exemplo, a São José de 

Ubá e que passava por Niterói; porém linhas de ônibus entre os bairros não existiam. 

Na década de 1960 o bairro apresentou um relativo crescimento: houve a expansão 

da rede de água encanada e da energia elétrica e a implantação da rede de esgoto. O 

sistema de transporte ainda precário continuava a fazer a ligação entre Itaperuna e outras 

cidades, e não entre os bairros e o centro de Itaperuna. 

No final da década de 1960, a estação da Leopoldina foi desativada, sendo os trilhos 

retirados durante o governo de Orlando Tavares. Após esta desativação, algumas pessoas 

começaram a construir suas casas em terreno que pertencia à Estação da Leopoldina, 

aproximadamente em 1970, ocupando a área da antiga Estrada de Ferro, com habitações 

mais humildes. Apesar da desativação da Ferrovia, a ponte de ferro que ligava o centro à 

Niterói ainda é mantida até os dias atuais. 

Com o progressivo crescimento do bairro, começa a haver o desenvolvimento de um 

comércio local, concentrado na Avenida 1° de Maio. 

A partir dos anos 80 o bairro começa a apresentar um crescimento maior, o número 

de casas aumenta e, pelo menos a parte mais antiga do bairro já estava dotada de uma 

infra-estrutura básica: rede de esgoto, água encanada, luz. Também foi nesta década que o 

sistema de transporte se expandiu e passou a atender o bairro. 

Foi nos últimos 10-15 anos, porém, que o bairro teve seu momento de maior 

expansão, havendo um aumento considerável da população; o comércio, no entanto, não 

acompanhou este crescimento. Também foi nos últimos 10 anos que a prefeitura fez o 

calçamento das ruas principais do bairro. 

Contudo, nos trechos mais afastados e nas encostas ainda há precariedade nos 

serviços básicos e as ruas ainda não têm calçamento. Para estas áreas se dirigiram 

pessoas de menor poder aquisitivo, alguns ex-colonos e seus descendentes que foram para 

a cidade em busca de emprego e de melhores condições de vida, vivendo neste bairro há 

mais tempo. Encontra-se aí, também uma população pobre cuja origem não é 

predominantemente rural, mas composta por pessoas que já possuíam origem e atividade 

urbana. A ocupação das encostas é bem mais recente, começou a ocorrer há cerca de 15 

anos, expandindo-se, porém, há aproximadamente 8-10 anos. 
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É consenso entre os moradores que o desemprego tem se tornado um dos 

problemas mais sérios no bairro. Não só a conjuntura nacional explica isso, mas também o 

fato de estar a cidade situada em uma região com forte estagnação econômica. Nos últimos 

anos, segundo os moradores, o comércio em Itaperuna tem se retraído. Muitas confecções, 

atividade que empregava significativo número de pessoas, têm fechado. Além disso, a 

falência fraudulenta da indústria de laticínios Parmalat tem afetado fortemente esta situação. 

É grande o número de moradores desempregados no bairro. Conforme depoimento 

dos moradores: “Não há expectativa de trabalho na cidade. Há muitas pessoas, mesmo com 

algum estudo: Ensino Médio completo, nível superior, que não conseguem trabalho.” 

Alguns, quando podem, deixam a cidade. 

A maioria das pessoas que mora no bairro hoje e que está trabalhando, desempenha 

atividades urbanas; são pessoas que já nasceram na cidade e que não tiveram contato com 

a roça ou são pessoas que aos poucos se adaptaram à nova vida. Neste último caso, trata-

se de ex-proprietários que tendo desistido das atividades rurais mudaram de atividade. 

Para ex-colonos é bastante difícil conseguir trabalho na cidade; os filhos de colonos 

que saíram mais jovens do campo estão trabalhando em serviços urbanos. Quem mais tem 

sofrido com esta crise tem sido os jovens, cuja ligação com o campo está apenas nas suas 

origens, através de seus pais ou avós, que de fato viveram na área rural. Mesmos os jovens 

que nasceram e viveram algum tempo na roça, já não, buscam evidentemente empregos 

urbanos. Alguns moradores mais antigos e que são ex-colonos, embora vivam na cidade, 

ainda vão trabalhar na roça fazendo serviços temporários como, roçar pasto, plantar tomate 

etc. Para estes as chances de conseguir um trabalho na cidade são ainda menores. 

Conforme depoimento de duas moradoras: 

Conseguir trabalho está difícil tanto para quem tem estudo quanto para quem não 

tem. Para os que têm, quando não encontram oportunidades na sua área, não 

querem trabalhar em lojas, supermercados etc. Para os que não têm, como para 

quem é da roça, por exemplo, não há o que fazer.[Depoimento obtido em março de 

2004.] 

(...) 

“Em Itaperuna está difícil conseguir emprego. Para conseguir tem que ter alguém 

para colocar a pessoa lá dentro.” As pessoas que não conseguem emprego em 

Itaperuna vão para Macaé e Região dos Lagos. São jovens; mulheres para 

trabalhar como doméstica, homens para trabalhar de pedreiro.” [Depoimento obtido 

em março de 2004.] 
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Os depoimentos dos moradores revelaram que a saída do campo para a cidade não 

significou apenas um deslocamento espacial, mas também uma transformação e uma 

adaptação a novos hábitos. Percebe-se, no entanto, pelo modo de vida de muitos 

moradores mais antigos que os vínculos com a vida rural não foram rompidos por completo. 

Por outro lado, a opinião quase generalizada destes moradores é de não desejarem retornar 

ao campo. Alguns afirmam que só retornariam se pudessem voltar a ter sua própria terra, 

sem ter que se desfazer do imóvel na cidade. Mesmo preferindo a vida na cidade, dada a 

maior facilidade de acesso à assistência médica, à educação etc., esses moradores 

consideram a vida no campo melhor, pois era mais tranqüila e havia mais fartura. 

IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Processo de urbanização no município de Itaperuna teve na década de 1960 seu 

momento de maior impulso, assim como aconteceu em todo o país. As mudanças daí 

decorrentes foram marcantes. O campo passou por um processo de intenso esvaziamento 

demográfico, em parte associado a causas econômicas. A progressiva perda de importância 

das atividades agrícolas, ao mesmo tempo em que o fenômeno da urbanização se 

expandia, resultou num intenso deslocamento da população rural para a cidade. 

Num contexto mais amplo, esse processo de urbanização que resultou numa 

reorganização espacial do conjunto da região manifestou-se criando um único núcleo – 

Itaperuna, produzindo uma forte rarefação de população rural e promovendo a perda de 

funções urbanas das outras cidades da região, assim como das vilas. 

A rede urbana vai também aí revelar uma característica do processo de 

urbanização capitalista: à hipertrofia de um centro sub-regional corresponde a atrofia dos 

demais centros. 
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