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O rural e o urbano não são opostos, hierárquicos e isolados e sim interligados e confluentes.
Existem teias que ligam e estabelecem uma relação a qual ultrapassa o caráter operacional e
quantitativo. O presente trabalho, em fase de desenvolvimento, tem como objetivo um estudo
sobre a região noroeste fluminense com foco na relação rural-urbana e, principalmente,
compreender como as transformações no campo se reverberaram nas cidades de Cambuci e
Italva-RJ. Para a realização da pesquisa foram adotados métodos quantitativos e qualitativos,
quais sejam: o levantamento bibliográfico, levantamento de dados no banco de dados SIDRA
IBGE (2006 e 2017) e RAIS/ CAGED (2009 e 2019) e registros fotográficos em ambas cidades.
Os municípios de Cambuci e Italva estão localizados no noroeste fluminense possuindo,
respectivamente, 14.827 habitantes e 14.063 habitantes, de acordo com o Censo de 2010.
Entender a relação rural-urbana vai além dos limites de uma cidade e seu entorno, é preciso
apreender a rede que se estrutura entre os municípios e a região, por isso se justifica trazer para
o debate os estudos de caso – Cambuci e Italva – inseridos no contexto da região noroeste. O
espaço rural não deve ser associado apenas a um local exclusivamente de desenvolvimento das
atividades agrícolas, mas deve ser compreendido como um lugar de sociabilidade mais complexa
que aciona novas redes sociais regionais, estaduais e nacionais. Ao realizar uma análise sobre
os referidos municípios, foi possível perceber que há uma confluência do rural e do urbano notada
nas atividades econômicas (atividades industriais juntamente com atividades agrícolas e
comerciais), nas práticas e nos modos de vidas da população. Constatamos, em linhas gerais,
que os dois municípios tem um peso importante voltada à agricultura familiar com produção de
tomate, banana, café e o desenvolvimento da pecuária leiteira. As pequenas cidades possuem
suas funções, que estão relacionadas à circulação de mercadoria e à prestação de serviços. O
comércio local das pequenas cidades, em muitas ocasiões, são os responsáveis por fazer a
ligação dos produtos do campo com o mercado urbano. Há uma relação direta entre o peso da
agricultura familiar e a expressividade do comércio local, como constatada, sobretudo em Italva,
diante do aumento significativo de comércio varejista entre 2009 a 2019. Por fim, constatamos
que a relação rural-urbana, nas pequenas cidades de Cambuci e Italva, está presente nas
atividades econômicas, nas articulações políticas e nas estratégias espaciais.
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