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Resumo 
 
Esta monografia buscou analisar a representação social sobre o rural manifestada 
por professores e estudantes da Escola Agrotécnica José Soares Júnior de Itaboraí-
RJ ameaçada de fechamento. O contexto de implantação e crise recente do 
COMPERJ (Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro) produziu efeitos na forma 
como o rural vem sendo representado por diferentes atores de Itaboraí. A partir de 
entrevistas realizadas com professores e estudantes observou-se que o rural é 
representado como lugar de encontro com a natureza e de melhor qualidade de 
vida, mas, ao mesmo tempo, fonte potencial de inserção profissional. Algumas 
manifestações consolidam a ideia de que o rural é sinônimo de agrícola e está 
associado ao atraso enquanto o urbano está associado ao industrial e ao moderno e 
expressam a contradição de sustentar a manutenção de uma escola agrícola frente 
à representação dominante de que a existência e desenvolvimento de um implica no 
desaparecimento do outro. Mas, se, por um lado, este grande empreendimento 
gerou uma grande expectativa na população local e fez o poder público e privado 
alterar fortemente o ordenamento territorial da região afetada e as estratégias de 
desenvolvimento do município apagando o rural como possibilidade de 
desenvolvimento, por outro lado, a sua crise fez com que o rural fosse recolocado no 
foco das estratégias do poder público e da população local produzindo novas 
expectativas e possibilidades relacionadas à escola agrotécnica. 

 
Palavras-chave: COMPERJ, Escola Agrotécnica José Soares Júnior, 
Representação Social, Relação Rural e Urbano, Itaboraí-RJ. 
  



 

 
 

Abstract 

 
This monograph sought to analyze the social representation on the rural manifested 
by teachers and students of the Agro-technical School José Soares Júnior de 
Itaboraí-RJ threatened with closure. The context of recent implementation and crisis 
of the COMPERJ (Rio de Janeiro Petrochemical Complex) has had effects in the way 
the rural has been represented by different actors from Itaboraí. Based on interviews 
with teachers and students, it was observed that the rural is represented as a place 
of encounter with nature and a better quality of life, but at the same time, a potential 
source of professional insertion. Some manifestations consolidate the idea that rural 
is synonymous with agriculture and is associated with backwardness while the urban 
is associated with the industrial and the modern and express the contradiction of 
sustaining the maintenance of an agricultural school against the dominant 
representation that the existence and development one implies the disappearance of 
the other. But if, on the one hand, this large enterprise generated a great expectation 
in the local population and made the public and private power strongly change the 
territorial order of the affected region and the development strategies of the 
municipality erasing the rural as a possibility of development, on the other On the 
other hand, its crisis has made the rural one to be put back in the focus of the 
strategies of the public power and of the local population producing new expectations 
and possibilities related to the agrotechnical school. 
 
Keywords: COMPERJ, Agro-technical School José Soares Júnior, Social 
Representation, Rural and Urban Relation, Itaboraí-RJ. 
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1. INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar a representação social do 

rural entre professores e alunos da escola agrotécnica José Soares Júnior da cidade 

de Itaboraí, município localizado no Eixo Leste da Região Metropolitana do Estado 

do Rio de Janeiro, a partir do processo de urbanização/industrialização da região, 

intensificado após a chegada do COMPERJ (Complexo Petroquímico do Rio de 

Janeiro). 

O acelerado processo de urbanização de Itaboraí foi uma das 

consequências mais visíveis da implantação do COMPERJ. Produziu também outros 

efeitos diretos sobre o território e sobre a vida cotidiana da população do município e 

da região além de gerar diversas expectativas até então não concretizadas. Tais 

efeitos e expectativas atuam no sentido de alterar a forma com a qual as pessoas 

compreendem o seu entorno e atribuem sentido ao seu mundo. Na pesquisa aqui 

apresentada, o foco está na conjunção de diferentes interesses e representações da 

realidade social que legitimam ou estabelecem condições para a atribuição de maior 

ou menor valor a determinadas dimensões da vida cotidiana. Nesse sentido, o direito 

à educação, assegurado a todos os cidadãos brasileiros pela Constituição Federal 

de 1988, pode ser exercido segundo perspectivas presentes em algumas políticas 

desenvolvidas através de ações do governo estadual em que se nota um discurso 

reducionista ou depreciativo do rural, de forma que possam justificar o fechamento 

de uma instituição escolar voltada para tal meio. 

Para uma melhor compreensão do que se passa em Itaboraí e na referida 

Escola, farei um breve histórico de Itaboraí, da Escola Agrotécnica e do COMPERJ, 

para em seguida discutir as políticas públicas no processo de urbanização do 

município e os efeitos sofridos pela escola, com o objetivo de entendermos melhor 

os fatores que podem estar atuando no sentido de levar a [colocar por extenso] 

SEEDUC-RJ a propor o fechamento da escola agrotécnica. 

Estas análises tomam por base pesquisa empírica realizada ao longo de 

aproximadamente dois semestres durante os quais se efetuou visitas à escola, 

entrevistas com docentes e discentes, se acompanhou as audiências de Revisão do 

Plano Diretor de Itaboraí, e as Conferências de construção do Plano Estratégico 
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Metropolitano. Também foram realizadas pesquisas documentais e midiáticas 

relacionadas ao tema desta monografia. 
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2. DELIMITAÇÃO TEMÁTICA 

Analisar as disputas e representações sociais que estão na base das formas 

de conceber e se relacionar com o urbano e com o rural em um contexto de 

acelerada urbanização e outras transformações decorrentes da implementação do 

COMPERJ (Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro) tomando como caso 

exemplar as ameaças de fechamento da Escola Agrícola de Itaboraí. 

  

2.1    Problema 

Como os atores vinculados à escola agrotécnica representam socialmente o 

processo de urbanização da cidade e o lugar do rural nas dinâmicas socioculturais e 

econômicas de Itaboraí-RJ no contexto de implantação do COMPERJ? 

 

2.2    Objetivo geral 

Compreender os efeitos do processo de urbanização/industrialização de 

Itaboraí sobre a existência e manutenção do Colégio Estadual Agrícola José Soares 

Júnior e analisar as perspectivas e concepções sobre o rural expressadas por 

professores e alunos. 

 

2.3    Objetivos específicos 

 Descrever as características históricas do município e da instituição 

de ensino; 

 Traçar o perfil dos estudantes e suas trajetórias; 

 Identificar as mudanças ocorridas pós COMPERJ que afetaram o 

município e a escola; 
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 Analisar a representação social sobre o rural de estudante e 

professores. 

 

 

2.4    Justificativa 

A ideia inicial deste trabalho era abordar as alterações nas relações sociais 

em Porto das Caixas a partir do processo de geração de trabalho e renda local 

considerando uma perspectiva histórica que ia do ciclo da laranja ao COMPERJ. 

Inscrevi-me, para isso, em uma disciplina ministrada pelo Prof. Valter Lúcio de 

Oliveira, que estuda os efeitos do COMPERJ (Complexo Petroquímico do Rio de 

Janeiro) no município de Itaboraí.  

No entanto, em minha primeira ida a campo com a equipe da pesquisa, já 

em Itaboraí, no distrito de Venda das Pedras, em virtude de problemas mecânicos 

no veículo em que estávamos, busquei ajuda com um amigo da região. Ele falou de 

um mecânico próximo do local de onde estávamos e indicou como ponto de 

referência a “Escola Rural”, fato que não nos chamou atenção na hora, mas que 

depois me despertou a curiosidade e interesse em focar a pesquisa na instituição, 

pois pensei que poderia ser uma importante célula da ruralidade itaboraiense e que 

poderia ser interessante observar como a escola técnica de formação agrícola 

resiste ao acelerado processo de urbanização da cidade. 

Nesse sentido, a relevância da pesquisa está em observar o processo de 

resistência da escola que forma mão-de-obra técnica para o mercado agrícola em 

um município que tem histórico de produção em grande escala no setor como a 

cana de açúcar, o café e mais recentemente a laranja (SANTOS, 2009), mas que 

vem atravessando nos últimos anos um acelerado processo de urbanização que se 

intensificou com implantação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro 

(COMPERJ).  

Além disso, outro ponto importante é observar como a cidade vem se 

comportando após a crise financeira da Petrobrás, além da crise político-econômica 

que afeta o país desde 2014 e que abalou diretamente o mega empreendimento 

com as várias denúncias de desvio de verbas das obras da estatal. 
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Finalmente, outro ponto relevante é compreender a representação do rural e 

as perspectivas dos agentes da escola agrotécnica com relação à produção do setor 

agrícola na região de Itaboraí e municípios vizinhos.  

Desde já é importante salientar que o estudo não tem a ambição de apontar 

solução e nem de estabelecer o ‘melhor’ caminho para o desenvolvimento de 

Itaboraí, mas levantar questões e analisar a complexa realidade atual do município, 

apoiado em levantamento empírico realizado em diferentes etapas da pesquisa que 

deu origem a este trabalho. 
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3. RECORTE TEÓRICO METODOLÓGICO 

Visando compreender a representação do rural em uma pequena 

comunidade escolar de Itaboraí-RJ, cidade que passa por um intenso processo de 

urbanização, e de que maneira essa comunidade percebe tal mudança, o rumo da 

pesquisa visa observar os pontos específicos através de consulta de bibliografia 

sobre o tema analisando as características do município; o COMPERJ; a escola 

agrotécnica; o conceito de rural e urbano; o rural como categoria de pensamento; 

além de relatos de professores e alunos da instituição a partir de abordagem 

qualitativa tal como entrevista aberta, conversa informal e observação do cotidiano 

dos agentes seguindo as orientações formuladas por Beaud e Weber (2014): 

A conduta da pesquisa, a conduta das entrevistas, a negociação e, se 
houver oportunidade, a negociação dos lugares de observação, dizem 
respeito ao saber-viver e à deontologia. Em contra partida, a própria 
observação, um triplo trabalho de percepção, de memorização e de 
anotação, diz respeito ao saber-fazer e a técnica. Um observador iniciante 
corre o risco de nada ver ou de só ver o que projeta de suas experiências 
anteriores em uma situação nova. (BEAUD; WEBER, 2014, p.95). 

Segundo estes autores, “o essencial na condução de uma entrevista é 

conquistar a confiança do pesquisado e conseguir compreender, o mais rápido 

possível, o que está sendo dito ‘a meia-palavra’ e entrar, ‘temporariamente’, em seu 

universo ‘mental’, e tornar a discussão instrutiva para ambas as partes”. (BEAUD e 

WEBER, 2014, p.95). 

Pra evitar os riscos de um observador iniciante, fui a campo em uma ocasião 

acompanhado do Prof. Valter Lúcio de Oliveira, que me orienta nesse trabalho e as 

conversas que travamos após a experiência, contribuíram grandemente para minha 

elucidação. 

A partir do exercício de análise bibliográfica e das entrevistas com os 

pesquisados foi possível demonstrar, em parte, a representação do rural e a relação 

deste com a atividade agrícola desenvolvida na instituição que, em virtude de 

manobra política do Governo do Estado, encontra-se fechada desde dezembro de 

2017. 

Nesse sentido, a perspectiva teórica que embasa estas análises, inspirado em 

Oliveira (2014) compreende a realidade como um constructo social e não como 

dotada de uma essência natural previamente dada. É a partir dessa orientação que 
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se buscou analisar o processo de definição e construção do rural e das questões 

ambientais em Itaboraí por parte dos diversos atores afetados por estas 

transformações ocasionadas pela implantação do COMPERJ. Significa dizer que se 

o rural pode ser referenciado de forma objetiva, ele é, antes de tudo, apreendido de 

forma subjetiva pelos mais diversos agentes que, nessa dinâmica, construirão uma 

representação sobre os mesmos. 

Ainda conforme Oliveira (2014), representação é uma noção clássica na 

sociologia. Remete de imediato a Durkheim, que formulou os conceitos de 

representação individual e representação coletiva visando delimitar o campo de 

atuação da sociologia frente à psicologia e à biologia (JUNQUEIRA, 2005), mas é a 

partir de Pierre Moscovici (2012 [1961]), no seio da psicologia social, que o conceito 

de representação social vai ganhar maior destaque. Os muitos estudos produzidos 

em diferentes áreas das ciências sociais que visaram compreender o processo de 

produção, reprodução e transformação da realidade encontraram no conceito de 

representação um potente recurso teórico. Grosso modo, ao se interessar pela teoria 

que embasa o conceito de representação, o que se objetiva é a busca por 

compreender o senso comum e suas diversas expressões no processo de 

construção da realidade social.  

Nesse sentido, as análises aqui desenvolvidas busca compreender a forma 

como os diversos agentes vinculados a uma escola agrícola representam o rural e, 

em certa medida, o urbano (que constituem os objetos da representação). Ao falar 

de um ou outro no cotidiano da vida social se está irremediavelmente 

compartilhando uma representação acerca desses “espaços”. Estão colocando em 

comum uma imagem dotada de símbolos e sinais. É a partir dessa concepção e 

apropriação que os agentes exercem uma ação sobre tais meios e os transformam. 

Representação, portanto, remete a uma dimensão subjetiva, aquela que é ao 

mesmo tempo incorporada na forma de um habitus e que constitui a base para a 

interpretação da realidade, e a uma dimensão objetiva, aquela que aponta para a 

materialidade em relação à qual a vida social se efetiva. Essas dimensões se 

interpenetram constituindo a representação acerca de um objeto. É pertinente, 

nesse sentido, se falar em representações, uma vez que são diferentes agentes 

dotados de diferentes trajetórias que definem o conteúdo das representações. A 

partir de tal referência e inspirado em Bourdieu (2008), pode-se identificar a 
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construção de representações dominantes e analisar o peso de tais representações 

na formação da imagem e na construção da identidade dos habitantes rurais (JEAN, 

2004). 
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4. BREVE HISTÓRICO DE ITABORAÍ 

Localizada ao Leste da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e a 46 km da 

capital do estado, Itaboraí é uma cidade histórica e resultado da união de três 

importantes vilas do passado colonial e imperial do Brasil: Santo Antônio de Sá, São 

João de Itaboraí e São José Del Rey. A maior delas, a Vila de Santo Antônio de Sá, 

segunda formação do Rio de Janeiro no recôncavo da Guanabara; A Vila de São 

João de Itaboraí, inicialmente uma parada de tropeiros, que mais tarde se tornaria o 

maior produtor açucareiro da região e principal entreposto comercial ligando o norte 

fluminense a capital da província; e a Vila de São José Del Rey (conhecida como 

São Barnabé, ou Itambi), cuja região fora uma importante Missão Jesuítica entre as 

comunidades indígenas Maromomis e Tamoios que por aqui habitavam (DUTRA, 

S/D). 

A fundação de Itaboraí ocorreu em 1672, com a inauguração de uma capela 

dedicada a São João Batista. Em 1778, era a mais importante Vila de Santo Antônio 

de Sá, considerada um grande centro agrícola. Em 1780, grande parte do açúcar 

produzido pelos oitenta engenhos das freguesias próximas era embarcado em 

caixas de madeira nos catorze barcos pertencentes ao porto (daí o nome do bairro 

conhecido como Porto das Caixas). E em 1890 foi elevado à condição de cidade 

com a denominação de Itaboraí, pelo Decreto Estadual n.º 38, de 16-01-1890 (IBGE 

Cidades). 

Hoje o município ocupa uma área de 430,374 km² fazendo divisa com os 

municípios de Cachoeiras de Macacu e Guapimirim ao Norte, Maricá ao Sul, Tanguá 

ao Leste e São Gonçalo a Oeste. Está dividido em oito distritos: 1°) Itaboraí, 2°) 

Porto das Caixas, 3°) Itambí, 4°) Sambaetiba, 5°) Visconde de Itaboraí, 6°) Cabuçu, 

7°) Manilha e 8°) Pacheco (OLIVEIRA 2014). 

A expansão se fez por meio de instalação de lavouras de cana, cereais, 

mandioca, engenhos de açúcar, produção de vasilhames de cerâmica para o 

acondicionamento deste e fabricação de aguardente (COSTA; PIMENTEL, 2005). 

Contudo, nenhum produto adquiriu para o Município um significado tão grande 

quanto à cultura da laranja já no século XX. A cidade ficou conhecida como “terra da 

laranja” e ainda hoje é assim reconhecida, mesmo com a produção praticamente 

extinta (CADERNOS, 2006). Esse histórico reconhecido na bibliografia sobre o 



20 

município também faz parte da representação da população itaboraiense e é 

recorrente as pessoas mencionarem tal aptidão produtiva. Isso também foi 

expressado pelos agentes entrevistados na escola, como pode ser observado pelos 

extratos abaixo: 

 

“Itaboraí já teve assim, lá em cima, top nessa área de 
agropecuária na época de produção de laranja enfim... só que 
a coisa foi desandando, as pessoas começaram a plantar de 
forma desordenada, não se preocupar com a parte 
fitossanitária, As doenças começaram a tomar conta e acabou 
se estaguinando e migrou para outras regiões e Itaboraí perdeu 
muito.” (Robson) 

 

“Itaboraí era um grande produtor de citricultura, produção de 
laranja, era um dos maiores produtores do Brasil. Hoje a gente 
quase não vê produção agrícola de citricultura aqui por que? 
Crescimento urbano, infelizmente foi disseminando.” (Rodolfo) 

 

“Eu lembro que quando eu vim pra cá, embora bem novo 
ainda, mas eu lembro, eu ouço as histórias da questão do 
citros que ele gerava vários empregos pros produtores rurais 
da zona rural da cidade...” (Jean Carlos Roco) 

 

“...depois que eu vim pro curso eu pude ver... olhar e ter uma 
perspectiva melhor com relação ao nosso estado, e 
principalmente ao nosso município que tem um histórico de 
agricultura, tem uma história, principalmente na cultura do 
citros, que foi o carro chefe do município há alguns anos atrás.” 
(Jean Carlos Roco) 

 

As rodovias trouxeram dinamismo para a economia da região de Itaboraí. 

Com a pavimentação da RJ-104 em 1942-43 favorecendo a expansão das 

cerâmicas para a fabricação de telhas e tijolos que abasteciam o Rio de Janeiro e 

Niterói. Outra rodovia que apresentou grande importância para o Município foi a BR-

493, que contorna a Baía de Guanabara e liga o Município de Itaboraí ao Rio de 

Janeiro. Porém, a obra que trouxe o maior impacto para toda a região foi a 

construção da Ponte Rio - Niterói em 1974. A partir deste período o crescimento 

populacional foi acelerado e as antigas áreas agrícolas foram gradativamente sendo 

transformadas em loteamentos a espera de ocupação.  

A construção de uma rodovia provocou na década de 80 novas formas de 
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organização do espaço em Itaboraí. A rodovia BR-101, ligando Niterói a Manilha foi 

construída na primeira metade da década de 80 e inaugurada em 1985, reduzindo o 

tempo de viagem entre Itaboraí e Niterói. A construção da rodovia influenciou 

diretamente no surgimento dos condomínios na década de 90 e a ocupação destas 

áreas por pessoas provenientes do Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo atraídas 

pela facilidade de acesso. Outras rodovias existentes em Itaboraí também são muito 

significativas, como a RJ-116 que liga Itaboraí a Friburgo e a RJ114, que liga o 

Município a Maricá. (CADERNOS, 2006) 

A partir da década de 1970, com a inauguração da Ponte Presidente Costa e 

Silva, Ponte Rio-Niterói, e acompanhando um processo de retalhamento do solo 

através da construção de loteamentos e condomínios na cidade, a população de 

Itaboraí aumentou significativamente. A partir desse período cresceu em Itaboraí as 

propriedades com a finalidade de lazer e confraternização, conforme fica 

evidenciado na fala de uma das professoras da escola agrícola: 

 

“Em Itaboraí eu fui em alguns sítios aqui em Vila Rica, mas são 
sítios de lazer. Só pra ver terra, ver se seria viável fazer uma 
horta, alguma coisa, mas produção mesmo eu fui em 
Tanguá...” (Mariluce) 

 

Entretanto o distrito de Sambaetiba, uma das regiões com a maior 

concentração desse tipo de propriedade, apesar da Lei de zoneamento de sítio, lei 

municipal 823 de 16 de janeiro de 1986, perdeu bastante dessa característica após a 

desapropriação de 70 sítios com chegada do COMPERJ, Complexo Petroquímico do 

Rio de Janeiro, conforme relatado na pesquisa coordenada pelo Prof. Valter Lúcio 

de Oliveira: 

 

Na outra extremidade do Complexo localiza-se o distrito de Sambaetiba, 
formado pelos bairros do Alto Jacu, Agro Brasil, Quinta dos Colibris, Parque 
Nova Friburgo, Chácaras Bela Vista e Centro. Ele abriga a maior área de 
preservação ambiental do município, onde está localizada a Serra do 
Barbosão. Antes da desapropriação de 70 sítios, o distrito era formado por 
pequenas propriedades rurais voltadas para fruticultura e pecuária e 
também por moradias secundárias, chácaras de lazer e aquelas alugadas 
para confraternizações. (OLIVEIRA, 2014, p. 41) 

 

Itaboraí foi a cidade escolhida em 2006 para sediar o grande 



22 

empreendimento liderado pela Petrobras e desde então passou a adotar políticas 

quase que completamente voltadas para os interesses do projeto em questão, a 

ponto de reelaborar no mesmo ano o Plano Diretor alterando fortemente o 

ordenamento territorial do município 

Como se não bastasse todas as manobras visando atender aos interesses 

do empreendimento, o município perde outra de suas principais atividades e que, 

apesar de toda dificuldade, a equipe responsável pela revisão do Plano Diretor vêm 

tentando resgatar, que é o Turismo Ecológico. Entretanto essa atividade também 

encontra uma enorme barreira em virtude do COMPERJ. A região preserva ruínas 

do tempo de sua fundação, como é o caso do Convento de São Boaventura de 

1660, edificação que não pode ser visitada por estar no interior da propriedade da 

Petrobrás: 

“Hoje a gente tem uma ruína de um convento que é conhecida 
até em Portugal... Portugal fez um documentário muito bacana, 
as ruínas do Convento São Boaventura, e hoje, por conta da 
instalação da Petrobras naquela região, hoje, nós moradores 
somos impedidos de entrar, de ter acesso...” (Jean Carlos 
Roco) 
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5. O COMPLEXO PETROQUIMICO DO RIO DE JANEIRO 

Em 2007, já no segundo mandato do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi 

lançado o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) com a finalidade de 

agilizar os processos de planejamento e execução de projetos de infraestrutura 

vinculados a políticas de assistência social e desenvolvimento sustentável em áreas 

como transportes, energia, saneamento e saúde. Para a concretização dos itens 

contidos no programa foi necessária a articulação entre os poderes federal, 

estaduais e municipais. A Petrobrás, empresa com grande importância política no 

país, principalmente por ser um meio de concretizar tal articulação, é responsável 

por diversas obras do PAC, dentre as quais o Complexo Petroquímico do Rio de 

Janeiro (COMPERJ), terceiro maior empreendimento de todo o programa. 

(OLIVEIRA, 2014) 

Em maio de 2008 as obras foram iniciadas com previsão de conclusão para 

setembro de 2012, posteriormente prorrogado para 2014, e em função da crise 

políticofinanceira e a série de denuncias de corrupção envolvendo a Petrobras, até 

hoje não foram concluídas. 

Apesar de muitas variações e controvérsias, os números difundidos pelos 

diferentes veículos de comunicação davam uma dimensão da magnitude do 

empreendimento que era considerado o maior em implantação no Brasil e um dos 

maiores do mundo. O projeto inicial era composto por duas refinarias que 

processariam o petróleo explorado na bacia de Campos, proveniente 

especificamente do Campo de Marlin. O petróleo será refinado visando à produção 

de matéria prima para produtos plásticos (polietileno, polipropileno e PET), óleo 

diesel, nafta, querosene de aviação, GLP e óleo combustível. A área total 

diretamente ocupada pelo COMPERJ chega a “45 milhões de metros quadrados, o 

equivalente aproximado a mais de seis mil campos de futebol”, correspondente a 

aproximadamente 10% da área do município. O valor do investimento projetado 

inicialmente foi orçado em US$ 6,5 bilhões, mas a ampliação do projeto inicial e 

falhas no planejamento elevaram este valor para algo ao redor de US$ 13,5 bilhões, 

e hoje não se sabe ao certo o custo previsto para a conclusão de apenas uma das 

refinarias (a menor delas) que estava prevista para ser entregue em 2016, mas 

ainda não foi finalizada. 
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“Naquele momento tudo era euforia né, devido ser o maior 
complexo industrial do mundo, da América Latina, em lugar 
nenhum tinha uma obra daquela. Quer dizer, uma obra igual a 
essa aí... Nós vivemos bem essa euforia quatro, cinco anos aí 
se viveu bem, então hoje você vê o que foi... Se transformou 
num pesadelo né? E a cidade está aí parada, aquela área lá 
que foi ocupada não teve jeito, entendeu?” (Célio) 
 
“Com a vinda do COMPERJ pra cá as pessoas abandonaram 
essas atividades, que é uma atividade que depende do 
ambiente, da natureza. Então às vezes você tem certos 
prejuízos que você não consegue prever, né. Então as pessoas 
finalizaram seus empreendimentos apostando num serviço com 
salário mensal, etc, etc...” (Mariluce) 
 
“...eu acredito que foi válido a vinda da Petrobras pra cá, mas 
acredito também que faltou planejamento da gestão pra 
atender essa demanda, visto que seria, já era de se esperar, 
que seria realmente a segunda cidade, e assim, a cidade não 
estava preparada pra receber essa demanda de pessoas, essa 
demanda de imóveis...” (Jean Carlos Roco) 
 
“É óbvio que com a especulação do COMPERJ a maioria vai 
preferir o que, vender suas áreas pro crescimento urbano. 
Então infelizmente acontece isso. [...] Itaboraí era um grande 
produtor de citricultura, produção de laranja, era um dos 
maiores produtores do Brasil. Hoje a gente quase não vê 
produção agrícola de citricultura aqui por que? Crescimento 
urbano, infelizmente, foi disseminando.” (Rodolfo) 
 
“Assim, a meu ver, realmente, a entrada do COMPERJ vai 
trazer benefício pro município, mas em contrapartida a questão 
agrícola vai, com certeza, ser prejudicada nesse quesito aí. 
Mas tudo depende também dos poderes políticos né cara, 
quem é que tá aí na Secretaria de Agricultura, de lutar pelos 
direitos dos produtores, depende muito de quem tiver na 
política.” (Rodolfo) 
 

As contradições internas do COMPERJ, que tinha como projeto inicial a 

instalação de duas refinarias com capacidade de processamento de 450 mil barris 

diários de petróleo, junto a diversas petroquímicas, que seriam as responsáveis pela 

geração de empregos em Itaboraí. Entretanto, estima-se que apenas uma refinaria 

será implantada, mas não se sabe quando e nem capacidade produtiva dessa 

refinaria, ou seja, além de não haver mais a instalação de empresas privadas no 

município, já que houve uma significativa diminuição da capacidade produtiva, não 

haverá oferta de empregos para a população itaboraiense. 



25 

6. O COLÉGIO ESTADUAL AGRÍCOLA JOSÉ SOARES JÚNIOR 

A pesquisa em questão tem como objetivo principal compreender os efeitos 

do processo de urbanização/industrialização de Itaboraí sobre a existência e 

manutenção do Colégio Estadual Agrícola José Soares Júnior e analisar as 

perspectivas e concepções sobre o rural expressadas por professores e alunos. 

O colégio teve sua origem no ano de 1990 através de um convênio firmado 

entre o Governo de Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura Municipal de Itaboraí. 

Nesta época denominava-se Colégio Estadual José Severiano Soares Júnior em 

homenagem ao pai do ex-prefeito de Itaboraí José Soares Júnior, muito querido 

entre seus munícipes. Com a proposta de formar Técnicos em Agropecuária, foi 

instalada inicialmente na antiga Escola Cenecista de São José, desenvolvendo as 

aulas práticas na fazenda da antiga fábrica de cimento Mauá, a qual mais tarde foi 

desapropriada para que a escola pudesse realizar suas atividades com mais 

autonomia. 

Naquela época a principal atividade econômica em Itaboraí era a agricultura, 

com ênfase na citricultura, e com a estrutura adquirida, acreditava-se que o colégio 

seria um modelo de desenvolvimento para toda a região. Porém os primeiros anos 

foram de muitas dificuldades e incertezas, pois havia precariedade de transporte 

urbano até o colégio e carência de recursos materiais e humanos, inclusive de 

docentes. 

A partir de então, o colégio foi transferido para vários locais, funcionando 

precariamente em salas emprestadas, sem instalações técnicas e laboratórios. Por 

fim cogitou-se o término da instituição. No entanto, no ano de 1994, o então 

Governador do Estado do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, abraçou a causa do 

colégio, e criou e denominou através do Decreto nº 19.654 de 24 de fevereiro de 

1994 a Escola Agrotécnica José Soares Júnior. Como ainda não tinha conseguido 

um prédio próprio, instalou-se em espaço cedido na Faculdade de Educação de 

Itaboraí (FEITA). 

No ano de 1998, a então Escola Agrotécnica José Soares Júnior, por 

determinação da Coordenadora Regional Professora Nilcéa, passou a dividir o 

espaço físico com outra instituição de rede estadual, o CIEP Eduardo Ribeiro de 

Carvalho. Apesar da convivência cordial entre as duas instituições, a Escola não 
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tinha autonomia e liberdade para o desenvolvimento pleno da sua proposta 

pedagógica. 

Até então, assim nasceu e viveu a escola. Mesmo em face aos inúmeros 

obstáculos enfrentados, um grupo de professores não desanimou frente às barreiras 

e conseguiu manter a instituição até que finalmente, no ano de 2006 o idealismo e 

empenho dos servidores do colégio foram coroados com a transferência deste para 

um prédio escolar antes ocupado pela Escola Estadual Arnaldo Collens Pinheiro. 

Ainda no ano de 2006, o colégio passa a ser denominado de Colégio 

Estadual Agrícola José Soares Júnior e a fazer parte da rede de escolas do Corredor 

Agrícola, criado pelo então Secretário de Estado de Educação Prof. Arnaldo Niskier. 

Desde o ano de 2006 idealizou-se e iniciou-se a implantação e 

implementação de toda a infraestrutura física necessária ao processo educativo e 

cultural dos alunos e de toda a comunidade escolar e local. 

O colégio conta com uma equipe de dez funcionários sendo, a diretora, que 

está na instituição desde 2006 e desde 2009 na direção; um professor articulador; 

uma secretária; três serventes e três professores, todos fazem GLP (Gratificação por 

Lotação Prioritária). As matérias lecionadas são: agricultura, zootecnia, desenho e 

topografia, administração de propriedades rurais, construções e instalações rurais, 

processamentos de produtos agropecuários, irrigação e drenagem, e planejamento e 

projetos. Essa equipe atende atualmente um quadro de 71 alunos divididos em 45 

no turno da manhã, sendo 23 no módulo I e 22 no módulo II; e 26 no turno da tarde, 

19 no módulo I e 7 no módulo II. A faixa etária dos estudantes varia entre 16 e 70 

anos, entretanto mais de 65% deles têm mais de 40 anos. Estas características são 

ressaltada por este professor: 

“O nosso público aqui é um público diferenciado, eu tenho 
alunos aqui que são advogados, que são arquitetos, que são 
engenheiros, que são professores, são militares reformados, 
são donas de casa... esse público das outras escolas também 
está presente, mas é um número muito reduzido... alunos de 
18, 19 anos, que ainda está cursando o ensino médio o que 
concluiu no ano passado, ele existe, mas ele é reduzido... 
Então a gente tem pessoas aí que não estuda há 20 anos, há 
30 anos que vêm fazer o curso e chega aqui encontra uma 
certa... tá meio fora do processo(…) ...Alguns se mantém 
dentro da área, estão em atividade, alguns fazem concursos 
públicos, tem um nicho de mercado ali de técnico em 
agropecuária, outros que têm propriedades vão trabalhar nas 
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suas propriedades, vão produzir alguma coisa, e outros de 
repente vêm aqui como mais que não tinha que fazer... ‘eu vou 
lá fazer o curso, eu almoço enfim eu, tenho uma passagem, eu 
tô à toa em casa, eu vou fazer o curso’. Mas ele não pensa 
como rural, ele pensa como urbano e sai daqui vai desenvolver 
alguma outra atividade ou voltar para atividade que ele já vinha 
fazendo anteriormente, aí acaba o interesse né, nem todos que 
se formam na área acabam trabalhando na área…” (Fernando) 

 

Um dos principais problemas que a escola enfrenta atualmente é o alto 

número de evasão escolar, pois como a maioria dos alunos é de adultos e o colégio 

só conta com os turnos da manhã e tarde, muitos acabam abandonando o curso pra 

trabalhar, levando-se em consideração que a única ajuda que os alunos recebem é 

a alimentação, da qual boa parte é produzida na própria escola, e cartão de 

gratuidade do transporte. Até o ano de 2011 o curso exigia a prática de estágio, 

atividade que teve a obrigatoriedade retirada pela Secretaria de Educação Estadual 

para não ter que arcar com os custos do seguro contra acidentes do aluno. A 

EMBRAPA também tentou firmar um convênio de estágio com a escola, mas a 

SEDUC não autorizou por conta do custo que o convênio geraria para a Secretaria. 

Alguns alunos até tentam fazer estágio por conta própria, mas acabam parando 

devido à dificuldade com o custeio da atividade. 

Desde 2014 a escola participa da Semana do Fazendeiro, evento 

organizado anualmente pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, que 

oferece oportunidades de melhoria na produção através de cursos, dias de campo, 

workshops, clínicas tecnológicas, leilões e exposições e atividades culturais. Além 

disso a escola realiza periódicas visitas técnicas à instituições ligadas ao setor como 

a EMBRAPA, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, ligada ao ligada ao 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Em 2013 o Colégio Estadual 

Agrícola José Soares Júnior participou pela primeira vez da Olimpíada Brasileira de 

Agropecuária, realizada em Machado, Minas Gerais, e conseguiu classificar as três 

equipes inscritas para a fase final, das quais duas equipes saíram premiadas. 

Todo ano, desde 2014, a Secretaria de Educação tenta fechar a escola não 

disponibilizando a abertura do módulo 1 e os alunos tem que recorrer ao Ministério 

Público para conseguir reabrir o módulo inicial da instituição, que conta com os 

módulo 1 e 2 nos turnos da manhã e tarde. Além da mobilização dos alunos e 

profissionais da instituição, a escola conta também com o apoio de alguns agentes 
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políticos local na luta para manter o funcionamento do colégio, caso do ex-vereador 

e ex-secretário de agricultura Zeca do Pacheco e do Deputado Estadual e candidato 

a prefeito de Itaboraí Dr. Sadinoel1. A SEDUC (Secretaria de Educação do Estado 

do Rio de Janeiro), já fechou dez das dezesseis escolas de nível Técnico Agrícola 

que existiam no Estado, hoje restam apenas seis, sendo duas integradas com o 

ensino médio. Inclusive no dia dessa entrevista, 22 de setembro de 2016, a diretora 

recebeu e-mail da SEDUC perguntando sobre abertura de matrícula do módulo 1 

para o ano letivo de 2017.  

Frente à pressão da SEDUC, observa-se que os agentes da escola passam 

a expressar uma forma de representar o rural e o agrícola como sinônimos e 

incorporar uma imagem que chega a partir de diversas vias (mídia, pode público, 

senso comum...) e os colocar em posição de inferioridade na hierarquia das 

profissões e das divisões territoriais. Conforme a manifestção abaixo, a alternativa é 

ceder ao que tem alguma relação com aquilo que já fazem, mas a representação 

social que se manifesta no cotidiano é carregado de aspectos positivos, como são 

as áreas do Meio Ambiente e, paradoxalmente, a do Agronegócio:  

 

“A gente tá defendendo muito, né, a questão da escola, mas a 
gente também tem que se adaptar aos tempos modernos e, 
quem sabe, incluir um curso de meio ambiente, um curso de 
agro negócio, porque o técnico em agropecuária, ele é da 
porteira pra dentro, e o agro negócio é da porteira pra fora. 
Então assim, de repente está também modernizando a própria 
escola, adaptando aos tempos modernos.” (Mariluce) 

 

Portanto, a crise do estado do Rio de Janeiro expõem também o quanto 

determinadas áreas podem receber uma atenção diferenciada e encontrar melhores 

condições para continuar a existir, mesmo diante da falta de recursos, como 

apontado por este professor:  

 

“Agora está mais grave né, por que? Agora eles têm uma 
justificativa né, não tem verba, então a justificativa agora é 
essa né. Mas a gente tá entrando pelos mesmos caminhos que 
nós fizemos outras vezes pra manter a escola aqui na região.” 
(Rodolfo) 

                                                           
1
 Após a entrevista o Deputado Estadual Dr. Sadinoel foi eleito prefeito de Itaboraí 

Site: http://divulga.tse.jus.br/oficial/index.html Visto em 06/10/2016. 

http://divulga.tse.jus.br/oficial/index.html
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7. O RURAL X URBANO NA REPRESENTAÇÃO DE PROFESSORES E 
ESTUDANTES 

O que diversos estudos demonstram, conforme revisão elaborada por 

Oliveira (2014) é que o rural, assim como qualquer meio social, não é estático e nem 

homogêneo.  Há, cada vez mais, uma ampliação de sua diversidade social bem 

como a acentuação de um processo de interdependência e influencia mútua entre o 

rural e o urbano. Assim, pensar e agir sobre o rural atualmente não pode tomar por 

base uma imagem estática que remete a um passado e a características sociais que 

não existem mais. Então, a principal questão subjacente a essa discussão e 

relevante aos propósitos dessa pesquisa faz referência à forma como é entendido o 

rural e sua relação com o urbano, sobretudo em situações empíricas como as 

experimentadas pelos municípios diretamente afetados pela implantação de um 

grande empreendimento, determinando uma forte e evidente dinâmica de mudança. 

Observa-se assim, uma defesa do rural como sinônimo de agrícola e a sua 

valorização como fonte inevitável de alimentação. Tal característica determinaria a 

sua importância e o seu lugar de destaca na sociedade. Mas o que se observa, 

conforme extratos abaixo, é o esquecimento social de tal evidência: 

 

“As pessoas esquecem que a base da cadeia é a alimentação 
e quem nos dá isso é o homem do campo. E as pessoas só 
vêem a tecnologia, computador, mas se não tiver alimento, que 
é o nosso combustível, não tem como nada disso funcionar.” 
(Mariluce) 
 
“Se você pegar as escolas aqui da região, Itaboraí, Tanguá, 
Rio Bonito, Silva Jardim, se você chegar naquelas escolas alí e 
perguntar o quê que os alunos estão querendo fazer em termos 
de profissão no futuro, ele vai estar voltado para essa área 
tecnológica. Vai ser química, eletrônica, mecânica, 
enfermagem, alguma coisa na área da saúde né, técnico em 
enfermagem, técnico em turismo, técnicos em informática, mas 
dificilmente vem a mente dele um técnico em agropecuária. Os 
urbanos parecem que esqueceram que se não tiver a 
agropecuária ele não come, agropecuária fornece matéria-
prima pra indústria, fornece alimento pra população, mas o 
cara acha que o leite da na caixinha, então que as frutas dão 
também naquelas embalagens, os ovos dá na caixinha... 
Perdeu-se um pouco disso. E da minha geração, lá atrás a 
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gente tinha isso nas nossas casas, dos nossos avós, fazia 
parte do nosso cotidiano. Hoje não, hoje o cara vê isso aí, 
muito mal na televisão, então as crianças não têm muito esse 
contato com o rural, quando tem é uma festa né, ver uma 
galinha, ver um pato, ver pô, uma vaca então, é uma coisa 
maravilhosa. Então essas pessoas perderam muito disso 
infelizmente, então eu acho que eles têm que voltar e é 
justamente, é esse setor que sustenta o Brasil desde o 
descobrimento.” (Fernando) 

 

Do ponto de vista demográfico, os dados produzidos pelo IBGE continuam a 

indicar que o rural segue perdendo parte de sua população a cada ano.2 Para 

alguns, especialmente para grande parte daqueles que atuam frente às políticas 

públicas, este é um sinal irrefutável do “progresso” e da “modernização”. Para outros 

é um sinal de exclusão e intensificação da pobreza. Mas, independente dessas 

posições orientadas moralmente, o que tais dados não explicitam são as 

transformações e os processos sociais que se dão no plano local, influenciados por 

dinâmicas que somente um trabalho de pesquisa minucioso poderia explicitar. 

Nesse sentido, a representação do rural manifestada abaixo, expõe o urbano 

associado ao progresso, mas, por outro lado, o rural está associado à qualidade de 

vida e à uma preocupação ambiental: 

 

“Eu vejo que o rural é como se fosse uma volta às origens. 
Lógico, o urbano, o progresso ele tem que acontecer, mas a 
gente não pode esquecer a nossa base, e desrespeitar e 
começar a usar as tecnologias que nos são fornecidas de 
forma desordenada, insustentável né, tudo tem que ser de 
forma sustentável. Então assim, hoje você ver que o pessoal 
do meio rural quer fazer horta em apartamento, quer fazer 
horta dentro de casa... Porque tem... acho que fica né, no 
subconsciente essa coisa assim, da volta, das origens, de você 
saber o que é bom, né, saber as coisas de qualidade e às 
vezes com o dia-a-dia passam despercebido. Então eu acho 
que é como se fosse assim, a volta às origens. Os dois têm 

                                                           
2
 Segundo Veiga (2006) é uma “norma oficial de caráter puramente administrativo, que vigora desde o 

auge do Estado Novo, quando o ditador Vargas  baixou o decreto-lei 311/38 (...) que dificulta a 
compreensão da hierarquia territorial do Brasil”. Segundo este autor, o Brasil é menos urbanos do 
que os dados gerados demonstram, fazendo surgir o que Veiga (2002) chama de “cidades 
imaginárias”. Conforme a sugestão deste autor, se os critérios para a determinação do grau de 
urbanização do país levassem em conta o tamanho populacional, a densidade demográfica e sua 
localização, apenas 57% da população seriam inequivocamente habitantes urbanos e habitariam 
em 455 municípios; outros 567 municípios seriam intermediários (ambivalentes) e ao redor de 
4.485 seriam considerados municípios rurais. 
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que andar juntos, porque um precisa do outro. É como se um 
fosse uma válvula de escape do outro. E há essa necessidade 
de está alinhado pra não acontecer o desequilíbrio e aí começa 
as coisas desordenadas, poluição... Então, se as pessoas 
usassem a tecnologia de forma mais sustentável ia estar mais 
alinhado, mais equilibrado.” (Mariluce) 
 
“o rural a vida é mais lenta, é uma pessoa mais observadora, 
ela tem uma vida mais tranqüila [...] E o rural tem muito disso, a 
vida é mais devagar, o pessoal senta pra uma prosa, toma um, 
se é no sul um chimarrão, se em Minas de um cafezinho ou 
uma cachacinha, bate um papo toma um vinho, essa coisa 
mais tranquila…” (Fernando) 
 
“Então assim, eu sempre tive essa vontade, desde quando eu 
comecei a entender as coisas, que foi quando eu comecei a 
estudar e tudo, então assim, eu sempre tive uma visão 
diferente, embora a minha realidade fosse totalmente da 
cidade, eu sempre tinha um chamego pela parte rural. Aí 
assim, nessas conversas da minha mãe eu sempre via que a 
gente tinha uma ligação, embora a gente fosse da cidade, mas 
a gente tinha uma ligação ainda com a zona rural. Eu tenho 
famílias que residem na zona rural...” (Jean Carlos Roco) 

 

Mas além dessa visão de que o rural é o lugar da tranquilidade, de um 

ambiente mais saudável e de melhor qualidade de vida, alguns também consideram 

como o lugar da oportunidade profissional. Nesse sentido, o que certos estudos vêm 

demonstrando é que, de fato, há um certo dinamismo em determinadas regiões 

rurais de maneira a ampliar as perspectivas de sustentação de seus habitantes e 

afastar o fatalismo do êxodo como a alternativa mais viável para a melhoria da 

qualidade de vida. (ABRAMOVAY, 2003; VEIGA, 2002, WANDERLEY, 2009). Ou, 

até mesmo, como possibilidade de retorno: 

 

“Com o passar do tempo eu comecei um pouco essa idéia de 
cursar alguma coisa com relação à parte agrícola, mas o quê 
que aconteceu? Aí eu comecei a trabalhar no setor de 
comércio, mas sempre via que faltava alguma coisa. Aí tá, com 
o passar dos tempos eu falei: ‘não, agora eu quero’... porque 
eu tava vendo que a agricultura tava vindo já em evidência, em 
fim, eu tava percebendo que com as informações que 
chegavam até a mim que era uma grande oportunidade, 
também, de trabalho. Aí eu encerrei minha carreira, de mais de 
dez anos na parte comercial, e falei: ‘não, agora eu vou fazer o 
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curso, eu vou me qualificar pra poder ter até mais qualidade de 
vida, com relação ao trabalho, à questão da alimentação’... e 
tava observando também essa dificuldade de tá... essa questão 
da competitividade, também, de trabalho na cidade, tava 
gerando muita dificuldade porque todo ano você tinha sempre 
que tá se qualificando pra você ter um patamar de piso salarial 
[...] eu tava vendo que isso tava cada vez mais difícil e essa 
questão das oportunidades no setor rural tá crescendo, e 
muitas pessoas vindo do rural pra cidade pra ter essa 
competição e o setor rural, praticamente, ocioso, gerando 
várias oportunidades (...) Pelo o que eu vi nesses dois anos do 
curso, é que a visão da realidade da zona rural tá totalmente 
diferente daquela zona rural que a gente tem, bucólica e 
obsoleta... Hoje você vê que os produtores têm carro, carro do 
ano, têm uma casa boa, têm telefone, vários telefones, têm 
acesso à internet, têm até saneamento básico (...) E eu sempre 
senti essa necessidade, sempre quis ter esse contato com a 
terra, sempre achava que a minha profissão seria essa. Seria 
agrônomo, virei agora técnico e eu ainda penso em fazer a 
graduação também, mas no momento, agora a gente tá 
terminando o curso, a gente já tá até com uma proposta de 
trabalho...” (Jean Carlos Roco) 
 
 “Infelizmente o crescimento industrial suprime a área rural 
totalmente, isso é, infelizmente, é uma realidade. Eu acho que 
as duas coisas têm como andar juntas, Itaboraí é um município 
agrícola forte.” (Rodolfo) 

 

No caso de Itaboraí, o que também ficou muito evidente na fala dos 

entrevistados é uma determinada associação do aumento da violência, não só em 

Itaboraí, mas na Região Metropolitana como um todo, ao acelerado processo de 

urbanização. Portanto, esta imagem de um rural tranquilo, parece também sofrer 

consequências até então quase sempre associada ao urbano, como é questão da 

insegurança.  

Como se observa, pelos depoimento aqui apresentados, o rural não tem um 

valor em si mesmo independente da sociedade que o engloba. Ele é produto das 

diferentes representações e das ações do conjunto da sociedade. É dizer que o seu 

valor não é absoluto, não é interno a ele mesmo independente da forma como é 

percebido, são representações construídas socialmente. Mas, se considerarmos que 

essa representação está no alvo de lutas sociais cotidianas é então fundamental a 

uma análise sociológica compreender os atores em luta e os interesses em jogo. 

(OLIVERIA, 2014) 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Das analises aqui desenvolvidas, observou-se que, diante do intenso 

processo de urbanização que Itaboraí têm experimentado, o rural passa a ser 

representado de outra forma e, no caso dos agentes pesquisados e apesar das 

dificuldades expressadas, ganha em importância em termos materiais e imateriais ao 

estar associado à representação de um espaço dotado de uma melhor qualidade de 

vida e a ser reconhecido também como espaço de lazer, de moradia, de turismo, 

etc. O rural, neste caso, remete mais a um espaço de vida e menos a um espaço 

agrícola, ao menos em certas localidades. 

Um dos aspectos que ganha relevância e deve ser considerado na definição 

contemporânea de rural é o forte apelo ambiental que sensibiliza grande parte da 

sociedade e faz com que o meio rural ganhe em importância também em relação a 

essa dimensão. O que é possível ser notado é que o espaço da natureza e o espaço 

rural estão cada vez mais imbricados. 

Há atualmente um movimento da prefeitura para revisar o Plano Diretor e 

recolocar em seu ordenamento territorial uma zona rural, o que demonstra o quanto 

os processos sociais são dinâmicos e as representações sobre o rural constitui um 

efeito de disputas sociais. Para acolher o COMPERJ os atores dominantes 

elaboraram, a toque de caixas, um Plano Diretor que excluiu o rural de seu 

ordenamento visando, com isso, atender às exigências do empreendimento, mas, ao 

mesmo tempo, produzir um efeito de que Itaborai passaria de um momento a outro, 

de cidade dormitório e com importantes atrativos rurais, a uma cidade industrial. A 

história narrada pelos professores e alunos aqui apresentada e a própria dificuldade 

de sobrevivência da escola agrícola, apontam para o fato de que a visão de mundo 

presente nos documentos e nas ações promovidas por diversos atores do poder 

público e privado estabelece uma dicotomia entre o rural e o urbano (industrial) 

deixando evidente que a existência de um implica na eliminação do outro. A história 

do município e dos atores pesquisados deixa evidente, no entanto, que as virtudes 

rurais estão bem presentes em suas representações. Reintroduzir a Zona Rural no 

Plano Diretor bem como propor ações que visem desenvolver o município 

destinando uma atenção particular também ao rural são sinais de que a realidade 

social é efeito de lutas simbólicas e enquanto a manutenção da escola agrícola 
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pesquisada enfrenta ameaças, nas reuniões de revisão do Plano Diretor ao menos 

outros dois distritos de Itaboraí demandam a criação de novas escolas agrícolas.  
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Apêndice 

 

 

Figura 1: Foto de fazenda de criação de búfalos em Itambi, 3º Distrito de Itaboraí, área do entorno do 
COMPERJ, evidenciando a presença da ruralidade junto ao avanço da indústrialização. 

Fonte: Carlos Eduardo dos Santos, 2016. Arquivo Pessoal 


