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RESUMO 
 

 

 

Este trabalho de dissertação buscou analisar a gramática do “desenvolvimento” que 

orienta políticas públicas e suas (re)ssignificações em Campos dos Goytacazes/RJ a 

partir dos primeiros jornais e revistas de Campos (1836).  Para compreender tais 

gramáticas, descreverei como são mobilizados os sentidos que atribuídos ao 

“desenvolvimento” em Campos, fundamentando-me nas contribuições da sociologia 

dos problemas públicos e das operações críticas e morais. O objeto da pesquisa é 

analisar os modos segundo os quais arenas públicas – formadas, em particular, por 

acadêmicos, gestores públicos e empresários – problematizam o “desenvolvimento” 

em Campos. A metodologia reúne três técnicas diferenciadas que analisam o 

“problema do atraso de Campos” e as soluções propostas para resolvê-lo sob os 

ângulos: 1. Análise documental e bibliográfica; 2. Entrevistas semi-diretivas com 

pesquisadores, gestores públicos e empresários e 3. Observação in situ em 

reuniões, encontros acadêmicos, municipais e empresariais. O problema da 

pesquisa se inspira fortemente nas contribuições da sociologia dos problemas 

públicos (Gusfield, 1981; Cefaï, 2001) e das capacidades críticas (Boltanski e 

Thévenot (1989). O ponto em comum entre estes autores é a ênfase nas situações 

nas quais atores sociais definem e elaboram problemas, bem como aos momentos 

de provas, de disputas e de controvérsias. Dessa forma, retomo estas abordagens, 

pois permitem compreender, de um lado, como o “atraso” torna-se um problema 

público regional e, por outro, como o “desenvolvimento” torna-se paulatina e 

crescentemente uma pauta municipal, regional e nacional em torno da qual se 

agregam um conjunto de atores. No entanto, observamos que a adjetivação do 

“desenvolvimento” (“regional”, “econômico”, “social”, “tecnológico”, “sustentável”) 

corresponde a diferentes mobilizações de arenas públicas, que atribuem sentidos 

particularmente polissêmicos e variados a esta categoria. Dessa forma, proponho 

mapear e analisar, as controvérsias entre diferentes arenas da cidade e suas 

consequências no tocante às orientações e configurações de políticas públicas. 

 

Palavras-chave: “Desenvolvimento”; Problema Público; Arenas Públicas. 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 
 
 

This thesis aimed to analyze the grammar of "development" in public policies and 
their (re) ssignifications in Campos dos Goytacazes / RJ. To understand such 
grammars, I will describe how the senses that are attributed to "development" in 
Campos are mobilized, based on the contributions of the sociology of public 
problems and critical and moral operations. The objective of the research is to 
analyze the ways in which public - formed arenas, in particular, academics, public 
managers and entrepreneurs - problematize the "development" in Campos. The 
methodology combines three different techniques that analyze the "problem of the 
delay of Campos" and the solutions proposed to solve it from the angles: 1. 
Documentary and bibliographic analysis. 2. Semi-directive interviews with 
researchers, public managers and entrepreneurs; 3. Observation in situ in meetings 
and academic meetings, municipal and business. The problem of research is strongly 
inspired by the contributions of the sociology of public problems (Gusfield, 1981; 
Cefaï, 2001) and critical capacities (Boltanski and Thévenot, 1989) .The point in 
common between these authors is the emphasis on situations in which actors In this 
way, I return to these approaches because they allow us to understand, on the one 
hand, how "backwardness" becomes a regional public problem and, on the other 
hand, ("regional", "economic", "economic", "economic", "economic", "economic", " 
social "," technological "," sustainable ") corresponds to different mobilizations of 
public arenas, which assigns particularly polysemic and varied meanings to this 
category. I oppose to map and analyze, the controversies between different arenas 
of the city and its consequences with regard to the guidelines and configurations of 
public policies. 
 
Keywords: Development; Public Problem; Public Arenas. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

[...] O conhecimento é uma parte do processo, fornece uma maneira 
de ver os problemas que são compatíveis ou entram em contradição 
com as diferentes maneiras pelas quais a responsabilidade por eles 
é estabelecida [...]Joseph R. Gusfield, 1981 

 
 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a gramática do 

“desenvolvimento” nas políticas públicas e suas (re)ssignificações em Campos dos 

Goytacazes/RJ. A partir de análise documental em jornais e revistas de Campos 

(1836) e de pesquisa de campo, foi possível acompanhar o debate público em torno 

do termo “desenvolvimento”.  Para compreender tais gramáticas, busquei descrever 

como são mobilizados os diferentes sentidos atribuídos ao “desenvolvimento”.  

Busquei fundamentação teórica nas contribuições da sociologia dos problemas 

públicos (GUSFIELD, 1981). O objetivo geral da pesquisa é analisar os modos 

segundo os quais arenas públicas formadas, em particular, por acadêmicos, 

gestores públicos e empresários, problematizam o “desenvolvimento” em Campos.  

Observei que as críticas sobre o “desenvolvimento” na cidade, geralmente se 

relacionavam com discursos de indignações quanto ao tratamento desigual do 

governo municipal aos moradores da cidade (privilegiando áreas residenciais 

consideradas mais ricas da cidade) os quais destacavam que o “desenvolvimento” 

de Campos ocorria de “forma atrasada” colocando, por exemplo, os moradores da 

periferia em desvantagem aos habitantes de bairros mais valorizados. Assim, 

identifiquei um possível sentido ao “desenvolvimento”.  

A construção do objeto de pesquisa e metodologia são frutos resultantes da 

minha trajetória acadêmica pautada por “ensino, pesquisa e extensão”. Tal trajetória 

proporcionou-me um leque de aportes-teóricos que passaram a estimular novos 

modos de refletir sobre a problemática do “desenvolvimento” em Campos dos 

Goytacazes/RJ.  
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Com intuito de dar continuidade à pesquisa coordenada por Jussara Freire1, 

busquei aprofundar a análise sobre a gramática do “desenvolvimento”. Dessa forma, 

as perguntas gerais que nortearam este trabalho foram as seguintes: quais os 

sentidos e adjetivações que podem ser atribuídos ao termo “desenvolvimento”? Em 

que medida esses sentidos se relacionam com aqueles determinados pelos 

acadêmicos, gestores públicos e empresariado? Quais são as situações em que 

Campos e seus citadinos vivenciaram com o “desenvolvimento”? O que a 

emergência ou novas formas de acionamento e mobilização de tais sentidos 

permitem perceber?  

Para dar conta destes questionamentos, realizei uma pesquisa de campo no 

segundo semestre de 2018, na Câmara dos Vereadores em Campos e demais 

instituições públicas. Participei de encontros acadêmicos, reuniões empresariais, por 

meio de observação participante. É deste modo, que apreendi sobre os repertórios 

retóricos e emotivos que integram a gramática do “desenvolvimento”. 

Este trabalho está estruturado em três capítulos: no primeiro busquei analisar 

os ciclos da problematização do “desenvolvimento” ao longo de dois séculos para 

compreender os sentidos que são atribuídos a este termo e suas ressignificações 

temporais por meio de reportagens e representações de jornais e revistas de 

Campos tais como “O Recopilador Campista (1836)”; “O Monitor Campista (1930, 

volume 1 ao 5)”; “Guia Geral de Campos (1944, 1946, 1948, 1951, 1960, 1961)”; 

“Revista Semanal (1927)” e “Planície” (1944).  

As situações em que o termo “desenvolvimento” é usualmente acionado de 

forma local, nacional e internacional podem ser apreendidas na análise das 

expressões ali presentes nas páginas dos jornais às quais foram escritas partindo de 

críticas e controvérsias, conflitos e tensão sob o ponto de vista dos atores sociais. 

No primeiro capítulo, também exponho como se deram minhas incursões em 

bibliotecas, arquivos, museus e outros espaços públicos e privados com o objetivo 

de mapear as formas usuais de acionar o termo “desenvolvimento” em Campos.  

Vale ressaltar que a internet foi uma ferramenta fundamental de pesquisa. O 

uso da internet permitiu investigar inicialmente diferentes formas de críticas sobre 

“desenvolvimento e atraso” da cidade nas redes sociais.  

                                                           
1
 Projeto “Problemas Públicos e Periferias no Estado do Rio de Janeiro” coordenado por Jussara Freire, 

financiado pela FAPERJ APQ1/2012.2 e projeto de Iniciação Cientifica UFF, 2013. 
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Uma vez analisadas as críticas e controvérsias sobre o “desenvolvimento”, 

em espaços virtuais, pude retomá-las posteriormente nos espaços físicos.  

Deste modo, não endosso uma oposição entre real/virtual, mas sim, uma 

relação de complementaridade. Vale destacar que esses são também os lugares de 

pesquisa, essenciais para compreender a problemática acerca do 

“desenvolvimento”.  

No capítulo II, analiso os “rumores” (MENEZES, 2015)2 que publicizavam as 

“situações” em que Campos começava a ganhar o status de “Cidade Universitária” 

pós “Capital do Petróleo e do Açúcar”. 

Em seguida, no capítulo III, exploro o repertório do movimento crítico do 

“desenvolvimento” a partir de entrevistas realizadas entre maio e junho de 2018 com 

um gestor público, um empresário, um acadêmico e um ex-prefeito da cidade. 

Analiso o processo de formação arenas de tensão e conflitos, críticas e 

controvérsias sobre o “desenvolvimento em situação” em Campos por meio de uma 

descrição mais densa das entrevistas que realizei. 

 Busquei ainda, descrever e interpretar as arenas que se apresentam na 

cidade a partir de repertórios dos entrevistados focando a análise nos momentos em 

que estes tomam voz (ou não). Procurei descrever e analisar as competições entre 

essas arenas retomando a sociologia dos problemas públicos (GUSFIELD, 1981) 

para compreender os diferentes sentidos atribuídos ao “desenvolvimento” em 

Campos. 

 

 

 

 

  

 

   

 

                                                           
2
 Palloma Menezes (2014) propôs um modelo de análise baseado a partir dos “rumores” que circulam pela 

cidade. A autora sugere que os “rumores circulantes” podem ajudar a compreender como vêm se 
transformando as preocupações e os problemas públicos que afetam as rotinas dos moradores da cidade. Com 
efeito, este modelo de análise permite analisar a problemática deste trabalho que busca compreender 
diferentes momentos significativos em torno do “desenvolvimento” em Campos dos Goytacazes. 
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CAPITULO I  

AS FORMAS DE “DESENVOLVIMENTO” EM CAMPOS/RJ: DA “CIVILIZAÇÃO” 
AO PROGRESSO.  

 
 

 Neste capítulo, parto da análise documental que realizei nos principais 

acervos públicos e privados de Campos para apresentar as gramáticas do 

“desenvolvimento” segundo as primeiras reportagens e representações dos jornais, 

principalmente, “O Recopilador Campista (1836)” por ser este o pioneiro. 

 A justificativa para esta metodologia se baseia na necessidade de ampliar os 

estudos sobre o “desenvolvimento” de diferentes formas, principalmente aquela 

acionada ainda no período conhecido como “áureo” em Campos, devido à exitosa 

produção de açúcar na cidade.  

As abordagens que foram utilizadas para descrever as situações em que 

analiso os sentidos dos atores e a adjetivação atribuídos ao “desenvolvimento” neste 

período, possibilitaram descrever e interpretar as várias operações críticas e morais 

(Boltanski & Thévenot, 1989) dos atores da cidade e na cidade.  

Busquei entremear a análise documental à ampla literatura a qual tive contato 

no decorrer do curso de mestrado sobre o tema do “desenvolvimento”, mais 

especificadamente, sobre Campos e região por estas representarem o momento em 

que o “desenvolvimento” era mobilizado pelos professores de diferentes formas.  

No decorrer do curso, o temo “desenvolvimento” era acionado de diversas 

maneiras, pois a interdisciplinaridade do curso possibilitou o encontro de alunos de 

várias formações (Arquitetura, Geografia, Design Gráfico, Serviço Social, História, 

Administração, Filosofia). Desse modo, busquei observar a interação desses 

diferentes personagens em torno da causa do conhecimento e da compreensão do 

termo “desenvolvimento”.  

Por outro lado, tive acesso a vários autores que através da representação 

social do “desenvolvimento” em Campos e dos conflitos que dele emergiram (CRUZ, 

2003; MAMANI, 2016; FARIA 2005; PIQUET, 2008; PESSANHA, 2014, MOURÃO, 

2016 produziram inúmeros estudos do tema do “desenvolvimento”, me permitiram 

compreender a organização social da cidade de Campos, ora conhecida como “a 

capital sonhada de uma província desejada” (CHRYSOSTOMO, 2011), ou a “Capital 
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Nacional do Petróleo e do Açúcar” e “Cidade Universitária” a qual busquei 

representar nesta dissertação.  

Tomada por esta perspectiva, iniciei esta empreitada frequentando 

regularmente três vezes por semana, o Arquivo Público de Campos localizado em 

Tocos3 durante o início do ano de 2018 até meados de junho do mesmo ano. O 

arquivo documental se encontra instalado em um casarão da época áurea campista, 

conhecido como Solar do Colégio4.  

 Em meio aos primeiros jornais e às notícias sobre Campos e seu 

“desenvolvimento”, encontrei um acervo microfilmado datado de janeiro de 1936 do 

jornal “O Recopilador Campista”. Nas páginas do jornal, as notícias se concentravam 

sobre o que acontecia em Campos, Rio de Janeiro, outros estados brasileiros – 

Bahia, São Paulo e Minas Gerais – e alguns países internacionais – Java, França, 

Havaí, Índia, Estados Unidos.  

                                                           
3
 Localidade rural de Campos dos Goytacazes. 

4
 O Arquivo Público Municipal de Campos dos Goytacazes, foi criado pela Lei nº 7060 de 18 de maio de 2001 e 

inaugurado em 28 de março de 2002, a partir de projeto elaborado pela Universidade Estadual do Norte 
Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com a supervisão do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro – APERJ e o 
apoio da FENORTE. Está subordinado à Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, órgão da Prefeitura 
Municipal de Campos dos Goytacazes. Tem por objetivo prestar serviços ao poder público e à comunidade. 
Busca evitar a destruição indiscriminada ou o acúmulo desordenado e impreciso dos documentos do município, 
fornecendo subsídios para o processo político decisório, provas de direitos e informações aos cidadãos e 
acadêmicos.  Favorece, portanto, a transparência administrativa da documentação. Constitui ainda lugar de 
memória da região, guardando documentos de comprovado valor histórico, cuja preservação e garantia de 
acesso é fundamental para a construção da história em nosso país. Nesses anos de funcionamento o Arquivo 
tem empreendido ações visando o recolhimento do acervo produzido pela Administração Pública Municipal e, 
também documentos privados de interesse público, tendo sob sua custodia cerca de 700 metros lineares de 
documentos em diversos suportes: documentos textuais avulsos e encadernados; fotografias; microfilmes e 
CD-rom, uma coleção de jornais publicados em Campos, (incluindo títulos raros de jornais não mais 
publicados). Este acervo compreende o período desde 1834, está disponível ao pesquisador em microfilmes e 
em originais. (Dados extraídos do Instituto Historiar) 
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Figura 1 - O Recopilador Campista – 1836 – FONTE: Arquivo Público de Campos, 2018 

 

Essa metodologia teve como intuito analisar para compreender os diferentes 

repertórios, registros ou representações os quais descreviam como o 

“desenvolvimento” era percebido pelos atores sociais.  

Nesse contexto, identifiquei que o termo “desenvolvimento” estava associado, 

primeiramente, ao “desenvolvimento” do homem em sociedade, o qual deveria estar 

atento ao surgimento de instituições necessárias para gerir o “novo momento 

civilizatório”, em que o homem deveria se tornar um homem social tomado por 

obrigações morais, religiosas e políticas perante a sociedade. Os registros nos 

jornais indicavam que para alcançar esse “nível social”, o homem deveria se despir 

de sua individualidade repleta de desejos e natureza humana para se tornar “social”.  

Através dessa observação é possível identificar novas formas de 

sociabilidade, de “viver junto” a partir desse “novo momento” que a cidade estava 

vivenciando como “bons frutos” resultantes da ascensão da produção de açúcar na 

região. Este modo de sociabilização passou a ser o mais distinto princípio social em 

Campos, na medida em que se fechou para outros grupos sociais. Em outros 
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termos, significa dizer que o círculo social não era aberto, ou seja, a sociabilidade 

campista se tornou “fechada” (MAMANI, 2016). 

 

 

Figura 2 - Jornal O Campista - 1939 - Edição 40 – FONTE: Arquivo Público De Campos/RJ. 

 

Dessa forma, identifiquei que em Campos, um “dilema moral” associado ao 

“cultivo de uma sociabilidade restrita a pequenos círculos” por causa da produção de 

açúcar que crescia na cidade e região.  

Este momento representou aquele em que se promoveu o crescimento da 

elite açucareira a qual se fechava para determinados grupos, com exceção daqueles 

que partilhavam dos mesmos hábitos e costumes (MAMANI, 2016).  

Os jornais registravam este momento através de colunas sociais que 

destacavam as famílias produtoras de açúcar de outras.  

É possível identificar nas notícias dos jornais que a ampla produção de açúcar 

promovia lucros cada vez mais altos aos fazendeiros em detrimento dos 
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trabalhadores que neste caso, eram os escravos. Nesta perspectiva, encontrei 

“argumentos” (CHATEAURAYNAUD5, 2012) mobilizados pelos jornalistas os quais 

expressavam palavras que davam “sentido” ao tipo de relação social que marcou 

fortemente esta época ao mesmo tempo em que outros jornalistas de jornais 

concorrentes questionavam como a sociedade esta se “desenvolvendo” à custa do 

trabalho escravo. Como era possível a transformação do homem em um “homem 

social” se este mesmo homem não reconhecia aqueles diferentes de si mesmo 

como os que tinham a pele escura? Na reportagem abaixo, é possível apreender 

que a distinção também se dava a partir da profissão ou atividade que o indivíduo ou 

grupo realizava,  

 

 

                                                           
5
 Com efeito, Chateauraynaud mobiliza o modelo analítico acerca dos “argumentos” que os atores sociais 

mobilizam na sociedade.  Neste sentido, retomei a discussão do autor para compreender como os argumentos 

dos atores sociais acerca do desenvolvimento  se (re) configura ao longo do tempo e como esse esses 
argumentos podem levar a problemática acerca do problema público. Esta noção permite compreender como os 
problemas bulicos  são vistos, interpretado e quais soluções são propostos, ou seja, trata-se, portanto, de 
visualizar o “movimento”, ou seja, a trajetória não linear do problema público ao longo do tempo 
(CHATEAURAYNAUD, 2012) 
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                Figura 3 – Sobre os africanos na Guarda Municipal em Campos (1836) 
 FONTE: Arquivo Público de Campos, 2018. 

 

 

As linhas acima destacam fortemente como a “elite” estava definindo 

publicamente o que era “justo” ou quem “digno” de estar e trabalhar em Campos. 

Mas, adiante, tratarei sobre este tema em que é perceptível um sentido relacionado 

ao desenvolvimento: a “humanidade”. As páginas do jornal revelaram também, como 

se escolhiam os “homens bons e públicos” que segundo “outros homens bons” eram 

indicados para exercer a função de juízes e conselheiros para “auxiliar” o 

“crescimento e desenvolvimento” da cidade.  
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                Figura 4 - Lista de Jurados, Janeiro/1836 -  FONTE: Arquivo Público de Campos, 2018. 
 

Sennet (1988) destacou sobre o “homem público”, que,  

 

 [...] O argumento é que o advento de tal personalidade enquanto 

forma principal de expressão social [...] se dá por uma mudança nas 
estruturas de pensamento da época em que se privilegiava – através 
do secularismo– o ato concreto, imediato, o real, o “em si”. Isso 
facilitou a concepção de que as impressões causadas pelas pessoas 
eram definidoras das personalidades individuais, ou melhor, das 
próprias pessoas e suas relações interpessoais. Com o fim da crença 
em um ser exterior e toda a possibilidade de se pensar uma mística 
idealista, a representação de si passou a ser o novo credo místico, 
como se fosse capaz de se ler o caráter da pessoa de acordo com 
seus signos representativos. (SENNET,1988) 
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Em relação ao homem e sua formação social, os jornais indicavam que para o 

“homem social desenvolver-se”, o homem e sociedade deveriam estar 

paralelamente na mesma perspectiva para alcançar o “crescimento” enquanto 

sociedade, sobrepondo o coletivo ao individual. Para mim, estas observações 

indicavam um sentido sobre o “desenvolvimento”. Neste período, destacavam-se 

também, o comércio, as casas de crédito, as marcenarias, as pequenas fábricas, as 

modistas6, os partidos políticos que estavam tomando corpo e, principalmente, as 

usinas de açúcar que despontavam rumo ao “progresso”.  

 

1.1”Civilização” e Progresso: As premissas do problema público “atraso” em 
Campos dos Goytacazes   

 

Em relação à gramática do “desenvolvimento” em Campos, a partir do recorte 

temporal do ano de 1836 que inicialmente analisei, identifiquei que em torno do 

termo “desenvolvimento” nos jornais e revistas, haviam diferentes sentidos 

atribuídos a esse termo.  

O motivo dessa significação diferenciada se dava por causa das usinas 

produtoras de açúcar e por estas, representarem o meio pelo qual a cidade estava 

se “desenvolvendo”, “crescendo” e conseqüentemente, fortalecia uma parcela da 

sociedade campista: “a elite açucareira” em detrimento de outros grupos sociais que 

não partilhavam dos mesmos meios de enriquecimento e status social.  

Em Campos, somavam-se mais de 16 usinas,: Queimados; Cupim; São José; 

Mineiros; Santa Cruz; Santo Antônio; São João; Sapucaia; Pedra Lisa; Cambaíba; 

Novo Horizonte; Outeiro; Paraíso; Poço Gordo; Santana; Santo Amaro, além das 

Usinas do Limão (1879), Colégio (1883), Visconde e Figueira (1881), sendo estas as 

pioneiras. (CARVALHO, 2013).        

O “desenvolvimento” em Campos refletia nas páginas dos jornais e estava 

associado a “um momento de surto extraordinário de progresso”, este, devido à boa 

gerência dos “homens bons e públicos” à frente das usinas e indústrias de açúcar. 

As relações comerciais e sociais estavam sendo narradas como aquelas que mais 

“floresciam na cidade”. Paralelamente, a este momento, o Estado também era citado 

                                                           
6
 Referem-se a costureiras que eram mais procuradas na época e que atendiam as senhoras da sociedade, mais 

especificadamente, as senhoras da elite açucareira. 
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nos jornais. Segundo consta nas edições do jornal “O Campista (1939)”, o Estado 

era também o responsável por este “momento entusiasta” e “sob todas as formas e 

recursos de que dispunha, era oferecido para esse notável “desenvolvimento” 

material. Nesse momento próspero que Campos estava passando, o destaque era 

para os “homens públicos”.  

A representação social acerca de homens que exerciam cargos públicos era 

acionado a todo momento nos jornais. As notícias giravam em alguns momentos 

sobre o sucesso da administração desses homens frente à prosperidade de 

Campos. Em outros, giravam em torno dos  problemas que surgiam na cidade, e que 

estavam “sendo ignorados”, tais como a falta de estrutura das estradas que eram 

cada vez mais utilizadas para o transporte da cana ou, as fugas cada vez mais 

freqüentes dos escravos que representavam neste ciclo, a força de trabalho motriz 

da lavoura de cana. Esses fatos são comentados a todo momento nas matérias tal 

qual o momento em que o interventor do Estado7, Ernani do Amaral Peixoto, que na 

época auxiliava o governo do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, teceu vários 

elogios à Campos,evitando adentrar nos “problemas, mas exaltando a administração 

da cidade,  

 

[...] os que estão aí, a testa dessa laboriosa unidade federativa, no 
que lhe diz respeito, mostram-se à altura das responsabilidades que 
contrahiram e trabalham conscientes do dever e do patriotismo que 
lhes cabe e ufanos da confiança que o povo nelles deposita. O 
Estado do Rio [...] encontrou a verdadeira trilha do progresso e bem-
estar [...]”(Jornal O Campista, 1939) 

 

 

Os “benefícios” do “desenvolvimento” nas terras goytacazes, também eram 

destacados, a partir das,  

 

 

[...] finanças que acham-se perfeitamente saneadas. Há um equilíbrio 
orçamentário, que bem atesta a vitalidade e a bôa organização 
administrativa da gloriosa terra fluminense. As zonas productoras 
redobram de atividade. Rasgam-se estradas e mais estradas. As 
escolas multiplicam-se. Os campos frutificam. As searas 
amadurecem. Toda a vida econômica da terra Goytacaz se agita no 

                                                           
7
 O jornal O Campista, 1939 menciona a figura do interventor do Estado do Rio de Janeiro, Ernani do Amaral 

Peixoto como aquele que estava à distancia intervindo a favor dos negócios campistas junto ao governador do 
Estado.   
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trabalho, para a produção, o progresso e, consequentemente, a 
riqueza. [...]”(Jornal O Campista, 1939) 

 

 

O repertório que encontrei nos jornais e revistas acerca da prosperidade 

campista levava a construir “representação social” sobre cidade que fazia, por 

exemplo, emergir os “barões do açúcar”. O “novo status” passou a classificar as 

famílias produtoras de açúcar em todo o norte fluminense, ensejando, dessa forma a 

dominação política, econômica e social por parte dessa elite açucareira, que 

começava a se instalar em suntuosas mansões, como quem demarca seu território e 

formas de se socializar.  

Ao identificar esse movimento acerca das relações sociais da cidade e na 

cidade, observei o lugar de centralidade a qual Campos estava ocupando. Em outras 

palavras, Campos estava se tornando uma “cidade-centro” devido às articulações 

políticas, econômicas e sociais que ganhava destaque regional. 

Para mim, as situações e fatos que dinamizavam os repertórios nos jornais e 

revistas representavam novas formas de atribuir sentido “desenvolvimento”. Vale 

ressaltar que a indústria açucareira crescia local, regional e nacionalmente.  

A cana-de-açúcar, introduzida no Brasil no século XVI, estendeu-se em 

direção ao Nordeste e ali experimentou um excelente “desenvolvimento”. Nos dois 

primeiros séculos da colonização o açúcar foi o produto básico da economia 

brasileira, dada a sua qualidade e porque era quase exclusivo, uma vez como 

apontado nos jornais, que as produções da Sicília e da ilha da Madeira estavam em 

decadência e as Antilhas ainda não faziam concorrência ao Nordeste brasileiro, que 

alcançou, no ano de 1600, a maior produção mundial (PARANHOS, 2000). 

Os jornais campistas dedicaram páginas para destacar a produção nacional 

de açúcar como, por exemplo, em Salvador, São Paulo, Bahia. Este momento é de 

grande significância, pois explicita o “crescimento e desenvolvimento” nacional a 

qual o Brasil estava passando. 
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         Figura 5 –  Usina Açucareira – Bahia                                      Gráfico 1 : Produção Açúcar São Paulo 

       FONTE: Casa de Cultura Villa Maria, 2018                               FONTE: Casa de Cultura Villa Maria, 2018 

 

 

       Figura 6 - Usina Sucreries Brésiliennes - São Paulo – FONTE: Casa de Cultura Villa Maria, 2018  
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As usinas passaram a ser sinônimo de “fonte de riqueza”. Dessa forma, nos 

momentos de análises documentais busquei focar minha atenção na trajetória que a 

produção de açúcar delineava no Brasil e em Campos. 

A partir desse “movimento” pude apreender os diferentes significados do 

“desenvolvimento” e como este termo era mobilizado como aquele que destacava o 

Brasil como o maior detentor do monopólio do açúcar nos mercados europeus, por 

volta de meados do século XVI. Em decorrência disso, passei a observar a 

gramática de “desenvolvimento” também no Brasil, pois, no jornal destacavam-se um 

conjunto de usinas, não só da região, mas de vários estados brasileiros, como por 

exemplo, em São Paulo.  

Durante a análise do jornal identifiquei notícias sobre a Sucreries 

Brésiliennes. Uma indústria que buscava publicizar as suas relações sociais, 

econômicas e profissionais. Demonstrava preocupação pública, não só em detalhar 

o tamanho da plantação e que era uma “organização que honrava a indústria de 

açúcar no país”, mas também, a preocupação em relação à vida de seus “auxiliares 

e colonos”. Posteriormente buscarei demonstrar as críticas e controvérsias nesse 

universo, inicialmente, muito exitoso de “desenvolvimento e crescimento” a partir do 

ponto de vista dos acadêmicos os quais mobilizam juntamente ao termo 

“desenvolvimento”, a humanidade. As imagens nos jornais e revistas permitem 

aprender a arena competitiva entre as usinas e indústrias do açúcar e como elas 

mobilizavam as notícias referentes aos seus lucros, inserção na economia do país, 

plantações e maquinários na busca pelo reconhecimento e status social. 
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                  Figura 7 – Produção de Açúcar – São Paulo / Brasil – FONTE: Casa de Cultura Villa Maria  

 

 

A partir das ilustrações, observei a formação de arenas de disputa e 

competição em torno do “desenvolvimento” entre as usinas.  

As usinas de maior porte instaladas nas capitais como em São Paulo, 

Salvador e Bahia, utilizavam os jornais freqüentemente para publicizar não só dados 

sobre a produção de açúcar, mas também os benefícios e recursos que 

disponibilizavam para seus empregados, tais como “a moradia, amparo médico, 

escolas, farmácias” (JORNAL “O CAMPISTA”, 1941).  

Estes, por sua vez ocupavam as casas das “vilas operárias” que eram 

construídas próximas ao local de trabalho com objetivo de que o empregado não 

precisasse de meio de transporte para se deslocar de casa para o trabalho, evitando 
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transtornos e conseqüentemente, atrasos na produção, pois a produção na época 

chegava a superar as expectativas considerando a introdução de “novas 

tecnologias”, a saber, 

 

 

 

 

[...] em 1837 todos os engenhos de açúcar, então existentes, tinham 
as moendas de pau, e as tachas ou caldeiras de bronze. Naquele 
ano, o inglês Alexandre Davidson começou a tornear o ferro e o 
bronze e fundou a mais importante fundição desses metais que o 
município de Campos tem possuído. Desde então as moendas de 
pau transformaram-se em moendas de ferro, as tachas de cobre em 
vasos de ferro fundido (FEIDIT, 1900) 

 

 

 

 

 Esta observação atribui novo significado ao “desenvolvimento”, o de 

“desenvolvimento social”. Os jornais traziam ilustrações de situações em que era 

possível identificar que a intenção dos usineiros era a de demonstrar que além do 

trabalho, as usinas também oportunizaram outros momentos. 

As ilustrações acerca do ciclo do açúcar na cidade demonstravam como a 

sociedade experimentava o grande salto que representava se elevar de vila à cidade 

devido a ampla produção de açúcar. 
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Esses momentos encontram-se marcados por diversos anúncios publicados 

no jornal “Monitor Campista”,o quais busquei analisar para compreender a 

problematização em torno do “desenvolvimento”. Dessa forma, proponho apresentar 

os repertórios e descrição de situações em que se tematiza a categoria 

“desenvolvimento” e a trajetória urbana e de “desenvolvimento em Campos.  

 

 

Figura 8 - Cana Verde Verdoenga - Fonte: Casa de Cultura Villa Maria, 2018 
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1.2 Humanidade e “Desenvolvimento”: os sentidos do “desenvolvimento” do 
ponto de vista dos acadêmicos 

   

Nos jornais, apesar de ter identificado situações as quais ensejam a 

prosperidade campista, encontrei também representações que apontavam situações 

de desentendimentos, discórdia, disputas, competição e a derrocada das usinas, 

não só no Brasil como também em Campos.. Nesta perspectiva, foquei a análise nas 

tensões, conflitos e controvérsias as permitem compreender outros sentidos sobre a 

gramática do “desenvolvimento” que não aquele sentido de “crescimento”. 

Desta forma, para apreender melhor, busquei observar os momentos e 

situações, como por exemplo, as matérias dos jornais que ganhavam pouca ou 

nenhuma centralidade. Observei que eram justamente essas notícias que retratavam 

as tensões e os conflitos em torno do “desenvolvimento” devido à queda do preço e 

produção do açúcar. Busquei mobilizar “os truques de pesquisa” apreendidos em 

Becker (2007) e iniciar esta parte da análise documental orientada pelas premissas 

do autor determinando como ponto de partida as perguntas “como e porque”. 

Segundo Becker (2007) este cuidado metodológico permite evitar erros de análises 

sobre o objeto, pois “o que pode parecer óbvio, talvez não seja tão óbvio assim”, 

como neste caso, em que ao tratar do termo “desenvolvimento” o sentido que mais 

se atribui a este termo é o de “crescimento econômico”. 

Na perspectiva de Becker (2007), fazer estas perguntas ao objeto de análise, 

ou dirigir estas perguntas a um entrevistado resistente, como por exemplo, “como” 

ele se envolveu com alguma atividade ilegal, permite-lhe mais liberdade de 

estruturar a sua própria narrativa e, a nós, pesquisadores, entender melhor a 

trajetória ou o processo que o levou a se envolver naquela atividade (RIBEIRO, 

2009).  

O uso desta metodologia se fez necessária para iniciar naturalmente um 

campo em que se pode observar o “diferente” e o “inusitado”. Certamente, que os 

dados coletados dessa observação devem ser somados aos outros métodos de 

pesquisa (entrevistas e outros). 

Neste sentido, ao utilizar os truques de Becker (2007), identifiquei as disputas 

e competições no cotidiano campista que dialogam com Cruz (2003) no que tange a 

uma “marca” deixada pelo passado de Campos em decorrência da elite local 

campista, aquela classificada como “os barões do açúcar”. Essa compreensão 



34 
 

permite refletir sobre como se definia publicamente as diferenças e os 

distanciamentos das gramáticas do “desenvolvimento” a partir das relações sociais 

firmadas nesta época, visto que, 

 

[...] cabia – como ainda cabe – a Campos o papel de “centro 
articulador” do “desenvolvimento” regional Norte e do Noroeste do 
estado: “[...] do ponto de vista da construção simbólica, a grande 
região de que se fala, historicamente, sempre foi polarizada pelo 
município de Campos dos Goytacazes” (CRUZ, 2003). 

 

 

Assim, diante das experiências que Campos viveu, me chamou atenção 

quando identifiquei por meio de jornais e revistas que a cidade era qualificada como 

“centro articulador”, próspero e “desenvolvido”. Mas, como pensar o 

“desenvolvimento” de Campos somente por meio dos índices econômicos, se os 

mesmos jornais e revistas traziam dados sobre a desigualdade social que se 

instaurou na cidade devido os modos segundo os quais os campistas se 

relacionavam, pois a sociedade mantinha relações sociais e comerciais ainda 

pautadas no escravismo.  

Os jornais “anunciavam” a chegado do progresso devido a produção do 

açúcar e plantações de cana, mas, por outro lado, encontrava-se nos classificados 

de venda de mercadorias, “escravos e moendas”, 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Classificados – Jornal “O Recopilador Campista” – n. 108 – Volume 2 – 

30/01/1836 – FONTE: Casa de Cultura Villa Maria, 2018 
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A figura acima faz referências às controvérsias que existiram em Campos, 

“apesar do progresso”. Essas relações eram discutidas nacionalmente e 

internacionalmente e representavam momentos de críticas quanto a esse tipo de 

sociabilidade ainda tão fortemente marcada na cidade que podia ser observada 

através dos anúncios de busca e recompensa de escravos. Apesar do seu 

“progresso econômico”, a cidade não escapava às criticas sobre as formas de 

tratamento quanto aos escravos, assim como destacado na reportagem abaixo, 

 

                      Figura 10 – Jornal O Recopilador Campista – s/d – FONTE: Casa de Cultura Villa Maria, 2018. 

 

Segundo os jornais, era inconcebível ter uma terra tão promissora e ao 

mesmo tempo sem “humanidade”. Aqui identifiquei outra adjetivação ao 

“desenvolvimento”: a humanidade, pois esta que dialoga com aquelas destacadas 

em CRUZ (2018). O autor quando problematiza o termo “desenvolvimento, devido 

este termo ser comumente associado ao sentido econômico, CRUZ (2018) atribui 

novo significado ao “desenvolvimento”, pois para o autor o desenvolvimento não 

pode ser medido separadamente das questões que envolvem igualdade de direitos 

sociais tais como acesso digno à moradia, transporte, serviços públicos de educação 

e saúde”. Para compreender como os acadêmicos mobilizavam o termo 

“desenvolvimento” busquei realizar entrevista com professores, pesquisadores, 

intelectuais.  

Verifiquei a partir das minhas pesquisas sobre o “desenvolvimento” que o 

professor José Luiz Vianna mobilizava freqüentemente esta categoria. Dessa forma, 

em junho de 2018, busquei contatá-lo para uma possível entrevista, pois as 
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questões que abrangem o “desenvolvimento” em Campos dos Goytacazes integrava 

o conjunto de obras de sua autoria.  

Realizado o contato e por ter sido aquele que conseguiu diante de uma 

agenda acadêmica repleta de compromissos, disponibilizar algumas horas entre um 

compromisso e outro, o professor buscou dentro das suas possibilidades contribuir 

com este trabalho8 me concedendo uma entrevista. Nesta ocasião, perguntei ao 

professor se havia uma definição para o termo “desenvolvimento”, considerando, 

claro, seu ponto de vista. O professor respondeu que,  

 

“[...] definir o “desenvolvimento” só é possível a partir da leitura que 
você se presta a fazer. Do ponto de vista de se medir só pela 
quantidade, pelo crescimento econômico, desenvolvimento é quando 
tem muito PIB, a produção é alta, moderna, tecnológica e tal. Eu não 
considero isso “desenvolvimento”, porque só medida de crescimento 
econômico, ou seja, volume e quantidade, esconde um país como o 
Brasil, por exemplo. Varia entre 6ª e 10ª economia do mundo e 
termos de desigualdade social, de exclusão, de níveis ainda de 
pobreza e de baixa nível de escolaridade, de condições de vida 
péssimas, muita violência. Violencia não só física e tal, mas, 
violência politica, violência contra trabalhadores, produtores, índios, 
camponeses, jovens... então nesse ponto de vista, é um dos piores 
do mundo! Então não posso chamar o Brasil de desenvolvido pelos 
dados da econômica só, né? Desenvolvimento assim, para mim, não 
tenho um conceito assim fechado, por causa disso. Porque ele é 
muito complexo. Eu diria assim, desenvolvimento só é possível 
quando você tem democracia radical e ampla, em que maiorias e 
minorias também né, mulheres, camponeses, índios, negros, lgbts, 
tenham voz e poder e direitos. Em que você tenha um nível de 
direitos sociais, civis, políticos o mais amplo possível [...]” 
 
 
 

Nas palavras do professor, compreendi que as diferentes características que 

são atribuídas ao “desenvolvimento” formam o ”problema” o qual é necessário 

refletir, pois estas características se encontram constantemente em (re)  construção 

como observado nas páginas dos jornais e revistas. 

Com os apontamentos do professor, observei que a abordagem histórica é 

necessária para situar o leitor ainda que brevemente, considerando os caminhos 

tomados pelos sentidos atribuídos ao “desenvolvimento” e como este se  apresenta 

nas produções acadêmicas.Vale ressaltar que busquei associar a análise 

documental a toda produção acadêmica a qual eu tive contato no curso. Esse 

                                                           
8
 Vale destacar que busquei entrevistar outros acadêmicos, mas, devido aos inúmeros compromissos de 

“ensino,pesquisa e extensão”, não foi possível realizar outras entrevistas. 



37 
 

cuidado metodológico, me possibilitou remontar os passos da categoria 

“desenvolvimento” e sua gramática, a partir do período pós-segunda guerra mundial 

(primeiros textos discutidos em sala de aula).  

Dessa forma, o exercício a qual me propus realizar foi o de sistematizar os 

dados obtidos tanto no levantamento bibliográfico como no documental para não 

transformar essa passagem teórica-metodológica em uma investigação sobre a 

história do “desenvolvimento” em geral, mas sim, organizar os dados relacionados 

ao processo histórico de formação de uma “ideologia” sobre o “desenvolvimento”. 

  Na discussão acadêmica sobre o desenvolvimento Ivo (2012) apresenta um 

sentido para o “desenvolvimento” a partir do seu significado de “mito”. A autora 

indica em seus estudos que o “desenvolvimento” foi um termo que se transformou 

em um “paradigma”, pois a “ideologia” que predominou na origem do seu termo era 

aquela de uma identidade que foi “forjada” como “um mito para marcar um “contexto 

histórico: o do “desenvolvimento” como marco fundador de um novo momento social 

pós segunda guerra mundial”.  

Por conseguinte, Maluf (1998), ressalta que “os sentidos sobre o 

“desenvolvimento” esta atrelado à economia” corroborando com  as análises de Ivo 

(2012). Os autores, a partir da problematização do termo “desenvolvimento” tornam 

esses contextos esclarecidos, pois, de acordo com o sentido que foi atribuído ao 

“desenvolvimento” no período pós-segunda guerra é aquele relacionado ao 

“crescimento econômico” como forma” de restabelecer a sociedade”. Pode-se dizer à 

ideologia que se iniciou com a idéia de “desenvolvimento” só possível a partir dos 

processos que envolveram a economia, 

 

No que se refere especificamente à chamada economia do 
“desenvolvimento”, várias controvérsias acompanharam-na desde o 
seu aparecimento no imediato pós-guerra, a começar pela 
reivindicação feita por alguns dos seus integrantes dela constituir um 
campo analítico específico da teoria econômica. Mas foi a partir da 
segunda metade da década de 1970, com o crescente 
reconhecimento dos limites das políticas e projetos de 
“desenvolvimento” enquanto instrumentos de „emancipação‟ 
econômica e social das nações, que ganhou vulto a identificação dos 
impasses teóricos e práticos da promoção do “desenvolvimento” 

econômico. (MALUF, 1998) 
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 Em relação à associação do da economia à ideia de “desenvolvimento” pode 

ser identificado nos jornais campistas. Os jornalistas destacavam em manchetes que 

“Campos estava se desenvolvendo por causa da grade produção e ampla 

comercialização do açúcar”, a saber que, 

 

[...] A produção açucareira campista atingiu, no século XIX, o seu 
auge com a introdução de novas técnicas no fabrico do açúcar, além 
da entrada vultosa de capitais para o aprimoramento dos engenhos 
que se transformavam em engenhos centrais e em usinas[...] 
(PARANHOS, 2012)  

 

 

As relações comerciais cresciam e expandia-se a produção açucareira e por 

esta razão, o “desenvolvimento” se traduzia em “crescimento econômico e devido a 

este fato, cresciam e se expandiam as agências e instituições econômicas. 

 Sobre este aspecto, encontrei nos trabalhos de Ivo (2012) contextos que 

corroboram com “noção de “desenvolvimento”, “crescimento econômico” e “agências 

que “materializavam” a idéia de crescimento econômico como o marco fundador de 

um novo tempo que só foi possível a partir do “desenvolvimento”. Essa foi a 

ideologia que se formou acerca do “desenvolvimento”, sobretudo no Brasil.  

 Nas palavras da autora, observa-se que o “mito fundador do 

desenvolvimento” se edificou no horizonte da economia e da política como também 

no campo das práticas dos atores políticos e institucionais, sobretudo no contexto do 

pós-segunda guerra (IVO, 2012)”. 

A partir dessa problematização Ivo (2012) explicita por meio de “narrativas e 

sentidos associados” que a idéia de “desenvolvimento” econômico foi construído 

como “uma solução imaginária das tensões, conflitos e contradições” (Chauí, 2000) 

pela qual o mundo estava passando, sobretudo, no Brasil e na América Latina. 

Dessa forma, busquei retomar a problematização da autora ao analisar os dados 

que identifiquei sobre o sentido atribuído ao “desenvolvimento” em Campos, a partir  

da narrativa do jornal de como foi-se construindo uma “ideologia dominando” através 

dos “barões do açúcar”.. 

Desta forma, busquei analisar as representações sociais que observei nos 

jornais campistas, me orientando pelos sentidos atribuídos ao termo 

“desenvolvimento” dos acadêmicos e intelectuais os quais me permitiram identificar 
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as mudanças e transformações em relação às formas de problematizar esta 

categoria desde o século XIX.  

Mamani (2016) destacou “outro elemento do repertório”, igualmente acionado 

em Campos que foi “a evocação pública do desenvolvimento”, principalmente na 

imprensa, assim como aparece nas imagens disponibilizadas neste trabalho. Esta 

pode ser observada na indignação pública sinalizada também pela “falta de 

humanidade” com aquele que não pertence ao grupo fechado da elite campista. 

Ivo (2012) explicitou em suas análises que a concretização do “mito fundador” 

resultou em uma “ideologia” em torno do “desenvolvimento” e da modernização dos 

países, em que requerem e exigem “um debate sociológico sobre um novo modelo 

de “desenvolvimento” em formação e sobre as perspectivas mais universalistas” que 

abordem políticas sociais, 

 

 

[...] que indaguem a “quem” se dirigem os resultados dessas 
políticas, o “como” se está crescendo e “quem paga” os custos desse 
modelo. A resposta a essas questões exige uma agenda de 
pesquisas sobre as mudanças em curso e sobre os limites do 
crescimento endógeno, determinante para os objetivos de 
sustentabilidade do “desenvolvimento”, considerando-se a disjunção 
entre capital e trabalho, diante da crise estrutural e histórica 
contemporânea [...] (IVO, 2012) 

 

 

Em relação ao debate acerca do “paradigma” do “desenvolvimento”, este 

representa um grande desafio. Pois, compreender como este “mito” foi idealizado e 

concretizado a partir um “discurso indutor” de um legado que remete a “diferentes 

interpretações da sociedade brasileira, as quais antecederam o debate sobre o 

papel estratégico do Estado nacional, orientado pelo pensamento 

“desenvolvimentista” da década de 50-60” é inegável observar nesta discussão, que 

os termos problematizados pela autora se articulam diretamente “com tradição e 

modernidade”, tão presentes na discussão sobre os sentidos que são atribuídos ao 

“desenvolvimento” em Campos.  

Dessa forma, é possível notar que “há distinções entre as noções de 

modernidade e modernização, pois a primeira é entendida sob a perspectiva de 

pensar o tempo presente à luz de uma ruptura com o passado, e a segunda, aos 

processos que inserem nesta discussão, - ferramentas e tecnologias em prol do 
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“desenvolvimento” (IVO, 2012). Vale ressaltar, esta discussão a convergência das 

análises de Mamani (2016), Ivo (2012) e Cruz (2003) que analisaram o 

“desenvolvimento” de diferentes formas, os quais permitem compreender diferentes 

sentidos da categoria “desenvolvimento” segundo os quais os contextos foram 

elaborados.  

Os contextos abordados pelos autores evidenciam detalhes sobre as 

diferentes abordagens da trajetória do “desenvolvimento” assim como seus 

desdobramentos na sociedade e em Campos. Dessa forma, busquei centralizar as 

discussões em torno da trajetória do “desenvolvimento” na cidade e, não 

especificadamente no debate teórico acadêmico do “velho desenvolvimentismo”9. De 

certo que, esse debate está longe de se encerrar, e, faz-se necessário para mapear 

as formas de situar as críticas sobre seus desdobramentos na história brasileira. 

Contudo, no que tange este trabalho, busquei dar ênfase sobre as nuances do 

“desenvolvimento” em Campos retomando trabalhos como os de Mamani (2016), 

Cruz (2003) os quais permitiram compreender acercas das transformações sociais 

em Campos, bem como, analisar as tensões e conflitos descritos nos jornais e 

revistas. 

Vale destacar a leitura assertiva que realizei nos textos de Mamani (2016) os 

quais vieram de encontro com as minhas inquietações. Isto porque, a maioria das 

leituras que realizei sobre “as mudanças e as transformações” levavam sempre a 

identificar os sentidos acerca do “desenvolvimento” por meio dos simbolismos que 

os projetos realizados, ou melhor, dizendo, nos termos de Faria (2005) as “reformas 

urbanas e configurações de espaço”, definia o que era de fato, reconhecido como 

“desenvolvimento”, “ao menos durante seu auge econômico” (MAMANI, 2016).  

                                                           
9
 Chamo de “velho desenvolvimentismo” aquele que se atrela a história do desenvolvimento no Brasil, 

massivamente estudado por diversos autores.  O “nacional desenvolvimentismo”, por exemplo, segundo 
Bresser-Pereira (2012), foi a estratégia adotada e bem-sucedida de desenvolvimento que vigorou de 1930 até 
1980 nos países da América Latina, especialmente no Brasil. Para o autor, o nacional desenvolvimentismo 
consistia no desenvolvimento econômico via Estado. Enquanto presidente, Getúlio Vargas foi o primeiro a 
adotar esta estratégia nos períodos de seu governo: 1930-1945 e 1950-1954.(D’Avila, 2018) Na mesma linha de 
raciocínio, destaca-se neste debate que os pressupostos teóricos dessa estratégia foram formulados nos anos 
1950, pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) e pelo Instituto Superior de Estudos 
Brasileiros (ISEB) no Rio de Janeiro. Assim, de acordo com Ivo (2012), para os intelectuais do Instituto Superior 
de Estudos Brasileiros (ISEB), a noção de desenvolvimento baseava-se no regime capitalista e propunha a 
combinação entre “industrialização, crescimento econômico e progresso técnico, e modernização das relações 
produtivas, com base no trabalho assalariado e na elevação do padrão de vida da população, sob a liderança do 
empresariado nacional” (IVO, 2012). O Estado brasileiro, por sua vez, assumiu este papel estratégico, sendo o 
responsável por gerar as condições institucionais (o modelo de “substituição das importações”, desde Vargas), 
por proporcionar a infraestrutura, como no Plano de Metas de Juscelino Kubitschek (1956-1961), e ações 
protecionistas aos empresários nacionais (IVO, 2012).  
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Por este motivo, escolhi refletir sobre a gramática do “desenvolvimento” e os 

modos segundo os quais arenas públicas – formadas, em particular, por diferentes 

pesquisadores acadêmicos, por gestores públicos e empresários - problematizam o 

“desenvolvimento” em Campos identificando o ponto em comum entre os atores 

sociais pesquisados e enfatizando as situações nas quais eles definem e elaboram 

problemas, bem como os momentos de provas, de disputas e de controvérsias,  

 Dada essa observância acerca da vastidão de campos de estudos os quais 

ainda hoje tratam sobre os modos segundo os quais o “desenvolvimento” se tornou 

uma categoria analítica, as problemáticas sobre seus sentidos e suas 

ressignificações apontam para grandes searas que avançam, assim como este 

trabalho que buscou também “estar sensível” a vários tipos de abordagens. 

 

1.3 A expectativa do “desenvolvimento” em periferias campistas 

 

Chamou-me a atenção, certa vez em que realizava esta pesquisa, um relato 

de um nativo. Seu Sebastião10, era morador de uma periferia campista. Ele se 

encontrava próximo a uma praça de um determinado bairro, e se dizia indignado 

com a gestão pública. Sob o ponto de vista desse morador, havia vários serviços 

básicos de infraestrutura que não chegavam ao bairro. Esta percepção, o morador 

fazia questão de dizer a outro morador (que estava próximo a nós) que “[...] em 

comparação ao bairro que sua filha morava” o qual ficava numa região central este 

aqui (gesticulava ao falar apontando para a rua em que se encontrava), estava 

“jogado às moscas”.   

Relatava Seu Sebastião, que o bairro “não tinha nada” e que por este motivo, 

ele desqualificava Campos, pois, “apesar da cidade ser considerada desenvolvida 

por outros moradores os quais recebiam os serviços básicos de infraestrutura como, 

por exemplo, serviços de drenagem de água e esgoto, transporte público, saúde e 

escola, outros ficam “à espera dos gestores públicos”.  

                                                           
10

 Neste relato, para preservar o anonimato dos protagonistas descritos neste trabalho, foram alterados 
nomes, datas e determinados lugares. Não creio que estes cuidados, derivados de exigências éticas, tenham 
afetado a fidedignidade da descrição. 
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Analisei a partir da percepção de Seu Sebastião que uma cidade com 

“desenvolvimento” era aquela que oferecia os serviços básicos de infraestrutura e, 

Campos, segundo ele, não oferecia a todos os bairros “igualmente”.  

 Neste caso, para meu interlocutor na época, a falta de acesso a serviços 

públicos é o critério escolhido por ele para justificar e desqualificar a cidade de 

Campos a qual era “percebida” como uma “cidade desenvolvida” para outros 

moradores, e passou a ser ressignificada como uma “cidade-problema”, “cidade 

atrasada” a qual não “abraçava” a todos de forma igualitária, para ele. O 

“desenvolvimento” em Campos, segundo a visão do interlocutor, “tinha endereço 

certo e com certeza não era na periferia”.  

O contexto relatado evidenciou um “sentimento” de que o “desenvolvimento” 

estava “fora do lugar” em Campos que segundo MARICATO (2000), a saber, 

 

[...] no planejamento urbano e regularização urbanística não se tem 
comprometimento com a realidade concreta, mas com uma ordem que diz 
respeito a uma parte da cidade, apenas. Podemos dizer que se trata de 
idéias fora do lugar porque, pretensamente, a ordem se refere a todos os 
indivíduos, de acordo com os princípios do modernismo ou da 
racionalidade burguesa. Mas, também podemos dizer que as idéias estão 
no lugar por isso mesmo: porque elas se aplicam a uma parcela da 
sociedade reafirmando e reproduzindo desigualdades e privilégios. Para a 
cidade ilegal não há planos, nem ordem. Aliás, ela não é conhecida em 
suas dimensões e características. Trata-se de um lugar fora das idéias. 
(MARICATO, 2000) 

 

 Dessa forma, notei que as analisar as representações sobre a distinção entre 

guardas africanos, negros e recém-libertos e os “brancos” os quais exerciam suas 

funções para a segurança dos citadinos, a elite campista acionava o jornal que 

produziam textos os quais os desqualificam e recorriam ao “dilema moral” (MAMANI, 

2016) acerca da “origem” para desqualificar esses indivíduos.  

Ao comparar tais situações, observei que no universo das gramáticas sobre o 

“desenvolvimento”, o sentimento de “viver junto e ter acesso a recursos básicos” 

estava indo de encontro ao sentimento de indignação e revolta por não ter acesso, 

ou o mínimo acesso a estes serviços.  

Nessa perspectiva, Seu Sebastião relatou que se sentia “esquecido” pela 

prefeitura que “nunca fazia as coisas lá no bairro dele: “primeiro os ricos e se sobrar, 

faz pra gente, enquanto que inicialmente quem buscava proporcionar esse 
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sentimento de bem-estar eram as indústrias açucareiras.como destacado neste 

trabalho.  

No tocante a problemática do discurso da desqualificação para justificar quem 

era “digno” ou não de estar e trabalhar na cidade, retomei a discussão acerca dos 

sentidos atribuídos ao “desenvolvimento” aqueles destacados por Cruz (2018) na 

entrevista em que não se pode medir “desenvolvimento” se existem grupos ou 

minorias desfavorecidos na sociedade”.  

Da mesma forma, retomei as concepções de Ivo (2012) que apontava para 

uma ideologia dominante que se fundou a partir da idéia de “desenvolvimento”. 

Esses dois autores destacam que a partir de um sentido atribuído ao 

“desenvolvimento” identifica-se um “processo histórico de construção e reprodução 

de dominação” assim como explicitado nos termos de Cruz (2018), em entrevista 

que a elite açucareira campista que havia se originado a partir do “monopólio do 

açúcar” e fez crescer sua representação e dominação política havia “deixado de 

herança” para a gestão pública todo o simbolismo acerca de beneficiar “a nova elite 

campista que surgiu das rendas do petróleo”. 

 O repertório acerca das rendas do petróleo que geravam recursos na gestão 

pública e que eram destinados em parte para os serviços de infraestrutura em 

bairros de áreas mais privilegiadas eram considerados como o ponto de partida para 

tensão e conflitos acerca do “desenvolvimento” entre moradores da cidade. 

 Outro momento de tensão e conflitos em que é possível identificar diferentes 

sentidos ao “desenvolvimento” é em relação ao programa “Bairro Legal”.  

Na pesquisa que realizei nos jornais da cidade, observei que nos anos de 

2009 a 2016 as manchetes apontavam para os repertórios dos moradores de 

Campos sobre a gestão pública da época que buscava “desenvolver” a cidade por 

meio de políticas públicas urbanas. Entre as políticas públicas que foram criadas, a 

que ganhou destaque no jornal foi a de saneamento básico. Estas obras integravam 

um conjunto de ações da gestão municipal e correspondiam a um programa 

chamado “Bairro Legal”. O programa Bairro Legal se apresentava como política 

pública que implementaria serviços básicos em bairros periféricos com pouco ou 

desprovidos de infraestrutura (saneamento, esgotamentos, drenagem pluvial) 

visando a melhoria da “qualidade de vida” dos moradores. 

Dessa forma, quando observei o processo de urbanização das cidades e no 

Brasil por meio da pesquisa bibliográfica, me deparei com autores que apontavam a 
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necessidade primeiramente de planejamento quando se pensa em 

“desenvolvimento”. Neste caso, especificadamente, o urbano, pois este 

planejamento urbano deve ser direcionado não só para o “desenvolvimento” “local, 

regional”, mas, também, para o “desenvolvimento” humano.  

Esta perspectiva aponta que o planejamento ou sua falta, revela uma 

realidade que as próprias cidades criam: uma dicotomia entre o centro e a periferia. 

O centro e as periferias se apresentam nos espaços citadinos com grandes 

diferenças, sobretudo, na infraestrutura.  

Se observarmos os espaços centrais de uma cidade, estes geralmente são 

muito mais equipados e providos com serviços públicos que chegam deficientes ou 

que nem chegam a fazer parte da realidade de quem mora na periferia. Em centros 

percebem-se jardins que integram grande parte de projetos urbanísticos, bibliotecas, 

espaços culturais, quadras esportivas em praças arborizadas. No entanto, em 

relação a periferias – bairros mais afastados do centro – os jornais e rádios noticiam 

freqüentemente o pouco e/ou a falta de estrutura e planejamento urbano, 

principalmente em bairros que foram surgindo e se formando sem infraestrutura 

(postos de saúde, saneamento básico, coleta de lixo, transporte). 

 Esse quadro explicita a reflexão sobre a relevância de se obter um 

planejamento urbano que venha abranger não somente o centro, mas as periferias. 

Dessa forma, um planejamento adequado afetaria sensivelmente os problemas 

sociais/públicos que uma localidade sem infraestrutura possa desenvolver.  

Neste sentido, as análises sobre os repertórios dos moradores indicam como 

são recebidas, absorvidas e distribuídas as demandas provenientes de bairros 

periféricos.  Evidenciam também os impactos e efeitos de política pública como o 

Bairro Legal na vida dos moradores e como se configuram.  

O cenário campista retratado por meio de notícias de jornais tem mostrado a 

cidade como um “palco” em que as relações entre a sociedade civil e o poder 

público são mediadas através de tensão e conflitos acerca do “desenvolvimento”.  
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Capítulo II 

Da “Capital do Petróleo e Açúcar à Cidade Universitária” 

 

 
A discussão realizada neste capítulo diz respeito aos momentos em que 

observei os rumores (MENEZES, 2015) dos moradores acerca do “desenvolvimento” 

e do problema “atraso” nos jornais de Campos. Os rumores (MENEZES, 2015) 

tomam corpo na sociedade e abalam o comércio, bancos e afetam as relações 

sociais. Campos, já representava um grande polo de “negociações desde a 

colonização (PARANHOS, 2012).  

Entre meados do século XVIII e meados do século XX, passava atuar em uma 

posição de destaque na região por estar entre os principais produtores de açúcar do 

Brasil, ocupando o status de maior produtor nas primeiras décadas do século 

passado. Os tempos de ascensão e glória podem ser facilmente identificados em 

fotos, reportagens e narrativas de “herdeiros nativos” que integram essa memória de 

um “passado glorioso”. 

Apesar de a economia ter ficado aquecida devido os negócios relacionados a 

cana, açúcar e ao comércio, por volta da década de 1950, a região norte fluminense 

passou a vivenciar paulatinamente um retrocesso econômico.  

A economia passou a sofrer um processo de estagnação econômica, o qual 

foi se intensificando ainda mais devido a finalização referente à agricultura dos anos 

1970 e 1980.  

O declínio das atividades tradicionais que se concentravam na produção de 

açúcar acabou por difundir um sentimento relacionado à decadência advinda da 

situação de crise econômica que a cidade experimentava (MAMANI, 2016).  

Dessa forma, os efeitos desse momento resultaram em um sentimento de 

“atraso” transformando-se em um “problema”.  

Construiu-se, um discurso que apontava para as questões do 

“desenvolvimento” como um desafio a ser alcançado com o objetivo de superada o 

problema do “atraso” em Campos.  

Dessa forma, este capítulo trata de descrever as situações em que se buscou 

superar o “atraso” em Campos. 
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2.1 Universidades, Faculdades & Cientificidades.  

 

Campos é um município centralidade na região Norte Fluminense, 

especificamente no que tange a oferta e procura de formação em nível de ensino 

superior. Os dados do INEP/MEC11 (2010) indicam que Campos dos Goytacazes é o 

município da região Norte-Fluminense em se concentram a maior parte das 

matrículas em cursos presenciais de nível de graduação.  

As atividades de pesquisa são realizadas mais frequentemente através das 

instituições públicas, e em alguns casos, em instituições particulares (como na 

UCAM12, na UNIFLU13 e na FMC14).  A pioneira da região é a Universidade Estadual 

do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF; mas, a cidade também possui outros 

espaços acadêmicos como o Instituto Federal Fluminense- IFF, antigo Cefet-

Campos; o Instituto de Ciências da Sociedade e “desenvolvimento” Regional da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) e além de outras que oferecem cursos na 

modalidade de ensino à distância.   

Vale ressaltar que a presença de universidades públicas ainda incide na 

configuração do mercado imobiliário de Campos, já que uma parte importante das 

locações dos aluguéis é para inquilinos de repúblicas estudantis. Pode-se ainda 

destacar que, diante do perfil dos estudantes acima apresentados, algumas 

prefeituras (de São Fidelis, Bom Jesus de Itabapoana, Muqui, dentre outras) 

oferecem transportes urbanos ou interurbanos diariamente para garantir a circulação 

dos alunos que não residem na cidade, mas que fazem usos dos espaços de 

comércio como, por exemplo, supermercados, farmácias, livrarias, restaurantes e 

bares.  

Neste sentido, Campos representa um território de “desenvolvimento” de 

ciência e conhecimento qualificada como “boa pra morar”, que além disso, 

impulsiona o comércio da cidade. O acionamento à ideia de uma “qualificação”, 

articulado com a categoria “desenvolvimento” foi importante na minha observação. 

Como poderá ser visto mais adiante, pois a ideia de qualificar a “cidade-boa” como 

fenômeno de “desenvolvimento” sinaliza para a dimensão da “situação” que faz 
                                                           
11

 Instituto Nacional de Pesquisa Educacional Anísio Teixeira – INEP/Ministério da Educação e Cultura - MEC 
12

 Universidade Candido Mendes - UCAM 
13

 Centro Universitário Fluminense - UNIFLU 
14

 Faculdade de Medicina de Campos - FMC 
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referência à atividade critica das pessoas que as definem em um “momento de crise” 

(Boltanski & Thévenot, 1989), constantemente dificultada se detentora de um tipo de 

linguagem muito particular aos que conformam as classificações a respeito do que 

seja ou não bom para a cidade. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Figura 11  - "Usinas como fontes de riqueza" 
                            
                                                           Fonte:  Arquivo pessoal, Março 2018 
 

 

 A riqueza gerada pela indústria de cana de açúcar se acompanhou de 

exclusão e concentração de territórios com escalas diferenciadas de pobreza e alto 

índice de violência que apontava para um “desenvolvimento” desigual e 

“desordenado”. 

Em Campos dos Goytacazes, como analisa Faria (2003),  

 

[...] pode-se dizer que as ações seletivas do poder público no tocante 
as obras de infra-estrutura e embelezamento da cidade foram uma 
das principais responsáveis pelo início da segregação socioespacial; 
Segregação esta baseada no padrão espacial centro x periferia em 
que as populações que não possuem recursos financeiros suficientes 
para arcar com as despesas em habitação se vêem obrigadas a se 
deslocarem para áreas que não interessam ao mercado imobiliário 
formal, ou seja, a periferia da cidade; Em contrapartida, a população 
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de elevado status social se concentra nas áreas mais valorizadas, 
que recebe a maior parte dos investimentos tanto do poder público 
quanto da iniciativa privada. 

 

 

Nos jornais, as notícias que se destacaram, no entanto, eram aquelas que 

buscavam demonstrar o quanto o estado do Rio de Janeiro, sobretudo Campos, 

estava experimentando um “surto extraordinário de progresso”. Os colunistas 

acentuavam que estradas e mais estradas estavam sendo “rasgadas” pelas veias 

campistas para fornecer a trilha para o “desenvolvimento”, “os homens públicos” 

estavam a administrar a cidade com “ordem e destreza” a tal ponto que o caminho 

do progresso desembocava em um só lugar: o do bem-estar social da sociedade 

campista. 

Naturalmente, o que se seguiu por muitos exemplares tanto das revistas da 

Villa Maria quanto dos jornais do Arquivo Público foi a mobilização da categoria 

“desenvolvimento” relacionada com a economia, que por tempo determinado estava 

ligada ao cultivo da cana de açúcar em Campos. 

No entanto, ao passo que o “desenvolvimento” foi sendo “sentido” por outros 

municípios, estados e países, com objetivo de alcançar o progresso econômico, 

político e social, verifiquei que nem todos os governos conseguiram os mesmos 

resultados.  

De acordo com a Ivo (2012) “a noção de “desenvolvimento” aparece no 

horizonte da economia e da política e no campo das práticas dos atores políticos e 

institucionais no Pós-Segunda Guerra” .  A autora destacou que o “desenvolvimento” 

se estabeleceu como um “marco” com o proposito de justificar planos e ações que 

foram propostas pelos países desenvolvidos com o objetivo de se “projetar ao futuro 

como solução possível” dos problemas, tensões e conflitos mundiais.  

Dessa forma, os sentidos atribuídos ao discurso em torno do 

“desenvolvimento” representaram um ponto de partida no que diz respeito aos 

“dilemas e desafios da modernização nos termos econômico, político e institucional”, 

sobretudo no Brasil e países da América Latina.  

O espaço que se destinava a um real “desenvolvimento”, não encontrou 

meios de se ampliar devido a fatores, como por exemplo, os citados por Mamani 

(2016), “sociabilidade fechada e a longa decadência da produção sucroalcooleira - 

considerada por muitos uma vocação - e a falta de apoio por parte das políticas 
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federais e estaduais.” Considerado como um “circulo vicioso” não só em âmbito 

regional, mas nacional, tal situação só poderia ser superada a partir de 

“investimentos estrangeiros, empréstimos no exterior e assistência técnica de 

organismos internacionais”. Além disso, se tal situação se fixasse por tempo 

indeterminado, seria difícil a ideia de “desenvolvimento” transitar nesses espaços. 

Dessa forma, criou-se conjuntura voltada para a ideia de “polo moderno”. 

Certamente, após a implantação de um modelo de “desenvolvimento” nos 

países considerados subdesenvolvidos, os efeitos positivos dessa ação se 

expandiriam. Consequentemente, o resultado seria a produção, o consumo e os 

valores, os quais estariam em constante processo de modernização.  Para tanto, “o 

progresso técnico e econômico liquidaria os vínculos da tradição” – essas que se 

encontrava em Campos, ainda muito enraizadas – e nos “países se instalariam 

processos de mudanças para estabelecer e consolidar a democracia”. (IVO, 2012). 

No que diz respeito ao progresso técnico, este no Brasil, mais particularmente 

em Campos já era criticado em jornais de circulação regional. Apontado como um 

“problema da indústria”, a falta de manejo técnico, ou seja, do manejo da 

mecanização foi notado e criticado, em meados de 1840. 

O cenário descrito até aqui é substancial para pensar na formação do 

“desenvolvimento” em Campos e paralelamente em outros contextos históricos para 

que, mais à frente, possa se tornar compreensível a competição e poder que se 

situa através da “atenção pública” que se dá por meio das disputas enfrentadas nas 

arenas, estas, sobretudo, políticas (Freire, 2005). 
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CAPITULO III 

AS RESSIGNIFICAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO POR INSTITUIÇÕES EM 
CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ 

  

 

Ao me questionar sobre o papel e a contribuição das agências de fomento em 

Campos e demais instituições e o enredo sobre o qual o “desenvolvimento” vinha 

sendo sobre o momento em que as pessoas entram em competição pelas arenas 

que estão em jogo a partir dos bastidores desses setores. De acordo com Boltanski 

e Thévenot (1989) essa abordagem permite apreender aspectos importantes 

referentes a esse momento, pois visam evidenciar um estabelecimento de 

“equivalências”, 

 

[...] a fim de criticar e esclarecer a alguém o que é que está 
ocorrendo de errado, é preciso mentalmente reunir diferentes grupos 
de pessoas e objetos e fazer a conexão entre eles. É preciso, por 
exemplo, conectar eventos e detalhes retirados do passado para 
exibir as características pertinentes por eles partilhadas. A operação 
de aproximar diferentes itens ou fatos deve ser justificadas com a 
referencia a um principio de equivalência que esclareça o que eles 

tem de comum.[..] 

 

Essa abordagem permitiu identificar que o que estabelece equivalência entre 

os interesses das agências e instituições são as arenas que se formam em torno do 

“desenvolvimento”. E sendo, busquei por meio da trajetória de vidas daqueles que 

estão nos bastidores das agências e instituições, analisando as justificações de seus 

representantes.  

Com essa hipótese, iniciei o trabalho de campo com representantes da gestão 

municipal – atual e passada –, de agências de fomento (SEBRAE, CDL, ACIC), da 

Fundecam, bem como, empresários e acadêmicos. 
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3.1 Setor Empresarial – Trajetória do André15 

 

Optei por iniciar este capítulo descrevendo a trajetória de André por essa 

representar bem como as gramáticas do “desenvolvimento” vão se adensando a 

medida que o contexto ou uma arena se fortalece ou se desmancha.  Situações 

críticas em que as equivalências são alargadas ou diminuídas, quando não, 

esgotadas sobre os fluxos do “desenvolvimento” assim como os sentidos por meio 

delas. Com os momentos descritos pelo empresário é possível identificar um 

“movimento” em várias situações. Acerca dessas situações, evidenciam-se as 

justificações, momentos de crise, conflito e tensão. 

Para compreender a trajetória pessoal de André com o debate publico em 

Campos, entrei em contato através das redes sociais, o Facebook. Por acompanhar 

as notícias de Campos, (independente do jornal), eu já havia notado que André era 

“notícia constante” dos jornais. Por vezes integrava as colunas sociais devido ser 

proprietário uma rede de lojas de vestuário na cidade, por outras, por participar das 

colunas destinadas a política em Campos. Sendo assim, por meio da “atenção 

pública” que o empresariado conseguia ganhar considerei este, um bom caso para 

começar. O contato inicial via facebook não demorou resultar em um contato 

telefônico. Então, sem muita demora, trocamos números de telefone celular. 

Contudo, isso não significou que minha entrevista estava garantida, pois, conforme 

justificado pelo empresário, sua vida era muito corrida e quase não sobrava tempo 

para nada. Sem perder o animo, em reunião de orientação elaborei com a minha 

orientadora um roteiro de entrevista mais formal em que eu ouvisse mais que 

falasse. 

Curiosamente este campo se iniciou entre contato virtual e real por volta de 

meados de fevereiro de 2018. No entanto, a confirmação para ocorrer a entrevista, 

se deu a partir de seis tentativas. Essa situação provocou em mim um sentimento de 

profundo desânimo. Eu havia procurado outros empresários da cidade. Não obtive 

sucesso a não ser a resposta afirmativa de André. Na época, me encheu de 

entusiasmo a possibilidade de entrevistar um representante do comercio de Campos 

                                                           
15

 Para preservar o anonimato dos protagonistas descritas neste trabalho, foram alterados nomes, datas e 
determinados lugares. Não creio que estes cuidados, derivados de exigências éticas tenham afetado a 
fidedignidade da descrição. 
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que chamava muita atenção para si em vários momentos, sobretudo pelas 

declarações políticas publicadas em manchetes dos jornais. 

A situação em torno das tentativas de entrevistá-lo foram por mim tomadas 

como objeto de análise, pois, ao meu ver justificaria algum tipo de informação ou 

mensagem que ele estaria tentando passar para prosseguir e coordenar o curso da 

ação, - no caso – a entrevista.  Em uma das seis vezes em que fui ao endereço 

indicado pela secretaria pude observar alguns elementos, tais como, o atraso, o 

telefone que não parava de tocar, a impaciência de alguns funcionários, outras 

pessoas que aguardavam ser atendidas no mesmo horário marcado para mim. As 

conversas trocadas nos corredores e na salinha de café entre os funcionárias 

giravam sempre em torno de duas situações: “o muito trabalho pelo pouco 

pagamento” e por conta disso justificavam-se mutuamente por não terminarem o 

trabalho em tempo e prazo previstos.   

O escritório era um personagem à parte. Fiquei impressionada com o lugar e 

tive vontade das primeiras vezes em que estive ali, de me acomodar em um dos 

sofás luxuosos de tecido preto aveludado e, observar o espaço, a disposição dos 

quadros e passear por outras salas antes de chegar a razão que motivara minha ida 

até ali. Em primeiro lugar, porque era localizado no centro da cidade em um prédio 

residencial, e não em uma área comercial. Não havia nenhum tipo de placa ou 

sinalização de que ali a vida institucional das lojas “Brown” pulsava e seguia o curso 

de um rio que desembocava em um “mundo mercantil e industrial16”.  

As paredes, segundo ouvi de um funcionário, tinham tons amarelados porque 

um designer escolheu com objetivo de não cansar os olhos ou causar fadiga. Os 

objetos em tom de prata, vermelho, mostarda davam um ar moderno ao ambiente 

para que se mantivesse uma impressão mesmo que abstrata do ar das lojas, ou 

                                                           
16

 A esta passagem refiro-me [...] o mundo mercantil não deve ser confundido com a esfera das 
relações econômicas [...] as ações econômicas são baseadas em pelo menos duas formas de 
coordenações, uma pelo mercado e a outra por uma ordem industrial, cada uma delas servindo de 
apoio a uma prova de realidade diferente [...] Em um mundo mercantil, as pessoas importantes são 
os compradores e os vendedores. Eles são grandes e ricos. Suas principais qualidades os 
apresentam como oportunistas em detectar e aproveitar as oportunidades do mercado, desvinculados 
de qualquer laço pessoal e emocionalmente sob controle. Eles se conectam um ao outro através de 
relações de competições [...] Em um mundo industrial os grandes também podem ser utilizadas para 
qualificar coisas. Elas, pessoas e coisas, são estimadas quando são eficientes, produtivas, 
operacionais. Elas empregam ferramentas, métodos, critérios, projetos, valores, gráficos, etc. Suas 
relações podem ser tidas como harmoniosas quando organizadas, mensuráveis, funcionais, 
padronizadas. [...] (Boltanski e Thévenot, 1991). 
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seja, a intenção era manter um clima harmonioso, com detalhes, enfeites e cores 

que modernizavam a velha rotina de um escritório.  

Tratava-se de manter naquele apartamento, um ambiente relacionado ao 

espaço profissional equipado e moderno onde a experiência de realizar as funções 

ordinárias de contabilidade ou de finanças se tornavam intensas, pois este ambiente 

projetado harmoniosamente se diferenciava dos escritórios convencionais decorados 

com estantes pretas e caixas velhas de arquivos. A dimensão moderna do escritório 

das lojas decorria da justificativa de evitar qualquer tipo de conflito e tensão nas 

situações em que os funcionários tem de trabalhar, mas, cansam de estar nos seus 

ambientes de trabalho, mas do que o tempo necessário.  Contudo, o fato de 

trabalharem em um lugar “bonito, equipado” não os impedia de tecerem críticas ao 

ambiente de trabalho. Ficava perceptível para mim que o que acontece neste 

processo é a definição de uma situação que os funcionários formulavam e 

entendiam como sendo insuficiente para ser aceita “sem falar”, ou seja, sem criticar. 

O momento de crise se apresentava nas situações em que havia um desacordo em 

relação a ter um bom ambiente de trabalho, pois nem todos funcionários tinham a 

mesma opinião sobre o conforto e harmonia ofertava pelo proprietário, já o que 

queriam em primeiro lugar era “reconhecimento pelo trabalho e o recebimento de um 

valor justo pelo desempenho das funções. 

Para além da questão da roupagem moderna do escritório das lojas, e das 

disposições das pessoas em estarem satisfeitas em trabalharem ali, outros 

elementos foram observados nas ocasiões em que ficou por horas aguardando.  

André por muitas vezes estava ali, observando que eu estava aguardando a 

minha vez de ser atendida. No entanto, compradores, vendedores e candidatos a 

vagas de emprego eram atendidos antes de mim. Em meio a gestos, palavras e 

posturas, o empresário buscava evidenciar a destreza de ser um bom administrador. 

Pois, essas ações encenadas poderiam ser por mim criticadas. Então, a cada 

espera, o empresário procurava mostrar o quanto estava ocupado, o quando sua 

vida estava permeada por outros mundos – comercial, administrativo, financeiro – e 

que esperando ser atendida eu poderia apreender sobre as situações em que ele se 

encontrava. 

A minha permanência ali, na sala naquele sofá chique, rodeada por paredes 

amareladas assegurava o papel que ele desempenhava e fazia questão de 

disseminar: o  de “empresário sem tempo para nada”. 
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 Passados alguns meses em que eu mesma era submetida a “situações de 

provas” (Boltanski, Thévenot, 1989) a qual eu disputava um horário para ser 

atendida, minha empreitada em maio finalmente veio a cabo. Consegui depois de 

intermináveis horas de espera a minha entrevista. 

 

A Diretoria 

 

 Já passava das 19h do dia 11 de maio de 2018, e eu permanecia à espera do 

empresário. O que mais me chamou atenção neste dia foi o intenso movimento de 

pessoas diferentes no escritório. Não eram pessoas que estavam constantemente 

no ambiente, nas vezes que eu estava ali. Movida pela curiosidade, me dispus a 

tomar um cafezinho. A “salinha do café” funcionava como um “confessionário”. 

Quem quisesse saber o estava acontecendo nas lojas ou no escritório, era só 

demorar-se no cafezinho. Foi o que fiz. Para minha surpresa, o burburinho se dava 

porque, além das lojas, André havia instituído uma agência de pesquisa. Entretanto, 

quando eu estava por saber detalhes, fui chamada para ir à sala da diretoria. 

 Ao entrar me deparei com aquele senhor de meia-idade, trajando uma camisa 

branca de linho com as iniciais “Ad” 17. Já se desculpando pelo tempo de espera, 

pediu que eu entrasse. Era um homem alto, robusto e com voz grossa. Deste modo, 

imediatamente procurei estabelecer um diálogo tratando de resumir minha pesquisa. 

Feito isso, passamos a conversar sobre o contexto da cidade. Entre um copo de chá 

e um café, pedi autorização para gravar a conversa. Com a afirmativa do 

empresário, liguei o gravador. Perguntei então, como a trajetória pessoal havia 

convergido com a vida comercial e política em Campos. 

 Com um jogo de palavras, entonações e gestos, o empresário relatou que é 

natural de Campos.  O pai, no entanto, foi um imigrante espanhol que aqui chegou 

saindo da guerra espanhola. Em Campos conheceu a mãe, filha de português. 

Ressaltou que os avós maternos foram cônsul de Portugal em Campos.  

 As informações que o empresário fornecia foram bastante interessantes pelo 

fato das falas estarem marcadas em um primeiro momento sobre a origem da 

família. “Imigrante espanhol”, “cônsul”, “origem portuguesa”. Minhas observações 

                                                           
17

 Essa sigla diz respeito ao nome da loja, de “André - Ad” que se encontra alterada para preservar o anonimato 
segundo as exigências éticas. 
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permitiram compreender “a ordem de grandeza” que o empresário estava 

sinalizando ao falar do “mundo ao qual pertence18”.  

Os adjetivos atribuídos à origem familiar se tornaram elementos chaves para 

compreender as experiências da família e do empresário na cidade e, ao mesmo 

tempo, a posição e o status que esta possibilitou. Esta descrição evidencia também 

os desdobramentos que derivaram da situação familiar, que se multiplicaram na 

cidade posteriormente. 

Quando perguntado sobre vida empresarial, o empresário teceu uma trajetória 

permeada pelo empreendedorismo, ainda na adolescência: 

 

[...] minha vida empresarial, com dezesseis para os dezessete anos 
[...] e junto com o doutor Paulo Roberto Romano19, [...] montamos 
uma apostila de Biologia que foi assim em uma linguagem tão 
revolucionária à época que ela foi adotada no Liceu e no principal 
curso de vestibular de Campos da época, que era o SAVAR. Nós 
ainda estudávamos no segundo ano do Liceu. E ai, eu fui convidado 
no final desse pra dar aula em um pré-vestibular no Batista. Então, 
eu fui dar aula no pré vestibular do Batista e quando chegou no final 
do ano, a gente já estava com um projeto montado de fazer um 
curso, o nosso curso de pré vestibular. Então, logo no ano seguinte 
com dezessete anos, eu já comecei a empreender na vida. Eu 
comecei a assumir riscos. Eu fundei o GranRio que foi o curso de 
vestibular. Do GranRio, a gente não ficou só com o vestibular, a 
gente fez um colégio que funcionava na esquina na rua 21 de abril 
com rua do Gás. Nós fizemos do maternal ao vestibular e também 
pegamos uma coordenação do Colégio Bittencourt da área do ensino 

médio ao vestibular e assim a gente foi e também fez uma gráfica. 
 

 

 Como sugere esta fala, quanto mais o empresário qualificava a sua atuação 

no “mundo dos negócios”, mas me detinha a observar as nuances da trajetória de 

vida para compreender como o empresário tomou para si a “atenção pública” e 

como construía públicos e arenas próprias em torno das questões comerciais, 

políticas e econômicas da cidade.  

                                                           
18

 Refiro-me a ordem de grandeza, relacionada àquela descrita por Boltanski e Thévenot (1991), [...] em um 
mundo doméstico, a grandeza das pessoas depende de uma hierarquia de confiança baseada em uma cadeia 
de dependências pessoais. O elo político entre os seres é visto como uma generalização do parentesco e é 
baseado nas relações face-a-face e no respeito à tradição. A pessoa não pode, neste mundo, deixar de 
pertencer a um grupo, uma família, uma linhagem, uma posição [...] neste modelo se deve, para avaliar a 
grandeza de alguém, conhece seu lugar na rede de dependências da qual esta pessoa retira sua própria 
autoridade [...] a fim de descrever os objetos do mundo domestico na atualidade, utilizamos um guia prático 
que ensina boas maneiras e relações humanas dentro da empresa [...] (Boltanski e Thévenot, 1999). 
19

 Neurologista muito conceituado em Campos, cirurgião. 
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 Seguidamente, o empresário assinalou que, a Diegues estava fazendo 82 

anos agora em 2018. A Diegues teve sua origem em 1936. Relatou que o GranRio 

(colégio), inclusive, era nos altos da Diegues, no prédio comercial que é da família. 

Aliás, a família é uma categoria acionada muitas vezes no relato do empresário 

como forma de justificar a ascensão na cidade, sobretudo no comercio: 

 

 

 [...] meu pai quando veio para a cidade fundou a loja [...] meu pai foi 
um grande empreendedor! O primeiro crediário de Campos foi meu 
pai que implantou! A primeira vitrine de Campos foi meu pai que 
implantou a primeira loja de departamentos de Campos, que vendia 
tudo, foi meu pai que implantou! Inclusive na época, com eletrônicos, 
televisão... fez o primeiro estúdio de som com som de altíssima 
qualidade... [...] meu irmão veio pra Diegues [...] se formou em 
administração na UFRRJ20, durante o dia ele trabalhava na Diegues 
[...]. Meu irmão era assim como sempre foi, da área financeira, da 
área organizacional. Belíssimo de um administrador! Ele ficava 
sempre na estrutura dos números, nessa coisa toda, e eu ficava mais 
na área especificamente de gestão da promoção, na loja e no 
colégio, aliás, o GranRio era uma máquina de fazer eventos [...]   

 

 

 Complementou ainda que o colégio também funcionava como um produtor de 

eventos culturais, e se destacava ainda mais na cidade devido dupla funcionalidade,  

 

 

[...]Fazia eventos e quase todos daquela época era feito pelo gente, 
pelo GranRio. A gente fez o maior campeonato de surf de Campos, o 
“Hot Surf” [...] a gente trouxe o Cazuza em um fim de semana, no 
Grussaí [...] Motocross Nacional de enduro, beira de areia. 
Trouxemos os principais surfistas do Brasil. Tinha uma Kombi com 
computador na beira da praia. Na época existia a garota do fantástico 
e quem coordenava isso era um campista chamado Denis Jô, muito 
amigo de Caquinho e nós fizemos um concurso da garota Hot Surf 
que vieram novos talentos da Globo. Foi uma coisa a nível 
nacional![...]   

  

  E, 

[...] não tinha nada com a prefeitura. Sempre uma iniciativa nossa. 

[...] A gente fez show com Gonzaguinha... duas ou três semanas 
antes dele falecer [...] outros vários... Lobão... fizemos uma turnê 
chamada “Forrobodó”que era Zé Ramalho, Moraes Moreira, 
Dominguinhos e Elba Ramalho. Juntos. Edu Lobo, Nana Caimi, o 

                                                           
20

 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 
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Quarteto Boca Livre...[...] Claudio Cruz, eu acho... tem muita história 
dessa época... os bailes dos calouros da medicina, da odontologia, 
todos eram a gente que fazia. Era uma coisa que a gente fazia muito 
nessa área de entretenimento, de eventos, cultural [...] a gente fazia 
muito. Nós participamos de uma peça de teatro na qual a produção 
foi considerada à época, a peça da década, e depois, até mais da 
década, nós fomos escolhidos, que foi a peça “orquestra de 
senhorita”, o patrocínio foi e uma co-produção da Diegues isso já na 
fase do GranRio-Diegues, que foi feito pelo Kapi. E a gente tem 
também atuação na área de festivais de músicas... 

 

 

 

A este quadro é possível observar que o empresário ao relatar a o inicio da 

sua jornada empreendedora, torna claro a sua autonomia e liberdade de escolher o 

que fazer para “se desenvolver” e crescer na cidade. Crescer como pessoa, no 

sentido de perpetuar as suas origens e estabilidade financeira. Quando ele descreve 

que o colégio era uma máquina de fazer eventos, também permite considerar que 

esta máquina também “faz dinheiro”. O “desenvolvimento” neste caso tem dois 

significados: o da liberdade civil e empreendedora e o próprio “desenvolvimento”.  

Mobilizar o “desenvolvimento” como forma de concretizar a sua liberdade e 

autonomia na cidade, faz com que o “desenvolvimento” se torne algo bom, “um caso 

sério a se pensar”.  

Todos tem direito a cidade, pois “a cidade é liberdade”. Segundo, João 

Oliveira Correia da Silva (2017), apontou em seus estudos sobre Amartya Sem – 

“desenvolvimento” como Liberdade, evidencia que, 

 

 

[…] a liberdade é nuclear ao processo de “desenvolvimento” por duas 
ordens de razões: 1. Avaliação: a apreciação do progresso tem de 
ser feita em termos do alargamento das liberdades das pessoas; 2. 
Eficácia: a eficácia do “desenvolvimento” depende da acção livre das 
pessoas. O que as pessoas podem efetivamente realizar é 
influenciado pelas oportunidades econômicas, pelas liberdades 
políticas, pelos poderes sociais e por condições de possibilidade 
como a boa saúde, a educação básica, e o incentivo e estimulo às 
suas iniciativas [...]  

 
 
 

 Instaura-se, portanto, mais um sentido atribuído ao “desenvolvimento”. Este 

permite que se forme uma arena, aquela ligada aos interesses privados que 
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posteriormente irão se encaminhar para a formação de arenas de interesses 

públicos e políticos. A atenção pública a qual os empreendimentos do empresário 

vão ganhar na cidade criarão oportunidades para que o mesmo possa empreender 

na política também. 

 Esta situação se enquadra quando analisei também a descrição de como o 

empresário dinamizou e reformulou a antiga loja deixada pelo pai,  

 

 

[...] a gente estava fazendo uma reforma na Diegues e para você ter 
uma ideia, a Diegues é da época, desse empreendedorismo de 
papai, dessa visão [...] ela chegou a ser uma loja que ficou 
envelhecendo com ele. Papai tinha 72 anos quando descobriu o 
câncer nele e a loja, pra você ter uma referência, era o que é uma AP 
Roupas21 hoje.  Era uma loja de senhores, de ternos, muito assim 
voltada para esse público... Mas, a loja estava murchando... [...] Mas, 
nesse meio tempo22, com essa questão de papai... papai nos 
chamou e pediu que a gente desfizesse do curso, do colégio e da 
gráfica para assegurar a sucessão da loja... [...] ele chegou a fazer 
uma carta muito bonita...[...] nós apresentando aos clientes e tal... foi 
quando eu vim pra Diegues junto com meu irmão, pois ate então, 
meu irmão estava sozinho na Diegues com ele, né. A Diegues, na 
verdade passou por uma mudança de nome, porque ate então 
antigamente era “Casa Olímpica”. Certamente, os mais velhos 
devem lembrar da Casa Olímpica [...] foi dito pelo doutor Roberto 
Pinto Paiva, que você se tornava cidadão no momento que o pai 
levava o filho na Casa Olímpica – no caso, o levou –  e dizia: “agora 
você pode dar o crédito para meu filho”, ele dizia que ali ele se sentia 
um cidadão. Coisas assim que eram passadas para geração em 
geração, o momento em que se sentia cidadão era momento que 
você tinha credito na praça. E isso acontecia primeiramente quando 
o pai levava o filho na Casa Olímpica.  

 

 

 

 Observei neste processo que a arena que se forma em torno do 

“desenvolvimento” neste caso, inicialmente é aquele que critica a sua posição dentro 

do tempo e espaço. Tempo no sentido do contexto histórico que no caso da loja do 

pai do empresário, havia estagnado. A loja que fora uma referencia “naquele tempo”, 

fiel aos costumes e a moralidade da época, não havia ainda – antes do empresário 

retornar aos negócios da família – passado por uma reforma externa e interna, 

                                                           
21

 O empresário ao destacar que a loja do pai estava “parada no tempo” a comparou com uma loja a qual não 
seguiu o fluxo do “desenvolvimento” que se espera para poder concorrer com as outras lojas do mesmo ramo.  
22

 Refere-se a doença que acometeu o pai. 
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principalmente, para acompanhar o momento atual. Pois, atualmente, a palavra de 

um indivíduo não garante que as suas dividas sejam pagas. O sentido antes, “moral” 

foi sobreposto pelas agências que providenciam um controle sobre os bons e maus 

pagadores, como por exemplo, os serviços prestados pela CDL. 

 Logo, esta é uma das muitas formas de se atribuir sentidos ao 

“desenvolvimento”. Contudo, ao se colocar em um espaço – o comercial – muito 

mais “desenvolvido”, com a loja já equipada dentro do que se espera atualmente – 

boa fachada, bom slogan, mercadorias com qualidade, campanhas promocionais, 

softwares de venda a crédito e máquinas de cartão – o empresário revelou que 

quando achou que tudo estava indo bem, ocorreu um fenômeno na cidade: os 

camelôs.  

 

Entre lojas e barracas: a ação e a justificação 

  

 Depois de algumas horas, ainda na sala de diretoria, a expressão carismática 

do empresário se desfez. André havia se recordado de um evento que para ele foi o 

“fim da picada”, pois tinha deixado muito inconformado, revoltado, 

  

 

[...] A gente tinha feito uma loja muito bonita, nova, e adivinha? Os 
camelos se prostraram ali na frente da loja! Os camelos! Ali na frente 
da loja impedindo que as pessoas entrassem na loja! [...] aquilo era 
uma revolta muito grande... Então, eu me mobilizei [...] acionei outros 
proprietários e fomos em cima da prefeitura [...] Era um absurdo 
aquilo! [...]  
 

 

 A esse respeito, analisei que os desdobramentos sobre a “invasão dos 

camelôs” na porta das lojas dos empresários representaram em uma relação de 

combate. No “desenvolvimento” em Campos, principalmente no comércio, 

encontram-se em um processo de embate sobre o “espaço” em que as queixas 

empresariais se transformaram em uma reivindicação “válida” sobre aquele “espaço 

comercial”: “a gente brigou muito e acabou a gente conseguindo, naquele natal, tirar 

ali da frente da loja, ali daquele trecho do calçadão” . É relevante destacar que os 

camelôs ocupam uma pauta na cidade sobre os espaços que ocupam. Assim como 

a problemática que se deu na área central, Assis (2011), por exemplo, que no Bairro 
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Pelinca, a categoria que é mobilizada para diferenciar uma área da outra e, portanto 

justificar seu uso é a categoria “moral”. São atributos que classificam os espaços 

como “nobres” dentre as quais podemos citar: “área nobre” e “desordem urbana”. 

Segundo Park (1979), para buscar compreender e desvendar essas “vozes” que 

classificam ou desclassificam uma área em detrimento da outro, demonstra que é 

preciso pensar as distâncias, os ajustamentos e as diferenciações que 

impulsionavam os citadinos a “viver junto”.  

De acordo com o empresário a justificação para essa ação era endossada 

pelo fato de que “impostos altos são cobrados pela gestão pública”. “Eu tenho direito 

de ter aquele espaço, porque pago por ele em forma de impostos que não são 

cobrados aos camelôs, e agora eles ficam na frente da loja! Impede as pessoas de 

entrar” “Investimos alto” “Nossa mercadoria tem procedência” “Temos nota fiscal das 

mercadorias, pagamos impostos sobre elas”. 

 Em decorrência disso, as queixas e indignações se transformaram em uma 

reivindicação “justa”. Busquei analisar as falas, os gestos e ações do empresário, 

mas antes as minhas, sempre me orientando para observar as mudanças e 

transformações sobre as criticas, tensões e conflitos em relação aos significados do 

“desenvolvimento”.  Para justamente identificar e descrever esses momentos nas 

falas do empresário. O espaço público se tornou um espaço de debate porque “algo 

estava ocorrendo de forma errada, em desacordo.”  

O fato era que os camelôs haviam “quebrado o curso da ação”. Segundo 

Boltanski e Thévenot (1989), a pessoa que se dá conta de que algo não esta 

funcionando bem, de acordo com suas expectativas, dificilmente silencia sua 

indignação. Consequentemente, é por essa razão que expressar publicamente sua 

insatisfação em relação a situação em relação ao que se está passando, requer uma 

ação em conjunto com aqueles que estão sentindo e vivendo a mesma situação.  

De certo, que assim que se fala publicamente o que está em desacordo, a 

situação pode ser transformada em um “escândalo”. E, André, descreveu com essas 

palavras, mais precisamente, por volta das 22h, naquela sala gelada da diretoria que 

a sua revolta tinha virado um “escândalo” pois uma parte da opinião pública não 

concordava em retirar os camelôs das ruas, das calçadas. O empresário, não viu 

outra saída se não aquela de entrar na vida pública e política da cidade para mudar 

aquela situação: “ai começou a minha vida pública e política [...]” 
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A elaboração das justificações do empresário se deu por meio de uma 

reinvindicação que se encaminhou para uma ação na cidade: a de retirar os camelôs 

da frente das lojas, e principalmente porque “já era tempo dos camelos terem um 

lugar para eles, que não fosse a frente das lojas de empresários que pagavam altos 

impostos.”  Dessa forma, o empresário encaminhou as falas para justificar como a 

sua vida havia se encontrado com a política. 

 Já tinha se iniciado um novo dia, quando por volta das 00h45, encerrei a 

primeira entrevista com André. 

 

 

2º Dia: Do comércio à Política 

 

 

 Ao procurar o empresário para finalizar a entrevista, já imaginava ter que 

passar por aquele ritual em que eu ficava esperando por outras ali no escritório. 

Contudo, não foi isso que ocorreu. Cheguei às 16h em uma sexta. Entrei como de 

costume. Não havia tanto movimento e antes que eu pudesse chegar a sala do café, 

Ana Paula, a secretaria pediu que eu entrasse, não na sala da diretoria, mas, sim na 

“sala do chefe”. Bati, pedi licença e logo o empresário me apontou uma cadeira lilás 

que contrastavam com a parede negra, enquanto falava ao telefone. Comecei a 

observar a sala, enquanto aguardava a ligava terminar. Do lado contrário à mesa do 

empresário encontravam-se gravuras com imagens da torre Eiffel, a Torre de Pisa, a 

ponte de São Francisco e um saxofone. Todos em tom de preto e branco. Aguardei 

que ele terminasse de falar ao telefone e para iniciar a conversa perguntei: “Que 

gravuras bacanas! E o rio? não tem o Rio de Janeiro? É um postal 

internacionalmente conhecido, não?” “O empresário respondeu: “meus clientes, 

vendedores, compradores e pessoas minhas que recebo aqui, esperam por coisas 

novas!”. “  

Sem muitas delongas, o empresário disse, após pedir água, chá e café à 

secretaria: “Se bem me lembro, dias atrás te falei em detalhes sobre a minha vida 

privada e como fui parar na política, na boca do povo depois de conseguir tirar os 

camelôs no natal da frente das lojas, essa foi a minha deixa, certo?” 

“Então”, disse ele, “continuando”, 
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Quando estudante, como falei, no Liceu, me destaquei pela revista 
que elaborei com aquele amigo médico. Mas, também me destaquei 
no grêmio estudantil do Liceu. Eu não fui protagonista do movimento, 
não tinha uma atuação forte, mas estava ali no apoio às ideais e aos 
amigos [...] Isso veio a me ajudar futuramente, pois estudavam lá o 
Fagundes, o Zé Luis, o Vianna, e mais algumas pessoas. Com o 
destaque que ganhei na opinião pública com a mobilização da 
retirada dos camelôs, eu fui parar na presidência da CDL. Já no 
governo Garotinho. Fui diretor em uma gestão e em seguida eu fui 
presidente na outra. A gente foi muito feliz porque era uma gestão 
muito rica, um grupo muito legal... a gente  liberou o horário de 
funcionamento do comércio de Campos, [...] depois, fui chamado pra 
ser diretor da Codemca com Amaro... [...] eu era diretor da Codemca 
e a gente abriu aquele estacionamento do gás, aquilo não 
funcionava, a gente preparou aquilo tudo... era pintadinho, 
parqueado, todo arrumadinho, limpinho, a gente abriu um número de 
vagas imensa, a gente dobrou o número de vagas que tinha a época 
no centro da cidade, deu uma aliviada pra população em si. Foi um 
serviço muito bem aceito. E, depois disso... eu fui convidado para ser 
o vice de Sérgio. [silencio] 

 
 
 
 

Notei que a afeição do empresário havia mudado. Com um ar de pesar, como 

que se tivesse aquele momento representado algo que poderia ter tido outro 

encaminhamento na época, esperei que recomeçasse a falar, 

 

 

Ganhei destaque na Codemca23 também,e depois na política, porque 
Sérgio muito sabiamente ponderou que eu não devia ser o vice, 
porque Sérgio era um cara sem experiência, um menino novo 
também... é mais velho do que eu... na época eu tinha trinta e 
poucos anos e seria uma chapa que podia aparecer “insegura” 
passar insegurança. Já com Amaro da Usina, de um outro segmento, 
um senhor... Seu amaro, reconhecido como um administrador... de ... 
vamos dizer assim... de sucesso... dono da Agrisa, do Goytacaz... 
Presidente do Goytacaz na primeira divisão... um cara muito 
respeitado... O Garotinho queria que fosse eu... e o Sérgio ponderou 
que devia ser o Amaro. [silêncio] E Sérgio tava certo. Foi muito mais 
equilíbrio pra sociedade... deu muito mais tranquilidade ...vamos 
dizer assim... Amaro tá por trás de Sérgio. Tá ali com a mão pra 
isso... ai eu fui no governo de Sergio, continuei como presidente da 
Codemca, a gente fez alguns feitos interessantes... 

 
 
 
 

                                                           
23

 Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos – CODEMCA. 
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 A experiência descrita pelo empresário fez com que eu voltasse às análises 

sobre os sentidos acerca do “desenvolvimento”, pois, o repertório que o empresário 

mobilizava era aquele que buscava justificar essa ação, a da decisão de não ter sido 

vice e de ter tido oportunidade de exercer outros cargos nas instituições municipais. 

Atualmente, o empresário considera a antiga decisão como “boa” pois permitiu que 

“coisas” fossem realizadas na cidade, tais como a parceria público-privada que 

possibilitou a construção de uma rodoviária, quiosques na orla do Rio Paraíba, etc.  

 Contudo, as situações de acordo em que as arenas podem cessar ou diminuir 

não se apresentam como uma situação definida, imutável. As arenas podem tomar 

outras consistências a partir de outro desacordo e voltar a quebrar o curso da ação. 

E assim aconteceu. O empresário relatou que em um determinado momento (não se 

sentiu a vontade para falar qual) ocorreu um rompimento entre ele e o grupo 

Garotinho. André relatou também que quem estava a frente da gestão municipal 

naquele período era o Ricardo, cujos laços de trabalho, políticos e de amizade se 

encontravam fragilizados.  

 

 

O retorno à vida empresarial 

 

 

 Os próximos passos da entrevista seguiram-se no objetivo de compreender 

os bastidores em torno das disputas e competição pelo poder os seus 

desdobramentos. Observei que André não se sentia confiante em discorrer sobre os 

motivos que o levaram a romper politicamente com o grupo, mas, o rompimento 

significou um propósito para “seguir em frente”.  

Conseqüentemente, este propósito serviu para justificar as novas formas do 

empresário atuar na vida pública de Campos, ainda que não estivesse em alguma 

instituição municipal. Ademais, observei que o empresário estava olhando sem parar 

no relógio e tratou de acrescentar,  
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Ficamos ali, na ativa. Trouxemos muitas coisas pra Campos a custo 
zero... Mas ai, depois disso ... do rompimento... eu retorno pra 
Diegues.. me senti muito mal de ter abandonado meu irmão... [...] e 
fui dar uma contribuição para a Diegues, mas fora da Diegues. Foi 
quando a gente construiu ali aquele complexo da indústria que é a 
fabrica de jeans... hoje a gente fornece pra Cantão, Sacada, Animale, 
Maria Filo, essas marcas assim, empresas... a gente fornece e a 
gente se tornou uma boa fábrica de jeans e também o jeans “Mb”que 
é o mesmo que a gente faz pras grandes marcas, isso a condição de 
um preço muito mais em conta... Então, essa é a trajetória politica...  
 
 
 
 

 O empresário relatou como retomou o empreendimento deixado pelo pai 

juntamente com o irmão e como passou a empreender para expandir os negócios da 

família. Contou que já havia desenvolvido um projeto que diminuísse os custos da 

loja, por isso, optou por constituir uma fábrica de jeans. Mas, não passou a produzir 

somente para as lojas, logo amplia o negócio e ganha outros compradores não só 

da região campista, mas em direção à capital Rio de Janeiro e ao estado do Espírito 

santo.  Antes que ele encerrasse a entrevista passei para a terceira parte da 

conversa: o petróleo. 

 

 

O Petróleo em Campos: “você foi a melhor coisa que eu tive, mas o pior também em 

minha vida” a “indústria de vagabundos” 

 

 

 O empresário André que havia me recebido na segunda vez para finalizar a 

sua contribuição para me pesquisa me disse que eu ainda teria direito a duas 

perguntas. Certamente, tratei de perguntar sobre o petróleo, ou melhor, sobre a 

chegada dos royalties do petróleo no orçamento campista.  

Prontamente, respondeu: 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Olha... sobre o petróleo... [...]eu costumo dizer que é como mais ou 
menos aquela música do Roberto Carlos: “você foi a melhor coisa 
que eu tive, mas o pior também em minha vida”... Eu comparo isso 
ao petróleo. Porque o campista foi muito empreendedor né? 
Ninguém tem a primeira luz elétrica da América Latina, de graça né? 
Jesus Cristo não veio e soltou e caiu em Campos! Isso é toda uma 
articulação empresarial, é toda uma liderança empresarial. Ninguém 
tem um sistema de esgoto que os ingleses vieram aqui fazer, a 
primeira moenda, a primeira peça central da moenda do Brasil, foi 
produzida pelo meu avo na Fundição Goytacaz! Então, quer dizer, 
Campos foi protagonista no “desenvolvimento” do Brasil... depois 
incluindo São Paulo, né? Na verdade, não havia nenhum órgão, 
agência, instituição, brasileira que não tivesse em Campos...Campos 
é uma referencia brasileira nessa representação de agência e 
instituições! No guia 4rodas, que hoje Campos tem um pedacinho só 
de espaço, Campos tinha três ou quatro páginas... era uma coisa de 
capital... Campos, rivalizando com Recife, Bahia, era o principal 
produtor de açúcar do país! E automaticamente ele tinha... chegou 
um momento que a indústria cerâmica da Baixada também e a 
confecção também ... Campos era o segundo polo do estado só 
perdia pra São Gonçalo... produzindo jeans... da época da Big 
13...da Ge&Ian.. da Ultras.. da Fábrica de Tecidos... Campos era um 
celeiro de empreendedores... o Trianon, você ve que eram coisas.... 
Campos se preparou historicamente... ali o cha-cha-cha... que já era 
uma expansão de Campos, pra ser a capital do estado! Quer dizer, 
do antigo estado do rio de janeiro. Tinha a Guanabara que era a 
capital do país... e Campos se preparava... que antigamente que a 
capital era Niterói... mas , Campos se preparava para interiorizar 
para trazer outra ponta, a capital... então, eram muitos 
empreendedores.... então, eu acredito que ... o petróleo criou uma 
indústria de vagabundos, todo mundo.. quer dizer, todo o dinamismo 
do município passava pela iniciativa privativa! E ai o que que 
acontece? vamos dizer assim... não tinha essa coisa, desse 
protagonismo de todo mundo ficar na teta da vaca leiteira da 
prefeitura! E isso aconteceu pós Garotismo! E, pós petróleo! Todo 
mundo deixou de trabalhar na prefeitura, pra fingir que trabalhava... 
na prefeitura... pra ganhar sem trabalhar na prefeitura, né? Isso 
gerou um desastre, um esvaziamento econômico que hoje qual é a 
atividade que toca campos? A atividade que toca Campos é o 
comercio. E cadê a base? A açucareira foi pro ferro! A de confecção 
foi pro ferro! A cerâmica foi pro ferro e então basicamente eu acho 
que o petróleo foi muito danoso pro município! 
 
 
 
 
 

Uma das maiores causas de tensão, conflito e críticas em Campos, foi/é 

sobre o uso e aplicação dos royalties do petróleo.  Como mencionado, pelo 

empresário, são recursos encarados como meios de enriquecimento individual além 

de criar uma “cultura” de dependência do empresariado com a gestão pública que 
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não buscou fornecer ou fortalecer a cidade e suas relações econômicas e 

financeiras que não fossem aquelas ligadas aos royalties.  

O empresário justifica suas indignações sobre o mau uso e aplicação do 

dinheiro, através da “estagnação desenvolvimentista” em que a cidade se encontra. 

“Campos não se destaca mais no cenário de “desenvolvimento” local, regional e 

nacional”. Renata com pesar e gestos rápidos com as mãos que empresas foram 

fechadas.  

Grandes agências bancárias cessaram as operações na cidade. Não há um 

horizonte otimista de fomentar empresas ou oportunidades, pois a cidade entrou em 

colapse diante da redução do montante recebido.  

Em um segundo momento, o empresário retoma a voz para falar sobre os 

caminhos que tomou além dos empresariais, buscando justificar como se deslocou 

de uma arena e outro e como se colocou na posição de opositor às ideias de 

desenvolver a cidade apenas considerando as fontes que vinham do petróleo, 

 

 

 

 
[...] em um determinado momento, eu sou convidado a participar e 
pra escrever, a fazer uma coluna, por Aluysio Cardoso Barbosa , hoje 
já falecido, fundador da Folha e eu primeiro eu comecei fazendo 
artigos e depois fiz por durante alguns anos isso... depois parei, 
voltei... e agora tô novamente eu faço uma coluna semanal que sai 
toda sexta feira , que é a coluna “Comentários” eu tenho essa 
atividade na imprensa... fundamos, por entender... e daí eu militei na 
oposição ... a gente chegou a perceber que era uma briga muito 
desigual do grupo Garotinho, porque além do dinheiro detinha 
informação [...] 
 
 
 
 
 

Segue sua justificação complementando que não era justo de além de ter um 

grupo no poder, esse grupo manipulasse as informações sobre as estatísticas 

referentes aos dados da cidade de forma a maquiar (em sua opinião) os resultados 

para a população sobre aquilo que estava ocorrendo na cidade,  
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[...] não estava havendo “desenvolvimento”! Todo mundo [AS 
INSTITUIÇÕES] se permitiu ser cooptado pela prefeitura, entendeu? 
O CDL fazia a FEPE. A FEPE tinha dinheiro da prefeitura... a 
Associação tinha dinheiro porque gerenciava as bolsas... outros... 
tinha Adão Faria... bronco... mas um cara bom... que veio da 
formação das associações de bairro, e foi presidente da ACIC. Não 
foi lá um grande.... mas ... é um cara articulado que foi do social ao 
econômico e é um cara que viveu o momento “MUDA CAMPOS”... 
Aquela desilusão com o Garotismo... aquela coisa toda... então era 
um momento rico.... da Vera Louback...que já faleceu... da 
Associação das Donas de Casa... E voltando ao problema do 
petróleo... então... com essa questão do petróleo.... houve um 
esquema de abafa mesmo... da sociedade civil organizada... e o 
resultado é esse [...] e quer dizer...que a gente foi salvo pelo rabo 
com o porto... e o porto chega por uma loucura... uma boa loucura do 
Eike, né? Uma boa visão estratégica, importantíssima. Mas, ai ele 
chega num momento de processo de articulação econômica porque 
o que que aconteceu? Ficou todo mundo por conta construção civil 
que fico ai o dinheiro fácil, todo mundo lavando dinheiro... não queria 
usar esses termos, mas são esses termos... outras formas de dizer... 
mas quero dizer que... a construção civil, foi... o comércio 
trabalhando com o dinheiro do civil, foi.  A construção civil... os 
empreiteiros né... foi um boom! E tudo mentira! Porque a base 
econômica não tinha[...] (Grifo nosso)  
 
 
 
 

 Demostrei interesse por essa sequencia de detalhes sobre “os acordos” em 

torno aplicação e distribuição de royalties, da disputa e competição acerca da 

política, além  das tensão e conflitos em torno da forma que estava sendo conduzido 

o “desenvolvimento” em Campos, a partir das rendas do petróleo e fiz a seguinte 

pergunta: “esse pontos que o senhor vem destacando, consideraria como um atraso 

em Campos e de Campos? 

 

 

 

Absolutamente isso...existe um atraso em Campos referentes a 
novas tecnologias, por exemplo, né? começaram a existir novas 
tecnologias, novos arranjos entrando ai já na questão da informática, 
da internet, na questão das coisas e Campos? só dorme...em um 
momento de total estagnação e letargia, né!? [...] Quando o mundo 
passando por uma transformação e nós não fazemos as coisas, qual 
é a ação que a gente tem das novas tecnologias? Além de Campos 
perder as antigas, não criou nenhuma articulação nova,  não 
desenvolveu nada a questão do açúcar não poderia ter ido pro 
agronegócio que tá bombando no país? Não poderia ter feito cana... 
dizia Nilo Siqueira, que cana é mato metido a besta! Mas é cultura 
extensiva, os grandes canaviais poderiam ter sido soja... Agora 



68 
 

mesmo eu ia dar a nota nessa semana: eles já estão fazendo pneu 
de carro de soja e que o primeiro teste ele durou cento e cinquenta 
mil quilômetros... Resistência! Já é uma coisa, né? Uma mudança de 
paradigma! A própria energia... eólica... a energia fotostática... o sol 
como elemento principal, uma série de novas tecnologias e que em 
Campos não existe [...] 

 
 
 

 
Complementa ainda que, “Campos era um município de expressão nacional! 

Não acontecia nada que não passasse por Campos!” mas, hoje, como sair disso? 

Perguntei ao empresário,  

 

 

 

Essa é a pergunta que vale um milhão! Como que vai se rearticular 
isso? Você vai perceber claramente que era um dos nossos orgulhos 
e uma das grandes possiblidades que era o nosso parque 
universitário o que ele tá produzindo? de conhecimento na medicina! 
Qual é a referência hoje na medicina? Campos ou Itaperuna? E o 
que que a gente produziu? E o pior que eu não consigo entender que 
mesmo com o desperdício do Fundecam, o que veio e veio mesmo, a 
fábrica de remédio fechou! Em Goiás, ela vai bem, obrigado. A 
Schultz que era a fabrica de tubos e instalações de aço, fechou! 
Parece que é uma praga mesmo... parece que jogaram veneno no 
solo campista! Porque mesmo as articulações e coisas...você pega o 
que sobreviveu ai, a Isocamp, fábrica de isopor. A fábrica de 
macarrão fechou, a de cosméticos fechou. Era um momento de 
perspectiva... de boom! Mas, o que aconteceu? Má gestão pública? 
De gerenciamento? De aplicação dos recursos? Será que foi só 
isso? 

 

 

Ao pedir para eu finalizar com a última pergunta eu busquei informações 

sobre o que ele havia apontado sobre combater às informações que o grupo do 

Garotinho manipulava.  

O empresário respondeu que já se encontrava constituída uma agência de 

pesquisa chamada Pró424, a qual tinha como objetivo maior a clareza dos dados 

coletados em pesquisas face a face nos bairros da cidade sobre política e atuação 

dos gestores públicos,  

                                                           
24

 O empresário destacou que a agencia já funciona de forma informal em outros períodos eleitorais. Tinha 
como objetivo fazer pesquisas de cunho politico para medir a opinião pública de candidatos que contratavam 
os serviços da agência. Os resultados eram publicados nos jornais de acordo com as  normas instituídas à 
agencia de pesquisa. 
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Resolvi fundar o Pró4. Resolvi estudar e fundar o Pró4 com um único 
segmento e sem nenhum intuito financeiro e econômico mas um 
intuito de ser uma instituição que pudesse dar um suporte a oposição 
e acho que cumpriu muito bem o papel dela na eleição de 2016 e do 
resultado em si. A oposição foi orientada sobre os dados que 
coletamos em campo e que nos debruçamos muito sobre as analises 
dos relatórios que cada dado indicava pra gente. A gente sabia que 
Fábioia ganhar a eleição com antecedência! Então, essa é a minha 
história... hoje estou pensando sinceramente em diminuir ou parar 
minha atividade empresarial, embora ela esteja nesse mesmo 
período de crise, em um pico violentíssimo... eu penso em parar e 
fazer um outro processo... eu queria fazer um ... dar aula... 
compartilhar um pouco dessas experiências... fazer um trabalho de 
coach... então, eu estou em um processo de vamos dizer assim... de 
ebulição, incerteza e de questionamento de qual será o meu papel a 
partir de 2019 quando faço esse ano sessenta anos... Essa é a 
minha trajetória. 

 

 

 
 

Vale destacar que, tive enorme dificuldade em entrar em contato com outros 

empresários, mas esse detalhe foi tomado como parte para ser analisado junto com 

o objeto. As entrevistas com o empresário permitiram compreender como posições 

marcadas na juventude através do grêmio estudantil e origens familiares 

proporcionam um campo de abertura para a vida de pública. Inferi dessa experiência 

que a trama social relacionada ao “desenvolvimento” em Campos perpassa relações 

entre atores sociais que atuaram desde sempre em vários setores da sociedade, 

sobretudo, na educação.  

Portanto, pertencem a um universo masculinizado e pautado em relações 

pessoalizadas que se prolongam desde a juventude e os sentidos do 

“desenvolvimento”. Busquei explorar neste contexto descrito pelo empresário como 

a vida privada se encontra com as vias públicas e políticas. 

Neste sentido, minhas análises apontaram a seguinte questão: para o 

empresariado de Campos, o “desenvolvimento” só é possível através das relações 

de comércio. E, portanto, esses são os sentidos do “desenvolvimento” capazes de 

combater a decadência econômica em decorrência do fechamento das usinas e dos 

aportes dos recursos financeiros oriundos do petróleo.  
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3.2Instituições Municipais – Fundecam e as políticas de “desenvolvimento”  

 

 

Ao longo desta pesquisa busquei construir um percurso teórico empírico de 

maneira articulada e que correspondesse ao objetivo esperado, a partir do que o 

próprio campo apontava. Dessa forma, por meio da entrevista realizada com o 

empresário da loja Mb, observei uma pista sobre as instituições municipais. Não 

aquela em que o empresário presidiu durante um período, mas sim, aquela que foi 

mais criticada por ele, o Fundecam. Por diversas vezes e empresário criticou a 

atuação da instituição, inclusive que a instituição tinha sido criada no governo 

passado (Arnaldo Viana), mas só passou a funcionar efetivamente no governo 

Garotinho.  

O empresário discorreu sobre a sua atuação sobre o Fundecam como 

“sociedade civil”, que questionava as ações da instituição juntamente com outros 

atores sociais tais como  “Geo Coutinho, Roberto Moraes, Andral, a OAB, Adailton” 

A justificação para atuar sobre as ações do Fundecam se davam por conta da 

necessidade de “criar um fundo pra poder financiar atividades econômicas [...] em 

2014, que foi um momento pós petróleo através de articulação econômica entre 

prefeitura e sociedade. Isto posto, entrei em contato com o Superintendente do 

Fundecam, Álvaro. Depois de duas semanas agendada com ele, consegui 

entrevistá-lo em 19 de junho de 2018. 

 

 

 

Entre críticas e controvérsias as arenas em torno do FUNDECAM - Campos 

 

 

 

Já eram por volta das 10h da manhã quando cheguei a um anexo do prédio 

da Prefeitura de Campos, onde se encontram instalada a Fundecam. Fui 

recepcionada por uma funcionária de meia idade que se sentou à minha frente em 

uma mesa com porta retratos, flores e santinhos.  

Sorridente, disse que eu podia aguardar ali mesmo e que não tardava o 

senhor Álvaro chegaria, “o chefe não atrasa, se marcou 10h, 10h ele estará aqui”. E 
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realmente foi o que aconteceu. Às 10h de uma terça chuvosa, o superintendente 

chegou à instituição. Trajando uma camisa social azul claro e uma calça jeans 

desbotada, me surpreendeu ser mais jovem que o esperado.  

Geralmente os escolhidos para assumir as repartições públicas já são 

senhores de mais idade por conta da idade soar como sinônimo de experiência. 

Contudo, no governo atual25 essa não foi uma regra que continuou a ser seguida26. 

Após me oferecer um café, me encaminhou para seu gabinete. Uma sala simples, 

com duas mesas e um arquivo. A mesa a qual me direcionou estava ao conto da 

sala com ampla visão para a porta, a qual o superintendente deixou aberta. 

Ao se apresentar, relatou que era professor da Universidade Cândido 

Mendes. Frisou que também era pesquisador e que seria um imenso colaborar com 

minha pesquisa pois sabia o quanto o campo e entrevistas eram importantes para a 

coleta de dados. Assim como fiz com André, contei-lhe resumidamente sobre a 

minha pesquisa e como me interessava saber sobre a trajetória do 

“desenvolvimento” e seus desdobramentos em Campos dos Goytacazes/RJ. 

Tratei de iniciar a entrevista justamente com a mesma pergunta que fiz ara o 

empresário. Pedi que discorresse sua trajetória até que a mesma confluísse com a 

vida pública e política. Contudo, o superintendente me surpreendeu novamente. Ao 

contrário do que eu havia perguntado, Álvaro optou por fazer o caminho inverso.  

Começou relatando que conforme a minha pesquisa sobre “desenvolvimento” 

e seus desdobramentos iria tentar fazer um panorama do que haviam27 encontrado 

no governo quando chegaram lá na prefeitura e me fez a seguinte pergunta: 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 A experiência por idade no governo Rafael Diniz tem sido sobreposta pela experiência vias de um conjunto 
de prática acadêmica e experiência profissional independente da idade. Esta tem sido uma “marca” desse 
governo:  a aproximação com profissionais ligado à academia, sobretudo, com a Universidade Cândido 
Mendes.  
26

 A exemplo, o superintendente Rodrigo Anido Lira, é formado em Administração pela Universidade Federal 
Fluminense, possui mestrado em Cognição e Linguagem pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 
Ribeiro e doutorado pela mesma universidade. Tem experiência na área de Administração. É consultor 
Empresarial do Instituto Cândido Mendes, além de professor universitário vinculado ao Programa de Mestrado 
e Doutorado em Planejamento Regional e Gestão de Cidades da Universidade Cândido Mendes – Campos.  
27

 Refere-se à equipe que assumiu em janeiro de 2017 juntamente com o atual prefeito Rafael Diniz. 
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 Você sabe que esse governo atual, ele é um governo que rompeu 
com trinta anos de um grupo político né? Então, quando a gente fala 
em “desenvolvimento” de Campos, a gente tem que ter esse recorte. 
Dizer que a história de Campos, antes dos royalties... Claro que é 
conhecida, que é sabida, aquela dependência da cana de açúcar, 
das usinas28... Em grande medida, parte das questões culturais de 
Campos que a gente observa hoje, que é fruto exatamente daquelas 
relações ainda né? Patriarcais e tudo o mais... E de 99 pra cá, surgiu 
um fato novo... Houve um declínio da cana de açúcar, e o fato novo 
foi exatamente às rendas do petróleo. Que mais uma vez 
transformou a cidade. Transformou no sentido dos gestores... eles se 
depararam com uma variável que é até então era assim, não tinha 
precedentes dentro do desenho federativo brasileiro, quer dizer, você 
tem um desenho federativo que coloca uma carga de execução de 
política pública muito grande para o município. Os municípios são 
responsáveis por execuções de grande parte das politicas públicas 
em âmbito nacional. Por exemplo, no caso da educação né? de 
base, saúde... E ele tem essa responsabilidade, mas depende 
enormemente dos repasses da União, quer dizer, você tem ai um 
processo de recentralização das receitas e repasses para as 
políticas, por exemplo: o SUS, como é que funciona? O município 
executa a maior parte, mas depende das verbas do governo federal 
para executar isso, né? E existe uma grande discussão sobre gestão 
da saúde... O fato é que a responsabilidade é do município29 e você 
tem algumas das variáveis ai... e uma delas é financeira e a outra é a 
técnica. Imagina 5570 municípios! Obviamente você não tem uma 
capacidade técnica interna na maioria das vezes para fazer e 
executar a politica de uma forma adequada. Então, essas são 
algumas das questões que causa um desequilíbrio federativo. Bom, é 
aqui em Campos? Aqui em Campos de 99 pra cá começou a receber 

os royalties do petróleo.  
 

 
 

Ao analisar esta parte da entrevista me chamou atenção três pontos em 

particular: as questões culturais, as políticas públicas a cargo do município e a 

questão sobre a técnica. Sobre as questões culturais tomei aquelas apontadas por 

                                                           
28

 Sobre esta dependência, encontrei nos estudos da tese de José Luiz Cruz Vianna (2003) o seguinte ponto que 
esclarece a citação de Álvaro, “*...+ o progressivo caráter monocultor que tomou conta da economia regional, 
em torno da cultura de cana-de-açucar, bem como a sua dinâmica de acumulação e a particularmente tardia 
libertação dos escravos na região, produziram, historicamente algumas fortes tradições. Dentre elas, destaca-
se o elevado grau de polarização na dinâmica territorial, na economia, na política e nas relações sociais, em 
geral. Produziu-se uma forte tradição conservadora no conjunto das relações sociais devido ao monopólio 
exercido pelas elites do complexo açucareiro, caracterizada, dentre outros, pelo patrimonialismo, elitismo e 
pelo autoritarismo”(2003, p.7) Em outros termos, a dependência da monocultura se deu tanto pelo cultivo da 
cana quanto pelas relações sociais. 
29

 Álvaro refere-se nesse ponto ao fato de constar na Constituição Federal (1988) “a transferência para as 
administrações locais as responsabilidades sobre a gestão de um conjunto de recursos, particularmente nas 
áreas de educação e saúde. Embora os municípios acusem que saíram perdendo na equação de recursos 
recebidos/responsabilidades assumidas e que a maior parte desses recursos chega amarrada a programas e 
controle federal ou estadual, o que é agravado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o fato é que o papel das 
administrações municipais sofreu mudanças significativas e seu peso na federação aumentou 
sensivelmente”(Cruz, 2003, p.307) 
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Cruz (2003) as quais se voltam para a elite em Campos que se mantém 

conservadora. Com o circulo da sociabilidade fechada (Mamani 2016) são restritos 

os negócios geradores de “desenvolvimento”. Segundo Mamani (2016),  

 

 

[...]O fechamento estamental da 'sociedade' campista permite validar 
o paralelo com o nordeste feito por José Luis Vianna da Cruz (2003) 
ao menos durante seu auge econômico, mas não permite 
compreender como o fechamento se reproduz nas novas elites 
administrativas e menos na sociabilidade cotidiana da cidade. A 
perpetuação da atitude antipática experimentada por visitantes, na 
cidade de Campos, não pode ser compreendida se não relacionada à 
cultura mesma da cidade, com a sua urbanidade. Se a 'sociedade' 
enfraqueceu e perdeu hegemonia econômica e presença política, é 
possível crer que não perderam completamente seu prestígio na 
cidade e seus círculos e cultivos alimentam e perpetuam as atitudes 
que orientam as relações preferenciais, que pauta a confiança nas 
relações interpessoais, econômicas, e familiares e se expandem para 
além dos círculos tradicionais” ( Mamani, 2016) 

 

 

 Há, também, conforme apontado por Cruz (2003) um deslocamento de poder 

de uma arena que antes se dava pelos recursos advindos do cultivo da cana-de-

açúcar para as fontes de rendas dos royalties do petróleo. Na esteira desse 

deslocamento de poder e de recursos o hiato que se forma é em torno de uma 

assunto: os trabalhadores deserdados da cana, 

 

[...] que gira em torno de 25.000, expropriados e desqualificados 
pelas relações de trabalho naquele setor. Nem as atividades 
econômicas existentes, nem os programas profissionalizantes, de 
formação e qualificação de mão de obra, têm conseguido integrar, ou 
incluir, esse contingente, tamanho o seu grau de exclusão em 
relação às pré-condições para o ingresso no mundo do trabalho extra 
cana. ”(Cruz, 2003) 

 

  

 O município foi tomado por uma série de acontecimentos30que resultaram, 

“uma massa de trabalhadores desempregada”. Apesar de estar se destacando no 

cenário regional quanto ao volume dos recursos que chegavam aos cofres 

municipais acerca dos royalties, não se registrou alterações nas atividades no que 

                                                           
30

 Como por exemplo, a disputa e competição que se forma em torno das rendas do royalties. 
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tange ao perfil ocupacional31 em Campos. Esse dado se articula com as 

observações do superintende no momento que ele aponta que Campos tem uma 

questão cultural de “ficar esperando que a prefeitura resolva tudo” e por este motivo 

uma boa parcela da sociedade campista não se qualifica para o mercado de 

trabalho. E por esta razão, a questão da qualificação e capacitação técnica em 

Campos não avança e contribui para o problema do”atraso” em Campos,  

 

 

[...] a nova configuração do problema de “desenvolvimento” regional 
do NF, antes ser consequência do abandono da região pelo Governo 
Federal, conforme as elites conservadoras costumam resumir a 
questão, foi resultado mesmo da forma como essas elites utilizaram 
os fartos recursos subsidiadas proporcionados pelo Estado brasileiro, 
das suas escolhas estratégicas com relação à reprodução de um 
padrão de “desenvolvimento” e dominação. As questões econômicas, 
territoriais, sociais e ambientais decorrentes dessas práticas 
compõem o problema atualizado. (Cruz, 2003) 
 

 

 

 Como apontado por Cruz (2003), Álvaro também menciona um “legado 

deixado pelo governo anterior”. Pois, que apesar de Campos ter recebido um pouco 

mais de 13 bilhões entre royalties e participações especiais de 1999 a 2016, o que 

se vê e se sente na cidade é um” Um legado de desigualdades”, 

 

 

 “um legado de contradições! Se priorizou a construção de grandes 
equipamentos públicos e que não impactam em questões básicas e 
fundamentais para a população, [...] Saúde, educação... por exemplo: 
construiu o Cepop, custou cem milhões e hoje, ele é um peso para o 
município em termos de custeio. A grande variável é que uma boa e 
maior parte das pessoas não conseguem compreender, e, 
obviamente você tem essa culpabilidade do gestor, né? Mas, as 
pessoas não conseguem compreender que ao longo desses anos se 
aumentou o custeio do município em função do aumento da renda 
variável. Quer dizer, é algo absurdo né? Porque a renda  
que é variável o próprio nome sugere que uma hora ela cai e como é 
que você mantem o custeio na renda que oscila? Hoje você tem um 
custeio que é desse tamanho (enorme) e a renda caiu e como é que 
você faz esse encontro de contas? Muitas vezes por decisões 
impopulares, né?”  

                                                           
31

 Pesquisa realizada pelo Unicef/Cepecam (Cruz, 1986;1992) evidenciaram que os trabalhadores de 
cana/biscateiros não apresentou nenhuma alteração significativa, revelando baixos salários e condições 
precárias de vida e trabalho. 
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 Embora os royalties tenham representando uma saída para um município que 

se encontrava com as finanças falidas decorrentes da velha economia pautadas nas 

transações do negocio da cana-de-açúcar, é relevante apontar que os royalties 

representaram para a administração anterior, uma saída econômica. Este quadro 

fornece um eixo analítico para a compreensão das críticas encontradas na fala de 

Álvaro que segundo as ações da gestão anterior se podem elaborar juízos, 

julgamentos, sempre colocados na sua inter-relação com as competências de atores 

competentes.  

Assim como descrito por Werneck (2013) quando alguém faz “um julgamento 

moral de outrem e/ou quando chega a lançar sobre ele uma crítica ou mesmo uma 

acusação, o que está fazendo é a capacidade do outro de decidir conscientemente 

pela linha de ação que resultou no problema julgado e/ou criticado/acusado.” 

Observa-se que as críticas sobre a aplicação dos royalties recaem moralmente 

sobre o governo Garotinho,  

 

  

[...] o que não deu certo anteriormente?[...] As pessoas sem 
capacidade técnica e com muito dinheiro, né? Você imagina o que 
isso causa? Causa uma série de improbidades administrativas... E, 
em um período curto de tempo, de uns quinze anos para cá, Campos 
teve quase dez prefeitos diferentes! Por conta de cassação de 
mandato, quer dizer, muita improbidade administrativa e não é só 
questão de corrupção, é ausência de técnica mesmo. Se você faz 
uma licitação sem conhecer técnica, você esbarra numa legislação 
que é rigorosa e você pode ser culpabilizado por isso. Você vê 
algumas operações aqui da Policia Federal até antes de desse 
movimento recente, que foi aquela operação “Telhado de Vidro” e 
tudo o mais, isso mostra esse cenário: uma disputa muito grande 
aqui interna politica por conta desses bilhões de orçamento, então, 
chegou em alguns anos, chegou a ter só de receita de royalties mais 
de um bilhão e quatrocentos... Só de royalties, fora o IPTU! 

 
 
 

 Nas palavras do superintendente ficam evidente as arenas que se formaram 

em torno das rendas do petróleo, “é possível apontar a forma peculiar como a 

disputa e a competição estão articuladas e demostrar como essa articulação é 

extremamente reveladora para analisar o papel da moral na vida pública. (Werneck, 
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2013). Complementou dizendo que “a gestão fica comprometida interna” e 

externamente, e o que se identificou nas relações entre empresariado e gestão 

pública foi uma “preguiça fiscal” fortemente marcada por “questões culturais” que 

esbarraram, sobretudo no “desenvolvimento” de Campos. Álvaro relatou que com o 

passar dos anos, a sociedade campista ficou dependente da prefeitura, devido a 

gestão anterior apostar em políticas públicas assistencialistas para prover as 

necessidades da massa, sem qualificação profissional, técnica e desempregada. 

Instaurou-se uma cultura: a de que a prefeitura deveria resolver todo e qualquer 

problema da sociedade com o dinheiro dos royalties por meio de políticas públicas 

tais como a passagem de coletivos a um real, restaurante popular, farmácia popular 

além do nepotismo32 nas repartições públicas. O superintendente discorre sobre a 

dificuldade de reverter esse quadro cultural tanto da massa quanto do empresariado 

que estava habituado a encontrar um “jeitinho” de resolver pendencias nas 

repartições públicas. Contudo, atualmente, segundo Álvaro,  

 

 

As pessoas querem mudança, mas a maioria não quer que a 
mudança o atinja. Então, você tem assim, por exemplo, o 
empresariado: “Ah, não, mas antigamente eu conseguia, eu tinha um 
contato com o fiscal tal e eu conseguia agilizar rápido as minhas 
coisas aqui”, quer dizer, hoje não tem mais isso no município. Ele 
tem que passar pelos tramites normais. Mas, infelizmente, os 
tramites normais ainda, são um tanto burocráticos. Existem projetos 
no governo que já estão acontecendo de desburocratização. Mas, é 
desburocratização... profissional! Não é desburocratização com 
“jeitinho” como sempre aconteceu no município.[silêncio]  

   

 
 A indignação na fala do superintendente é evidente, pois segundo ele, essa 

forma de gerir os negócios públicos demonstra falta de ética e seriedade com a 

coisa pública e complementa, 

 

 

Na verdade, qual é o olhar dele? Antes talvez ele resolvesse com 
“jeitinho” não é? Conhecia o fiscal...tal, tal, aquela historia toda... e 
hoje, não é mais assim! Mas, esse processo de desburocratização, 
não é em um estalar de dedos que a gente faz. Principalmente em se 
tratando na administração pública. Você tem uma serie de 
legislações pesadas... você tem um tribunal de contas ali fiscalizando 
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 O ato de empregar parentes no poder público. 
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o tempo inteiro...e somado a isso, você tem um corpo...uma força de 
trabalho com os servidores e tudo o mais, de certa maneira, 
habituados a trabalharem de uma determinada forma. Você tem 
muitas variáveis ali que dificultam esse processo de mudança. E a 
desburocratização é uma mudança muito significativa. Então, o que 
que acontece hoje? Todo esse preambulo ai que mostra as 
oportunidades perdidas por Campos. Inchaço da maquina, preguiça 
fiscal... Investimentos inadequados... Ausência de uma politica de 
“desenvolvimento”... Então agora a gente primeiro, a gente usa muito 
um termo aqui que “a gente tem que trocar o pneu do carro com o 
carro andando”, não dá pra você parar o carro, o município pra gente 
ajeitar e depois ele começar a andar, então as coisas precisam 
acontecer e estão acontecendo e a gente tá mudando.  

 
 
 
 O problema referido na fala de Álvaro é justamente aquele apontado por 

Mamani (2016) que é o da concentração de recursos, econômicos, humanos, 

culturais decorrentes de um dilema moral. E, toma como referência ideal a 

desconcentração humana e econômica dos recursos que são produzidos pela 

massa de trabalhadores que não compartilham dos mesmos círculos, nem sociais 

nem profissionais33. 

 

“O papo é outro, o Fundecam foi reinventado” 
 
 
 

Já se passavam mais de quarenta minutos de entrevista e Álvaro se mostrava 

disposto ainda em colaborar com a pesquisa. Entre uma xicara de café e alguns 

folhetos sobre o Fundecam, falou sorridente e com expressão de alivio que agora o 

papo era outro nas repartições municipais. Citou uma expressão que é comumente 

utilizado entre os superintendentes, secretários e funcionários: “aqui a gente tem que 

trocar o pneu do carro com o carro andando, não dá pra você parar o carro, o 

município, pra gente ajeitar e depois ele começar a andar, então as coisas precisam 

acontecer e estão acontecendo e a gente tá mudando.” Sobre o Fundecam discorreu 

a seguinte fala, 
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 Refiro-me ao fato de que um trabalhador ou cidadão que não é dotado de nenhuma sociabilidade a não ser 
aquela dos círculos da periferia por exemplo, não tem como obter suas demandas resolvidas pelo “jeitinho” 
diferentemente da elite a qual perpetua e dificulta o acesso a uma sociabilidade que está fechada para outros 
que não partilham das mesmas origens.  
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O próprio Fundecam, ele foi reinventado no governo atual. Acabou 
esse papo de “desenvolvimento” exógeno”34, exclusivamente, ou 
seja, o Fundecam financiar empresas advindas de fora... só para 
você ter uma ideia, hoje, quase cinquenta empresas devem para o 
Fundecam em torno de quatrocentos milhões de reais...foram essas 
empresas que pegaram os recursos e não pagaram. E a gente 
quando assumiu aqui, o primeiro passo, montamos uma força tarefa 
para tentar recuperar parte desse dinheiro para reverter em políticas 
públicas para o “desenvolvimento” local. 

 

 

 
O “desenvolvimento” é visto como necessário a todos os setores da 

sociedade, desde empresários, políticos, sociedade civil. Contudo, estes concebem 

o “desenvolvimento” como “crescimento econômico”, diversificação econômica, 

como nivelamento das condições de vida; dever público da prefeitura, neste caso, 

em Campos. O que evidencia Álvaro é que este “desenvolvimento” tem que ser 

observado, pois o modelo instaurado anteriormente não desenvolveu de fato a 

cidade, nem as camadas populares. “Ficou no meio do caminho”. E, “culturalmente 

as pessoas esperam que a prefeitura resolva os problemas delas”. O que fica difícil, 

segundo o superintendente, é de introduzir no debate público é que por vezes essa 

responsabilidade pode ser atribuída somente às prefeituras, pois envolve 

diretamente ações dos governos estaduais e federais.  

 Fiquei intrigada com a expressão do Álvaro, pois eu compreendia que as 

ações cabiam diretamente à prefeitura já que as instâncias estadual e federal 

repassavam os recursos para desenvolver a cidade, ainda que não fossem 

suficientes. Mas, em seguida o superintendente explicou o objetivo de relatar as 

formas de gestão do Fundecam é de apresentar a partir dos modelos de 

crescimento endógeno e exógeno que existem nuances de crescimento econômico 

de longo-prazo que necessitam ser analisadas, para que não se acredite que o 

crescimento econômico é algo que dependa de “um ato de vontade única do 

governo em ação”, ou de “apenas algumas variáveis econômicas que possam por 

                                                           
34

 Antes de prosseguir apresentando a nova roupagem do Fundecam, é necessário evidenciar as diferenças 
entre dois modelos de crescimento: exógeno e endógeno. O primeiro é pautado em um crescimento 
econômico de longo-prazo, a uma taxa determinada por forças que são externas ao sistema econômico. Neste 
caso, os agentes econômicos – empresas e consumidores – consideram que a tecnologia disponível para as 
empresas não é afetada pelas empresas. Já o crescimento econômico endógeno, é um crescimento econômico 
de longo-prazo, a uma taxa determinada por forças que são internas ao sistema econômico, particularmente as 
forças governando as oportunidades e os incentivos para a criação de conhecimento tecnológico. Ambos 
tratam de formas de crescimento. (Caldas, 2005) 
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ventura serem manipuladas”. Sobre o “desenvolvimento” exógeno, Álvaro fez o 

seguinte relato, quando perguntei sobre as empresas que vieram de fora, 

 

 

A maioria não está operando mais em Campos [...] A gente tem 
casos e casos. Quase cinquenta empresas hoje devem o Fundecam. 
O Fundecam emprestou para quase cem empresas. Uma parte 
pagou, mas, mesmo as que pagaram a maior parte não esta 
funcionando no município. E as que não pagaram, obviamente, não 
estão funcionando e algumas nem chegaram a funcionar. Quer dizer, 
pegaram o dinheiro... e a gente imagina né... o que tem por trás disso 
né? Pegaram o dinheiro e nem funcionar começaram a funcionar. 
Então, a gente tem situações completamente diferentes em relação a 
essas empresas. O conjunto delas hoje, o débito dessas empresas 
com o Fundecam, é da monta de quatrocentos milhões. E a gente 
montou uma força tarefa pra gente começar a tentar recuperar isso, 
porque esses processos judiciais de cobranças, a gente percebeu 
uma estagnação deles nos últimos anos também. Quer dizer, todos 
esses processos estão na maioria, judicializados, para tentar 
recuperar, mas com pouco andamento processual nos últimos anos. 
O que demonstrou também uma falta de interessante do governo em 
tentar recuperar isso. Então, quando a gente assumiu, sem ter 
dinheiro, o que a gente precisa fazer? Precisa recuperar esse 
dinheiro pra poder fazer o Fundecam funcionar. E a gente já 
começou a fazer isso.  

 

 Complementa dizendo que o problema do débito já vem sendo tratado pela 

equipe dele, que é justamente com esse dinheiro que outras pessoas puderam ser 

atendidas e seus negócios constituídos. A equipe atual conseguiu desenvolver um 

conjunto de linhas menores para atender o “desenvolvimento” local de realmente 

quem esta na cidade e buscar dar um retorno por meio das empresas abertas aqui 

no município. Salientou que era para eu deixar claro que essa era uma marca do 

Governo Garrido, “o plano de “desenvolvimento” para Campos” são ajustes do 

governo passado reorientados para fomentar o “desenvolvimento” agora com vistas 

a colher dessa seara, os frutos no futuro,  

 

A gente já iniciou algumas negociações. E, é exatamente com essas 
recapitalização do fundo do Fundecam por meio das recuperações 
desses créditos, que muita gente dava como perdido, que a gente 
conseguiu desenvolver um aparato de financiamento, um conjunto de 
linhas de financiamentos dentro de uma perspectiva do “pequeno 
negócio” do “desenvolvimento” local. O objetivo hoje é ... e aí isso é 
importante que fique marcado, como sendo uma perspectiva do 
governo atual, o plano de “desenvolvimento” de Campos, ele passa 
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por um objetivo de transformar Campos em um ambiente favorável 
para negocio.  

 

 

 No sentido de preparar Campos para um “ambiente favorável de negócios”, 

Álvaro tratou de enumerar mais a frente, as ações de “desenvolvimento” local 

atualmente em vigor em Campos e de responsabilidade do Fundecam. Para ele, as 

ações que estão sendo implementadas tem como objetivo mudar a cultura de 

Campos que era esperar pela prefeitura e fomentar os pequenos negócios da 

cidade, como certa “modernização técnica” abraçando os projetos da região 

aproximando tecnologia, inovação e gestão orientada e consciente.  

 

 

 

“FUNDECAM: tecnologias, inovação, reintegração – uma rede conectada” 

 

 

 

 Claramente, a gramática do “desenvolvimento” da gestão atual perpassa o 

“desenvolvimento” econômico nos termos de Furtado (1964) em que o 

“desenvolvimento” é concebido como um “[...] processo de expansão do sistema 

produtivo que serve de suporte para toda a sociedade”. A estratégia que a prefeitura 

de Campos vem pensando o “desenvolvimento” se assemelha com as análises do 

autor, que discorreu que,  

 

 

[...] as teorias do “desenvolvimento” são esquemas explicativos dos 
processos sociais em que a assimilação de novas técnicas e o 
consequente aumento de produtividade conduzem à melhoria do 
bem-estar de uma população com crescente homogeneização social. 
Esta última não se deu desde o começo da industrialização 
capitalista. Mas, alcançado certo nível de acumulação, ela se fez 
inerente ao processo de “desenvolvimento” (FURTADO, 1992, p. 39). 
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 Para além das justificações do superintendente, é relevante ressaltar que 

outros setores municipais estão desenvolvendo estratégias parecidas no que diz 

respeito a utilização de novas técnicas para melhorar o crescimento e a qualidade 

de vida dos moradores da cidade. Álvaro enfatizou que não é necessário “reinventar 

a roda”, principalmente para aqueles que estão em torno de algum tipo de negócio, 

como por exemplo,  

 

 

 

TomaTec, ele é uma tecnologia nova, desenvolvida com a Pesagro e 
com alguns órgão de fomento agrícola que já esta montando 
algumas estruturas aqui. Você tem um tomate de qualidade em 
menos tempo, menos custo. Então, esse é um dos exemplos do 
apoio ao campo que a gente dá dando. Em pouco tempo, você vai 
ver ai que Campos tem potencial e que pode se transformar em uma 
referencia em tomate no Brasil. Assim como outras áreas também, o 
superintendente de agricultura, o Nildo Cardoso, o grande projeto 
dele é a reativação do Ceasa. Na verdade, não com esse nome. Ele 
quer transforma em um “polo agroalimentar”. Porque tem alguma 
coisa ainda que é produzida aqui, mas que ainda não gera imposto 
pra cidade, que não movimenta. As próprias cidades vizinhas até 
produzem mais que a gente aqui. São Francisco de Itabapoana... 
abacaxi, tem muita coisa. E, você não tem um núcleo para centralizar 
isso para comercializar. Então, a ideia dele é reativar o Ceasa para 
poder transformar Campos nesse polo agroalimentar E, falando em 
“desenvolvimento”, olha as frentes35! Economia Solidária! A gente 
tem em Campos, mais de quatrocentas redes de economia solidária 
e as pessoas não sabem disso! Na Uff, tem um pessoal lá com a 
Érica, que é mulher do Zé Luis, que dá apoio, que estuda economia 
solidária, cooperativa e tudo o mais. E, existe um fórum da economia 
solidária. Existe até uma incubadora de economia solidária que fica 
na Uenf. Então, a gente também buscou a parceria com eles, 
participando dos fóruns da economia solidaria, buscando entender 
quais eram as demandas deles. Eles apresentaram uma serie de 
demandas que foram todas atendidas nessa legislação aqui. E a 
principal delas é um mecanismo que eles chamaram de “aval 
solidário”. O que basicamente diferencia essa linha de financiamento 
das demais. O aval solidário é o seguinte, como a econômica 
solidaria ela é baseada em redes, então, você tem as costureiras. 
Voce tem quatro, cinco costureiras trabalhando ali numa rede. Então, 
ao invés de um empréstimo normal você precisaria de um avalista 
com capacidade financeira. Por exemplo, eu quero pegar um 
empréstimo e peço pra você me avalizar. Mas, ai você tem que 
comprovar renda com contracheque essas coisas. Pra economia 
solidaria era difícil você conseguir isso pela própria característica dos 
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 Quando o superintendente fala de “frentes”, refere-se as linhas de financiamento que são oferecidas aos 
pequenos empreendedores de Campos dos Goytacazes. 



82 
 

trabalhadores. O mecanismo do aval solidário é aquele que é 
reciproco. Você avaliza para mim, eu avalizo pra ele. 

 

 

 

 Complementa que essas ações são possíveis, pois atualmente, estão 

revendo estratégias e planejando de acordo com os recursos disponíveis. Para 

tanto, justificar essas ações, Álvaro retoma o momento em que o prefeito Fábio 

assumiu a prefeitura e a encontra como uma “terra arrasada”, a qual precisou ser 

adubada por meio de intervenções consideradas “impopulares”. Pois, foi preciso 

“enxugar a máquina, rever  processos, equipes e, invariavelmente” foi comprometida 

a prestação de alguns serviços, como foi observado no inicio do governo. 

 Além das medidas impopulares, Álvaro citou também a questão da técnica 

referente ao novo quadro funcional onde estava abolido o “loteamento político”.  

Cabe ressaltar que somente quando chega na parte da entrevista é que Álvaro 

evidencia o porque iniciou os relatos de forma contrária a minha pergunta. Decidiu 

demostrar através de “provas” como chegou a política municipal,  

 

 

 

 O fato é que, na virada agora quando Fábio assume no ano 
passado, ele opta por uma equipe, uma formação de uma equipe 
técnica. E ai, já de certa maneira respondendo a sua pergunta, como 
eu vim parar aqui? Eu sou exatamente um pesquisador. Talvez eu 
pudesse estar naquele outro grupo que você tá pesquisando, né? Do 
Zé Luis, da Rosélia, eu poderia estar ali também! Que a minha vida 
inteira eu fui pesquisador e hoje... tive algumas experiências com a 
gestão publica e por isso eu hoje tô aqui também na gestão. E essa é 
uma marca do governo. Não existe loteamento das secretarias e 
superintendências como sempre houve. Loteamento politico, né? Ah, 
secretaria tal é a do... a superintendência tal é do politico tal, não 
existe isso aqui! Todos os cargos, de primeiro e segundo escalão 
foram nomeações técnicas. Nós temos vários exemplos disso... Tem 
o meu caso... Por exemplo, a superintendência de Ciência e 
Tecnologia é do professor Romeu Neto, que também tá envolvido 
com essas discussões do âmbito acadêmico de “desenvolvimento” e 
planejamento. Outros professores doutores... Eu tenho até 
curiosidade de medir a quantidade dos que tem no quadro desse 
primeiro e segundo escalão, talvez não tenha precedentes! Mas, tem 
a Sana que é a superintendente de “desenvolvimento” Humano... 
Brandi Arenari, que é o secretário de educação, quer dizer, você tem 
um quadro de doutores, pesquisadores, com experiência... Quadro 
técnico que tem feito muita diferença exatamente nesse momento 
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que Campos precisa arrumar a casa! Arrumar os processos, botar as 
coisas em dia, em ordem, então é isso que esta sendo feito. 

 
 
 
 
 Em outras palavras, é possível observar que segundo o superintendente um 

ajuste no quadro funcional como vinha sendo feito não foi suficiente para deslanchar 

sobre as questões do “desenvolvimento”. É preciso que a técnica esteja 

emparelhada às questões práticas para se ter resultados razoáveis. No 

entendimento da gestão atual, a qualificação dos atores sociais que estão à frente 

das secretarias é que fara a diferença. Em decorrência disso, Álvaro mostrou que, 

Campos é reconhecido como um polo universitário e que por meio de relações 

acadêmicas é possível dinamizar questões antes que eram atravancadas à ausência 

de pessoal qualificado para determinadas ações e estratégias. Pedi que discorresse 

a partir de uma visão acadêmica, já que de certa forma, que já vem 

acompanhamento o “desenvolvimento”, como pesquisador, intelectual, acadêmico, 

além de gestor. Mais ainda, solicitei que discorresse mais um pouco sobre as linhas 

de “desenvolvimento” voltadas para o empreendedorismo como uma perspectiva 

voltada para ser uma solução para superar o atraso de Campos, 

 

Muito legal, bacana, você ter feito essa pergunta por que é 
exatamente essa continuidade que eu vou dar agora. Campos é um 
polo universitário. A gente tem mais de vinte mil alunos, 
universitários, quatorze instituições de ensino superior, várias delas 
com programas de mestrados e doutorados. Então, Campos sempre 
produziu muitos diagnósticos, muito conteúdo, tanto que hoje por 
exemplo, a gente refez o perfil, o diagnóstico de Campos, que a 
gente chama de “Perfil 2018”que vai ser o ponto de partida 
exatamente do Plano Diretor, por exemplo, vai ser revisado esse 
ano, Plano de Mobilidade Urbana... a gente conseguiu basicamente 
com interação com as universidades. Olha que interessante hein: em 
2008, quando fizeram o Plano Diretor aqui eles contrataram o IBAM. 
Contrataram uma consultoria pra dar apoio pro Plano Diretor. Ai, o 
que o IBAM fez? Contratou dois professores locais para fazer o 
diagnostico! Porque a prefeitura já não fez isso? Não se aproximou 
das universidades pra fazer o Plano Diretor? Ai, contratou dois 
professores e eles fizeram o diagnostico e o Plano Diretor foi feito. 
Dessa vez, obviamente, a gente entendendo a importância da 
aproximação com as universidades, a gente já fez isso. Claro, 
encontramos muita informação pronta, que não precisava ser 
produzida. Muita informação pronta e a gente compôs  esse  “Perfil 
2018”de Campos, que é o diagnóstico da cidade, em várias frentes, 
diagnósticos de saúde, educação, “desenvolvimento”, tal...pra gente 
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dar o ponta pé, o ponto de partida para uma serie de questões. 
Revisão do Plano Diretor com planejamento estratégico e tudo o 
mais. Então, uma “matriz de “desenvolvimento”, falando de 
universidade, é uma matriz focada na “TRIPA HÉLICE”. Não sei se 
você já ouviu falar, é uma matriz de “desenvolvimento” que é assim: 
“tripa hélice é uma matriz de “desenvolvimento” proposta por um 
pesquisador chamado Etzkowitz, onde você tem a necessidade de 
interação de empresa, universidade e governo”. Por isso que é tripla 
hélice, você tem três atores fundamentais que precisam interagir 
para o “desenvolvimento” com base na inovação. Porque a pesquisa 
ocorre nas universidades e o governo precisa estar junto, sendo o 
grande facilitador disso nestes processos que a gente mencionou 
aqui. E as empresas sao os atores que vão gerar renda, emprego e 
tudo o mais. Agora, aqui em Campos isso nunca conversou. Esses 
atores nunca conversaram em Campos. E, hoje eles estão 
conversando. Voce tem ai uma parceria entre esses atores aqui ou 
pelo menos assim, uma intenção de sentar junto a todo momento e 
conversar. Existe um mecanismo chamado, por exemplo, parque 
tecnológico, que é exatamente a realização da integração desses ter 
atores ai. Então, uma das alternativas em favor do “desenvolvimento” 
é investir em empreendimentos dessa natureza. Campos já tem por 
exemplo, incubadoras tecnológicas. Já existe um parque tecnológico 
também... 

 

 

 

 Num sentido mais amplo, a parceria entre conhecimento, tecnologia seria a 

linha a ser seguida em Campos como forma de desenvolver os negócios locais e 

também de atrair a atenção de outras empresas que possam vir para a cidade sem 

que a prefeitura tenha que viabilizar cem por cento da abertura e instalação de 

novas empresas, como por exemplo, a utilização do centro de inovação localizado 

na Universidade Estadual do Norte Fluminense – Darcy Ribeiro – UENF. Este 

movimento representa segundo o superintendente “um novo circulo virtuoso e 

ambiente favorável de negócios! Sem mimimi!”. 

 Em termos, de “desenvolvimento”, falando aqui do Fundecam, que teve como 

objetivo utilizar parte das rendas dos royalties que seriam destinadas a promover o 

“desenvolvimento” na cidade até o governo passado ainda não tinha cumprido 

efetivamente sua missão. Em análises históricas do fundo, e com os relatos do 

empresário e superintendente houve ausência de uma politica clara, industrial. Por 

esta razão até então, o Fundecam não tinha dado certo. Investiram-se milhões na 

lógica de trazer, de atrair empresas de fora para cá, com subsídios e fomento 

financeiro. No entanto, mesmo muitas empresas se estabelecerem em Campos, a 
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maioria delas não honrou seu compromissos com o fundo de “desenvolvimento” 

abrindo um buraco negro nas suas finanças. De acordo com o superintendente, foi 

preciso tomar decisões que geraram tensão e conflitos. Mas, contudo, o que a 

gestão atual tem buscado como base,  

 

 

 

Uma visão empreendedora que a gente tem trabalhado é exatamente 
essa , parar com o  mimimi, sabe? Do empresário ficar botando a 
culpa no governo [...] ele tem que buscar alternativas... ele pode 
reinventar o negocio dele, ele pode buscar inovação, ele pode fazer 
diferente. A gente tem visto tantos exemplos ai dessa natureza. As 
pessoas não esperam, as outras... Tem muita tecnologia que é 
criada que surpreende tudo! Que nem tem legislação pra se regular, 
né? Por exemplo, a questão do Uber. Uber surgiu como um 
fenômeno! Nem legislação! Pra regular um fenômeno como esse! E 
tantos outros ai! Netflix... quer dizer, surgem e em Campos, a gente 
tem um celeiro de empreendedores aqui! Várias universidades 
desenvolvendo... estudantes empreendedores. E muitas vezes esses 
caras se formam e vão trabalhar em outro lugar porque não tem 
mercado, trabalho aqui... então o que a gente quer criar é circulo 
virtuoso. A gente forma as pessoas aqui e não necessariamente para 
trabalhar para outras empresas, mas, esse menino ele pode montar 
uma empresa. Essa empresa de robótica é um aluno do iff que se 
formou lá e teve essa ideia de montar essa empresa. Teve uma 
parceria com a Embrape, ele tá montando o projeto lá e a gente vai 
entrar como parceiro financiando a contrapartida da empresa. É esse 
circulo virtuoso que a gente quer montar aqui e criar como matriz de 
“desenvolvimento” tentando sair dessa dependência 

   

 

 

 

Boa parte das justificativas pode ser observada através de uma postura de 

cidade ideal para se investir pautada pelo empreendedorismo. Sob o viés da 

“inovação”, “qualificação”, “conhecimento”, “empreendedorismo” Campos tende a se 

tornar um “ambiente favorável” interna e externamente. As gramáticas atuais do 

“desenvolvimento” buscam elevar a cidade moralmente à uma região que quebrou a 

cultura do assistencialismo por meio do rompimento do poder politico a qual a cidade 

estava submetida a trinta anos.  

Ao analisar a fala do superintendente, observei que se afinava com a do 

empresário que também rompeu laços com o antigo governo. Buscou alternativas 
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(modernização da loja, expansão dos negócios para outros municípios, constituição 

de uma agencia de pesquisas) de se desenvolver e desenvolver a cidade 

distanciada daquela a qual se considera de um lado, assistencialista e de outro 

dominante as quais culminaram em diversos problemas que se tornaram públicos 

(má gestão, empregabilidade de parentes, ausência de capacitação para pessoal, 

alto índice de devedores).  Experiências citadinas que se formaram por meio de 

processos reais que articularam com a “noção de arenas, problema público e ação 

coletiva” (Mourão, 2016).  

Álvaro destacou que o período de ajustes representou para a gestão pública 

um momento de crise, pois foi necessário tomar medidas austeras que não foram 

aceitam pela maioria da população campista. Foram realizados ajustes que 

provocaram a opinião pública de forma negativa, 

 

 

O ajuste vem junto com a reclamação, e muita gente hoje só vê a 
reclamação! Umberto Eco foi muito feliz que antes dele morrer, ele 
deu uma entrevista sobre as redes sociais... ele disse que as redes 
sociais criaram uma legião de [silêncio] que deram voz a uma legião 
de idiotas que antes ficavam limitados aos botequins e tudo o mais, 
mas, hoje você tem a rede social falando ai um monte de coisa, 
né?... é o pior de tudo é que tem gente que forma opinião hoje pelas 
redes sociais! Então você vai conversar assim com algumas 
pessoas, tentar explicar assim isso que eu to explicando aqui pra 
você e o cara já vem com trinta e cinco mil pedras na mão! Dizendo 
assim: !Não, porque... isso é um absurdo! Porque a educação... que 
a saúde...” quer dizer,  saúde sempre foi problemática. Sempre vai 
ser! A gente tem 5570 municípios aqui! Pergunta quem tá satisfeito 
com a educação? Com a saúde? Dificilmente você tem um município 
que o cara vai dizer: “não, aqui é perfeito!”dificilmente você vai 
encontrar isso! Principalmente em Campos que é um pólo de saúde! 
Ela é uma referencia pros município aqui! Então, o fenômeno que 
acontece aqui é o seguinte: se a saúde melhora, o que acontece? 
Vem mais gente de fora pra cá! Então, nunca vai ficar muito boa! 
Justamente por essa questão da oferta e demanda. E, por Campos 
ter esse ônus e um histórico complicado também de gestão da 
saúde! Você tem um custeio da saúde de Campos muito elevado! 
Muito dinheiro que se gasta na saúde aqui em Campos e quer ver 
um exemplozinho simples? A maioria dos municípios brasileiros paga 
a saúde com repasse do SUS. Ponto e acabou! A maioria dos 
municípios paga saúde com o repasse do SUS! E aqui em campos? 
Tem hospital filantrópico que se não tiver complemento da prefeitura, 
ele não funciona! Então assim, além dos repasses do SUS, ainda 
existe uma complementação da prefeitura. Ai, por exemplo, essa 
fase de crise, a prefeitura,obviamente sempre repassou a parte do 
SUS, porque é verba carimbada. Quando você tem um atrasinho do 
complemento da prefeitura, ai ameaça parar, né? Ai, quer dizer... [...] 
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transporte é um outro caso emblemático também! Porque o 
FUNDECAM tem uma historia com o transporte de Campos 
interessante. No governo anterior, se financiou oitenta e cinco 
ônibus! Para três empresas para aqui do município.[silêncio] Você 
imagina? Pergunta ai, se elas pagaram alguma coisa ao 
FUNDECAM? Pagaram nada! [Silencio]...Duas empresas receberam 
trinta e uma recebeu vinte e cinco ônibus. E não pagaram nada! Quer 
dizer, essa era a política do governo anterior. O governo entrar... 
ajudar... subsidiar! Como se isso só , fosse solucionar o transporte 
que nunca foi bom! No município! [...]Mas, hoje gente esta revendo 
um planejamento da mobilidade urbana em curso... nunca se fez um 
plano de mobilidade urbana em Campos! Isso dificulta ate a captação 
de recursos. Como que é a política do governo federal? Uma política 
indutora: você cria uma política de financiamento, mas, você prevê 
na ponta que o cara criou um aparato pra desenvolver aquela 
temática. Por exemplo, pra você fazer jus a financiamento na área de 
mobilidade urbana, você tem que ter um aparato local. O aparato é 
uma legislação... um conselho municipal...essas coisas. E na área de 
mobilidade urbana, Campos nunca teve um plano! Agora que nós 
vamos fazer! Olha o atraso! (Grifos meus) 

 

 

O superintendente ressalta que foi necessário “[“...] romper com uma visão de 

cultura pública” individual (a população havia se acostumado com a prefeitura 

resolver problemas “pessoais”) para instaurar uma cultura pública baseada na 

experiência coletiva” (CEFAÏ, 2009).  

Álvaro enfatizou fortemente que o prefeito foi “corajoso” e “forte” para passar 

por momento de prova como aquele da retirada de medidas assistencialistas tais 

como a passagem de coletivo a R$1,00, farmácia popular, restaurante popular. Os 

relatos dos problemas levantados em torno do “desenvolvimento” em Campos 

apontam para a cultura política marcados pelos personagens “dos Garotinhos”.  

Segundo Mourão (2016), essas questões devem ser “[...] tomadas em 

consideração por agências públicas e pelos funcionários públicos" (GUSFIELD, 

1981) como problemas públicos também abrangem e constituem-se a partir de uma 

abordagem cultural do político. Vale dizer que tanto a definição dos problemas 

quanto sua própria natureza pública de qualquer assunto exige construção e 

trabalho para manter a atenção pública. Desse modo, "a maior parte dos problemas 

públicos emerge durante muito tempo" (GUSFIELD, 1981, p. 9), 

 

[...] nesse trabalho de “tornar reais os fenômenos” é preciso 
determinar as responsabilidades pelo problema em duas dimensões. 
É preciso elaborar, primeiro, uma interpretação convincente das 
causas, o que constitui uma dimensão cultural. E, em segundo lugar, 
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é preciso responsabilizar as instituições e pessoal "[...] da obrigação 
de se preocupar com o problema e das perspectivas adequadas para 
fazê-lo” (GUSFIELD, 1981, p.16), o que constitui uma dimensão 
estrutural. "A adoção de uma certa estrutura de pensar e da ação, 
implicando grupos e instituições, exclui de ofício estruturas 
alternativas". (Mourão, 2016) 

 

 

 

Para tornar a apresentação da problemática deste trabalho, busquei desenhar 

as formas segundo as quais os entrevistados evocam as gramaticas acerca do 

“desenvolvimento” bem como o processo de disputa e competição sobre as 

justificações acerca da formação das arenas em torno da causa do 

“desenvolvimento” em Campos dos Goytacazes. Nas entrevistas, são descritos 

“momentos de crise” e tensões entre a sociedade, o empresariado, o poder público. 

Deixo claro, contudo, que, na prática, penso muito mais em uma 

complementariedade desses setores do que distanciamentos. Contudo, antes de 

encerrar a entrevista, pedi que falasse sobre o Porto do Açu e o impacto no 

“desenvolvimento” em Campos. Álvaro, rapidamente respondeu que, 

Mais uma vez, uma política compensatória caindo no colo de 
Campos!, é claro que a gente agora dentro dessa visão profissional,. 
de encarar a questão de forma técnica, claro que esses recursos 
serão muito bem vindos né? Para aplicar nisso tudo que a gente tá 
mostrando aqui pra você. Agora, o porto é o seguinte: ele tem esse 
potencial ai de contribuir para o “desenvolvimento”... a própria 
revisão do Plano Diretor que a gente tá levando em consideração, no 
Plano que foi feito em 2008, mas, não existia ainda a ideia do Porto. 
Então, não foi levado em consideração no planejamento. Mas, agora 
na revisão, a gente vai levar em consideração... tentando pensar em 
algumas zonas especiais de negócios... para tirar proveito, de certa 
maneira desse empreendimento. Mas, não é o centro da estratégica 
de “desenvolvimento” de Campos. O que a gente quer, 
verdadeiramente é transformar Campos nesse ambiente favorável de 
negócios. E o Porto é mais um empreendimento que impacta 
Campos. Claro que ele tá em São João da Barra, mas, mais da 
metade dos funcionários do porto moram em Campos, utilizam os 
serviços de Campos... então, você tem esse impacto na cidade. Mas, 
a gente não encara como sendo alguma salvação... 

 

 

A atual gestão pública enfatiza que as expectativas que se formam em torno 

do porto representam na verdade “uma alternativa, pois, o que interessa à prefeitura 

é fortalecer uma visão sustentável do “desenvolvimento”.  
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É claro que ficou esclarecido que essa forma de desenvolver capaz só é 

possível através de parcerias. Álvaro ainda citou a visita que recebeu de uma 

subsidiaria do porto, a GNA ( Gás Natural Açu). Disse que é mais uma empresa 

criada no porto, uma empresa de energia que tem como objetivo construir um 

gasoduto que vai ligar o porto ao gasoduto Cabiúnas de Vitória. Então, essa 

parceria, segundo Álvaro, evidencia o ambiente favorável que Campos esta 

buscando, 

 

“com energia ele se torna mais atrativo, quer dizer, siderúrgica, 
termoelétrica... ou o que quer que seja.. outras empresas poderem 
vir para cá. Então, assim a gente percebe um “desenvolvimento”, ele 
tá crescendo, mas de uma maneira mais cadenciado. A gente acha 
bacana, mas não vê isso como seja a salvação da lavoura não”. 

 

 

A entrevista foi encerrada com um pedido de agradecimento da minha parte e 

um convite para voltar sempre que eu precisasse. Me dirigiu até a saída e agradeci 

mais uma vez. Já em casa, após reler minhas anotações, refleti sobre os pontos 

mais destacados por Álvaro: momentos de ajustes, provas, disputas, e 

principalmente conflitos que sacudiram as repartições devido ao “novo governo” e o 

desafio de colocar “ordem na casa e a casa em ordem”.  

A articulação de uma arena pública coloca desafios de mobilização, e implica 

conflito em que se envolvem atores coletivos do qual "emergem novos universos de 

sentido" (CEFAI, 2009). 

 

3.3  Instituições Comerciais – o Ninho das Águias 

 

 

Este trabalho tem como objetivo compreender como as gramáticas do 

“desenvolvimento” se articula e se formam arenas em diferentes setores da 

sociedade, tais como o campo acadêmico, político e empresarial. Para tanto, busco 

apreender essas gramáticas, neste capítulo, a partir do ponto de vista de agências 

ou como chamo, de instituições comerciais como, por exemplo, a Câmara dos 

Dirigentes Lojistas e também a Associação Comercial de Campos. 
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3.3.1 Câmara dos Dirigentes Lojista de Campos - CDL 

 

A CDL é instituição que presta serviços a seus associados, cria parcerias com 

outras instituições e contribuiu com os poderes públicos para o fortalecimento da 

classe (comercial) junto à sociedade. Com objetivo de prosseguir mapeando as 

instituições da cidade que pudessem corroborar com meu trabalho, me dirige à CDL. 

 No dia 18 de maio de 2018, adentrei os salões da Câmara dos Dirigentes 

Lojistas de Campos. Já havia buscado informações sobre a instituição e nos jornais 

e revistas de Campos, que por meio de reportagens tendiam a considerar a 

instituição como “pomposa” e “classista”. Em decorrência disso, procurei ajustar a 

minha aparência ao ambiente. Dessa forma, trajava uma saia secretária, uma 

camiseta básica e um terninho preto, além da bolsa de couro. Após entrar, busquei o 

balcão de informações.  

Uma secretaria loira, com o cabelo preso no alto da cabeça em forma de 

coque, vestida igualmente a mim me atendeu. Identifiquei-me como pesquisadora da 

Universidade Federal Fluminense de Campos. Prontamente me passaram para uma 

sala de espera. Nesta sala, ao centro em um móvel escuro de madeira, revistas com 

várias edições da Câmara e um lustre enorme que dava ao ambiente um ar de 

nobreza que contrastava com o papel de parede em tons pastel com alguns relevos. 

O sofá, branco revestido com um plástico transparente convidava a sentar. Ao lado 

um vaso preto com rosas vermelhas. Logo pensei que deveria ser ali que os 

empresários deveriam esperar pelo atendimento, mas não qualquer empresário, pois 

notei um outro sofá, mais simples e surrado no salão. Lamentei ter ficado distante do 

salão das secretarias, pois eu vi a oportunidade de estar ali para iniciar uma 

conversa ou algo parecido que pudesse obter alguma informação, alguma pista 

interessante nos bastidores do salão. O CDL mantinha um andar de cima que era 

alugado em fins de semana como salão de festas. 

Esperei aproximadamente por 20 a 25 minutos quando percebi um senhor de 

meia idade trajando uma camisa social verde e uma calça no mesmo tom, se 

aproximar. Surpreendeu-me quando me orientou para irmos para o salão onde 

estavam as secretárias. Sem delongas, acompanhei o senhor. 
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Sentamo-nos no tal sofá. Era comprido, um tanto batido provavelmente por 

conta do uso, no canto esquerdo do salão. E antes que eu tivesse oportunidade de 

me apresentar, o senhor conversava aleatoriamente com a secretaria que estava 

quando eu cheguei e depois com outra que deve ter chegado depois que eu fui para 

a sala de espera. 

Depois de alguns minutos, eu perguntei o nome dele e ele respondeu que era 

Jessé. Com as pernas cruzadas, as mãos no celular e com o rosto ainda voltado 

para as secretarias, não me respondeu nem o bom dia quanto mais o que me trazia 

aquele local. Pois bem, respirei fundo e ainda com um sorriso no rosto, resolvi me 

identificar e falar sobre a minha pesquisa. Observei que ainda não havia se voltado 

para falar comigo. Fiquei com a impressão de estar falando com as paredes e a 

secretaria sorriu e disse: Seu Jessé, a moça quer falar com o senhor! Voltou-se para 

mim e disse assim: “mas, para que falar sobre “desenvolvimento” em Campos? Já 

foi tempo! Campos tá parado no tempo” 

 Aproveitei a “deixa” e respondi que era por isso mesmo que eu estava 

pesquisando sobre “desenvolvimento”. Eu buscava compreender os sentidos sobre 

o “desenvolvimento” e não poderia deixar de ouvir a CDL. Ainda sim, notei um 

desinteresse, um ar de “pouco caso”, mas continuei. Aquela recepção no campo 

com o senhor Jessé já apontava as dificuldades que o campos as vezes traz ao 

pesquisador. Entretanto, Jessé continuou a ignorar a minha presença e as minhas 

investidas tais como, quanto tempo o senhor está a frente da instituição? Como tem 

sido trabalhar em tempos de crise? Ou quais os pontos positivos e negativos que ele 

poderia citar segundo os índices do CDL em relação às relações comerciais na 

cidade antes e pós-shopping estrada ou até mesmo com a chegada do porto. Não 

havia nada que fizesse aquele senhor se virar e ao menos responder com um sinal 

afirmativo ou positivo. Jessé continuava a falar com as secretarias, sentado próximo 

a mim sem fazer menção a minha presença. Decidi então, puxar minha bolsa de 

couro que eu só usava em ocasiões especiais, guardando meu diário de campo e 

gravador (celular) eu perguntei já me levantando: “Seu Jessé teria outra pessoa que 

pudesse me atender?” Na mesma hora ele virou-se e disse: “Por quê?”. Respondi: 

“Porque me parece que o senhor está um tanto ocupado e não esta com 

disponibilidade de me conceder uma entrevista, já resumi minha pesquisa, discorri 

sobre algumas questões do meu trabalho e o quanto este trabalho é importante para 

mim e para os estudos sobre a cidade, pois, contribuirá para compreender os 
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contextos de Campos referentes ao “desenvolvimento”. Eu já de pé em frente a ele 

esperava a resposta. Foi aí que ele se virou e me mostrou um vídeo no celular, 

comentando: 

 

“Olha só esse vídeo sobre produção. Tá vendo? Tem um só 
funcionário, as verduras e legumes não vão nem pra propriedade 
rural pra plantar isso! Usa uma plataforma só com a agua, você só vê 
uma pessoa pra fazer esse isso, as verduras legumes vão sendo 
monitoradas, a medida que vão crescendo, vão mudando de lugar, 
uma pessoa só pra fazer isso nesse sistema todo automatizado, 
depois é só fazer a colheita, vai encaixotando, sem sujeira, sem 
nada. Isso já esta acontecendo nos Estados Unidos...Olhando assim, 
o progresso é bonito, só que acaba com a  mão de obra! Olha o que 
vai acontecendo, a máquina faz tudo, olha o tamanho da área 
plantada! Tudo nesse sistema de tanque com água e uma pessoa 
mais a máquina. Essa é a situação, você admira, mas vai olhar lá na 
parte do ser humano...apesar que aqui em Campos as pessoas não 
tem costume de se capacitar, tantos cursos que oferecemos aqui e 
vê a quantidade de gente que vem fazer.” 

 

 

 

 Continuou dizendo que era o “desenvolvimento” não só de Campos, mas no 

mundo: a tecnologia. Complementou que a tecnologia é um fato e não tem como 

voltar mais no tempo. No entanto, o “desenvolvimento” não esta disponível para todo 

mundo por conta de dois problemas: o primeiro apontado por ele era o maior 

problema atualmente: a falta de capacitação das pessoas. “Não tem como as 

pessoas trabalharem nestas novas oportunidades que vão surgindo, pois não se 

qualificam para o mercado de trabalho”.  

 Entre a sua fala e um gesto com as pernas, pediu que não gravasse a 

entrevista porque ele estava mais falando por si do que pela CDL. O segundo 

apontamento de Jessé foi em relação ao tempo. Na sua visão, quando o 

“desenvolvimento” tecnológico” (faz menção àquele do vídeo que me mostrou) 

quando chegasse a Campos, “já chegaria tarde”. Pois tudo acontece “lá fora 

primeiro”. “Nos países desenvolvidos.” 

 Aproveitei a boa vontade que surgiu da parte de Jessé em colaborar com a 

entrevista (mesmo não sendo gravada). Perguntei se podia me falar um pouco de 

Campos, antes de focar no cenário internacional, como ele estava fazendo. Optei 

por iniciar a conversa buscando informações sobre a experiência de vida e vivência 

na cidade, no comércio, e de como chegou até o CDL, 
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Sou bancário de profissão. Atuei como estagiário durante um tempo 
no Bradesco. Depois subi para o caixa. Fiquei alguns e logo depois 
passei a gerente de atendimento. Terminei a carreira bancaria como 
gerente de empresas e isso me fez ver que as empresas tem um 
objetivo na cidade, no banco e na vida das pessoas que compram e 
trabalham nelas. Aliás, isso eu pesquei desde quando era estagiário. 
Sabe porque eu fui subindo e cheguei a gerente? Porque eu estudei. 
Me capacitei. Me qualifique. Não parei de estudar. E era difícil. 
Sempre foi. Agora também é. Mas, antes era mais. Por exemplo, não 
tinha a facilidade de curso a distancia. Hoje tem. Então, eu procurei 
sempre melhorar através do estudo. Sempre que tinha oportunidade 
eu fazia um curso. Por isso cheguei a aposentar como gerente no 
banco. Hoje não que não seja preciso capacitar, mas o quadro de 
funcionários reduziu muito, Hoje tem muita coisa que um gerente 
fazia que não faz mais. Antigamente, as lojas deixavam os malotes 
diretamente com os depósitos e contas na mão do gerente. Hoje tem 
isso ainda, mas é diferente, antes tinha confiança todo mundo se 
conhecia, tomava café na mesma padaria. Hoje tem setor que tem 
que vim gerente de outro lugar, porque as pessoas aqui pararam 
onde estão. Caixa, caixa. Atendimento, atendimento. Pra subir tem 
que se esforçar muito mais do que na minha época. 

 

 

 

 Sr. Jessé ressalta que de acordo com o seu ponto de vista e experiência na 

cidade, considera que  

 

“não houve “desenvolvimento” na cidade dos royalties, porque todas, 
mas todas as agencias foram cooptadas pela prefeitura, não houve 
“desenvolvimento” coletivo, o que prevaleceu foram projetos e 
interesses pessoais. Isso pode ser provado atraves da mídia, jornais 
que denunciavam essa bagunça, por meio de obras superfaturadas e 
que renderam a Campos, o nome da cidade das Cherokees! Você 
passava ali na Pelinca, nos bairros do Alphaville e só via nego que 
não tinha nem casa pra morar direito, que era um funcionariozinho da 
prefeitura, andando de carrão. É claro que o sujeito pode crescer na 
vida, mas neste caso, muita gente estava crescendo na vida 
mamando nas tetas da prefeitura” 

 

  

Sr. Jessé tomado por um repertório de indignação explicita que “apareciam 

novos ricos, andando pelas ruas da Pelinca, com o braço para fora mostrando 

relógios caros e pulseiras de ouro! Tudo adquirido com os royalties!” relata o ex-

bancário e o empresário de Campos.  
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As lideranças empresariais e a elite campista presenciavam o “fenômeno do 

petróleo” através de uma nova camada social que se originou juntamente com a 

chegada das rendas dos royalties.   

Outro ponto que se assemelha nos relatos é aquele fortemente evidenciado 

na fala de Álvaro que relata que o que não deu certo em Campos com os royalties 

foi justamente uma coletividade que priorizou projeto de interesses pessoas devido a 

abundancia do recurso em Campos. Para tanto, esse momento em Campos foi 

analisado pela professora Rosélia Piquet (2008),  

 

[...] o que não deu certo anteriormente? a própria professora Rosélia 
Piquet, foi muito feliz quando escreveu um livro que que eu acho que 
interpreta bem a questão campista: “Royalties, Petróleo e Região: O 
desafio da abundancia, o que quer dizer, as pessoas encaram a 
escassez de recursos como um desafio, mas, a abundancia por 
incrível que pareça, é um desafio tão árduo quanto. [...] As pessoas 
sem capacidade técnica e com muito dinheiro, né? Você imagina o 
que isso causa...Causa uma serie de improbidades administrativas... 
E, em um período curto de tempo, de uns quinze anos para cá, 
Campos teve quase dez prefeitos diferentes! Por conta de cassação 
de mandato, quer dizer, muita improbidade administrativa e não é só 
questão de corrupção, é ausência de técnica mesmo. [...]  E o que a 
Rosélia falou com o “desafio da abundância”? Exatamente esse 
cenário de gestão interna que fica extremamente comprometido. Por 
exemplo, uma das consequências: a preguiça fiscal. Um município 
com muito dinheiro recebendo todo mês aquela bolada de royalties e 
trimestralmente, participações especiais, ele acaba negligenciando 
alguns aspectos internos de captação de arrecadação... que agora 
no Governo Garrido, se a gente tivesse que começar do zero, seria 
menos mal. Mas a gente tá começando com terra arrasada né? [...] 
remendando e, esbarrando numa questão cultural que dificulta 
sobremaneira o “desenvolvimento”. As pessoas querem mudança, 
mas a maioria não quer que a mudança o atinja. 

 

 

 Observei nestes setores em que realizei meu campo – empresarial, municipal, 

comercial, que o uso e aplicabilidade dos royalties e seu impacto na sociedade 

campista serviram de ponto de partida por tensionar a gramática do 

“desenvolvimento” em Campos. Em todas as entrevistas quando chegava aqui neste 

ponto, de tensão e conflito acerca do que foi a chegada e os impactos dos royalties 

em Campos, eu tentava prosseguir, tentando destensionar um pouco o clima, para 

que não a entrevista não virasse apenas uma acusação pessoal responsabilizando 

alguém de como deveria ter sido usado os royalties.  
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 Sobre as tensões e conflitos que presenciei nestes momentos, retomo  

Gusfield (1981), que relatou que a,  

 

 

  

[...] existência de um conflito aberto e de um debate explicito torna 
manifesto o caráter político de um problema. A ausência de um tal 
conflito e um tal debate poderia esconder os traços mesmos da 
estrutura que daria conta da ausência de formas de consciência de 
oposição. Estes traços da estrutura contribuem a "isto que todo 
mundo sabe", o caráter do "senso comum" ou "dá por sentado" 
(“tenupour allant de soi”) que indexa a produção do mundo objetivo 
na experiência vivida. Esta ausência de modos alternativos de 
consciência pública é também um dos temas de análise da estrutura. 
(GUSFIELD, 1981, p.20). 

 

 

 

 No caso do Jessé, que se mostrava mais disposto a interagir com a 

entrevista. Quando eu fazia uma pergunta ou apresentava um comentário, ele falava 

apenas do “desenvolvimento” que Campos teve na época das usinas, embora ele 

afirmava que os royalties representou em Campos, um momento que tinha mais 

dinheiro em Campos, mas, “não vingou”.  Apesar de abaixar o tom de voz, a 

indignação permanecia naquilo que ele chamou de “deslocamento”. Ele relatou que 

mesmo Campos tendo um recurso tão volumoso que foi o royalties, na sua visão 

Campos perdeu e muito, pois houve um “deslocamento” das empresas e serviços 

derivados do petróleo para Macaé que é a cidade que ficou com a sede da 

Petrobrás e todo o empresariado que poderia existir nesse ramo. Ele insistia que eu 

estava fizesse um comparativo Campos – Macaé em relação ao momento pós-

chegada dos royalties, 

 

 

“Houve um boom – aqui e lá – mas, Campos ainda quer viver na 
época de luxo e riqueza das usinas, mas agora não tem mais isso. 
Os Royalties possibilitou que outras pessoas também ostentassem 
algum tipo de condição melhor. Até porque muitos negócios foram 
feitos como todo mundo sabe com pessoas mais simples, menos 
capacitadas e que pegaram carona na onda dos royalties- lembra 
como a cidade, quer dizer a Pelinca ficou cheia de gente 
“desconhecida” de carrão, ouro, gastando muito, os bairros para 
aquele lado do Alphaville cresceram absurdamente e também aqui 
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no CDL, houve uma explosão de lojas mais requintadas na Pelinca. 
Mas, diferente do que aconteceu em Macaé, lá abriu empresa de 
serviços, aqui não. Esse foi o problema de Campos, não se pensou 
em firmar empresas que gerasse imposto. Gerou empresas pra 
gastar o recurso.” 
 
 
 
 

 Foi, então, que perguntou o que mais eu queria saber, ele repetiu 

insistentemente que falar de “desenvolvimento” em Campos era complicado demais. 

Aproveitei a oportunidade de continuar as perguntas sobre o “desenvolvimento”, mas 

voltei-me para a questão do Porto do Açu em São João da Barra. Enfatizei a 

perguntando se seria o porto a saída para o “desenvolvimento” de Campos, Jessé 

ainda de pernas cruzadas e olhando o movimento do salão, respondeu que, 

  

 

 

 

 

 
“A longo prazo sim, até porque já tá operando uma parte e também já 
estão falando ai em royalties do minério, isso vai ajudar a cidade, 
como por exemplo, veio o shopping, hotéis [...] registramos que na 
época da vinda do porto mesmo que tenha sido lá em são João da 
barra, na época que o idealizador, o Eike Batista ia trazer o porto, 
acabou atraindo e trazendo algumas empresas de fora, e essas 
empresas davam a moradia para os funcionários e para a família do 
funcionário que ás vezes vinha com ele, inclusive funcionários de 
outros países, aqueles diretores estrangeiros, técnicos e tal e eles 
precisavam de local para morar, e foi assim que isso começou, 
surgiu muitos hotéis, bares também, pois o Porto que esta localizado 
em São João da Barra, a cidade não tem condições de receber 
essas pessoas, e na maior parte essas pessoas são muito 
qualificadas e lá não tem moradia pra todo mundo, é uma cidade 
praiana, de fim de semana para estrangeiros” 

 

 

 

 

A fala do gerente deixava muito claro que ele resistia em tematizar a questão 

“desenvolvimento” em Campos a partir de um sentido que não aquele de crítica e 

indignação sobre a forma que o própria “desenvolvimento” foi tomando em Campos 

e até mesmo a estabelecer qualquer tipo de explicitação sobre os sentidos que 
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fossem associados ao aparato recém-chegado seja dos royalties ou do porto. 

Frequentemente, a palavra “desenvolvimento”, para algumas pessoas, podia mesmo 

soar como algo “indesejado”, “sujo”, “imoral” e “incompleto” justamente porque se 

adensou em outras classes sociais ou porque não conservou as que já tinham 

formação na cidade. Confesso que, inicialmente, atribuí certo insucesso das minhas 

primeiras tentativas de abordar o tema exclusivamente aos sentidos que o 

“desenvolvimento” pode produzir na sociedade. Com o passar do tempo, contudo, fui 

notando que o “problema” não parecia estar apenas na minha dificuldade de 

conduzir entrevistas sobre o tema e compreender a sua problematização, mas 

também devido a pluralidade de sentidos atribuídos a um fenômeno que foi sentido 

de inúmeras formas, dependendo estas da posição que o entrevista ocupava na 

sociedade. Aos poucos fui observando que os interlocutores evitavam falar 

abertamente tanto sobre como se deram publicamente o uso e aplicação dos 

recursos que deveria ter sido aplicado na íntegra para o “desenvolvimento” e 

crescimento da cidade e melhora na qualidade de vida da sociedade em geral. Tudo 

parecia depender de onde, quando, como e com quem estivessem tratando sobre as 

possibilidades de aplicar o recurso na cidade, caso contrário à explicitação dessa 

aplicação e impacto parecia ser o fio condutor de tensões e conflitos. 

 

 

 

 

 

3.3.2 Associação Comercial e Industrial de Campos - ACIC 

 

A ACIC está localizada no centro de Campos, mais precisamente na Praça 

São Salvador. Ela se destaca no cenário nacional por ser uma das mais antigas 

associações comerciais do país. Fundada em agosto de 1891, foi instalada em um 

prédio considerado referencial na arquitetura contemporânea de Campos. Depois de 

algumas reformas e ajustes para adequar medidas de segurança, nos últimos dois 

anos foi possível recuperar parte do acervo histórico da entidade tais como, o portão 

de entrada do antigo prédio, a plenária das reuniões, quadros que pertenceram ao 
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acervo e originais dos jornais que noticiaram, à época, a criação da entidade. 

Atualmente, a instituição tem parte do acervo de sua história.36  

Por ter como objetivo apoiar e incentivar projetos que visem o 

“desenvolvimento” econômico e social em defesa dos interesses empresariais em 

diversos setores da economia tais como a indústria, o comércio e a agricultura com 

vistas para fortalecer toda a classe empresarial, considerei de muita importância 

para este trabalho realizar um trabalho de campo na instituição. Em decorrência 

disso, fui até o prédio e subi ao 16º andar onde se encontram as instalações da 

ACIC. 

  

 

No Ninho das Águias  

 

 

 Adentrei no elevador do prédio que fica localizada a ACIC e apertei o 16º 

andar. Atualmente o prédio abriga no térreo várias lojas comerciais. Tem acesso que 

dá tanto para a rua de cima como a de baixo isso permite que seja utilizado como 

passagem sem necessariamente que seja para ir a alguma loja ou a algum andar.  

São 16 andares que se dividem em espaços que abrigam escritórios contábeis, 

advocacia, representantes comerciais, dentistas, psicólogos entre outros. Na 

cobertura fica a ACIC. Quando o elevador abriu, e eu saí procurando a sala da 

associação. Logo me chamou a atenção o símbolo da ACIC em uma porta de 

madeira com vidro transparente. Não havia ninguém no corredor. Quando me 

aproximei para pedir informações do fundo do corredor saiu um senhor. 

Aparentando pelo menos uns setenta anos de idade, aquele senhorzinho se 

aproximou e perguntou se podia ajudar. Logo, respondi que sim. Apresentei-me 

como pesquisadora da UFF e resumidamente falei da minha pesquisa sobre 

“desenvolvimento”.  

 Sem que eu esperasse seu semblante se iluminou e disse que eu estava no 

lugar certo e me encaminhou ao fundo do corredor. 

 Sem demora, abriu a porta e puxou-me a cadeira. Tratou de se apresentar: 

Antonio, gerente da ACIC e responsável por quase todos os setores da associação. 

                                                           
36

 Dados retirados do site: www.aciccampos.org.br em 30 de julho de 2018. 

http://www.aciccampos.org.br/
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Muito simpático e solícito em contribuir com a pesquisa, tratou de se disponibilizar 

para que eu pudesse conhecer a associação, além de pedir desculpas por não ter 

uma secretaria, perguntou se eu queria um café ou água. Agradeci e começamos 

então. Perguntei se podia gravar e seu Antonio disse que eu estava autorizada. 

 Confortavelmente acomodado em uma cadeira de couro preta, em uma sala 

de tamanho médio, Antonio relatou que iniciou suas atividades na associação como 

secretario e que atualmente ocupa o cargo de gerente, embora esteja aposentado. 

Preocupou-se em dizer que a associação é uma entidade que está a cargo dos 

empresários, mas, que visa a sociedade como um todo, 

 

 

“Pra você ter ideia, a associação é da população, da sociedade, não 
só dos empresários, tanto que hoje estamos recolhendo doações de 
cobertores. A campanha que a associação está fazendo vai 
contemplar instituições de caridade. Iremos fazer isso em prol da 
sociedade.”   

 

 

  Complementa dizendo que já trabalha na associação em 1989, que 

presta serviços com afinco e que faz parte da instituição, já passou por todos os 

cargos, por motivos de saúde, se afastou um curto período e depois retornou como 

secretario.  

Enfatizou que a sua trajetória de vida se encontra com a trajetória da ACIC e 

portando, presenciou vários momentos da associação, de “exaltação à crise”. Fez 

questão de contar que existem duas histórias sobre o nome do prédio, 

 

 

 

Você sabe se chama Ninho das Águas? Vou te contar então, uma 
das histórias era que aqui no prédio tinha mesmo um ninho de águia, 
sendo que vem a historia de verdade: dizem que a verdade não é 
bem essa. Dizem que aqui no prédio, ao lado tinha a Folha do 
Commércio que atendia a região e tal e o comercio que só tinha 
atacadista, é o que contam, aqui não existia supermercado, tinha 
venda. Se você quiser comprar vc tinha que vim aqui no armazem, 
na venda e pedia: me da ai um saco de arroz! Eu alcancei isso tudo 
porque já estou com 79, né? Esse jornal estava em situação meio 
ruim e o que aconteceu? Os comerciantes, os grandes daquela 
época, atacadistas resolveram fundar a associação deles, do 
comercio, dos comerciantes, seria então na Folha do Commércio 
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porque não tinha lugar pra colocar a associação. Então, se você 
chegasse no armazém do seu José, você perguntava por ele e o 
empregado dizia: ah tá lá, na folha, naquele ninho, reunido lá com os 
sabidos. Só tem águia lá! Então, ficou assim, ninho das águias, mas, 
não em referencia real aos pássaros, mas sim aos grandes 
comerciantes da região. Eles já estavam se reunindo para fundar a 
associação. Pensando em tudo o mais, no comércio e com as 
reformas do prédio sobrou o portão de ferro original e alguns móveis 
coloniais.” 
 
 
 

 

Notei que seu Antonio ao me mostrar os salões, móveis e demais objetos que 

remontam às memórias da associação, na verdade estava mostrando a si mesmo 

como parte do processo de constituição daquela “casa”. Também observei que esse 

“tour” fazia de certa forma, parte das atividades dele, que considero que por conta 

da idade, tem dificuldades de desempenhar outras atividades, estava ali como 

secretario auxiliando de uma forma ou de outra, mas, as atividades mais recentes da 

associação tais como atendimento a associados, geração de boletos, convênios de 

lojistas eram desempenhadas por outros setores bem mais ativos e localizados em 

outras salas as quais seu Antonio não me mostrou. 

Desde seu surgimento, conta seu Antonio que em meados de 1983, a 

associação passou por momento de crise e escassez de contribuições que eram 

pagas pelos associados. O prédio passou por uma reforma e a parte de baixo 

rendeu a associação algumas lojas. Mas, essas lojas ficaram por muito tempo 

fechadas acumulando as taxas de serviços básicos, tais como, água, energia 

elétrica e condomínios.  

Para tentar amenizar o caos que se formou relatou seu Antonio que uma da 

providencias que tomou foi de escrever ao Governador Leonel Brizola pedindo 

isenção para a associação. Foi prontamente atendido. Atribuiu a esta conquista o 

fato de Campos ter sido a cidade que mais se destacou na região devido às usinas.  

No entanto, quando perguntado sobre como o “desenvolvimento” em Campos, este 

só tem algum significado se atrelado à associação. Perguntei se poderia citar algum 

acontecimento marcado que pudesse remeter a esse momento. Seu Antonio disse 

que foi por meio da ACIC que os royalties chegaram em Campos, “vou uma luta da 

ACIC”, “uma briga feia, uma guerra”, “a ACIC batalhou em cima disso”.  



101 
 

Outro ponto relevante citado por seu Antonio foi um período chamado por ele 

de “terrorismo fiscal”. Esse período, segundo o gerente foi um momento em que os 

impostos estavam por demais altos e a ACIC lutou muito. Foi um contexto ainda do 

Brizola, em que o “comércio sofreu demais, mas, a ACIC estava ali com os 

associados”.  Notei que a movimentação que seu Antonio estava fazendo ali me 

mostrando tudo o que ele podia e alguns documentos e objetos, foi arrebatado por 

uma tosse que começou tímida e a medida que ele andava, aumentava. 

Considerei que era melhor encerrar a entrevista por hora. Já estávamos a 

mais de 40 minutos falando sobre Campos. Achei que poderia estar forçando a barra 

fazendo várias perguntas sobre “desenvolvimento”. Seu Antonio concordou e 

terminou falando sobre o Porto. Relatou que o Porto do Açu ainda tem muito que 

mostrar para que viesse, embora tenha sido um progresso para a região. Disse que 

não via Campos com muitos benefícios efetivos que o porto traz para cidade. 

Terminou a frase ressaltando que “desenvolvimento” ainda é o “comércio”. 

Pude sentir que seu Antonio não respondia as perguntas sobre os grupos 

políticos, a justificação era que a ACIC é uma instituição apolítica e por isso não se 

sentia a vontade para falar sobre essas questões. Deixou claro que embora haja 

“rixas” entre os grupos políticos – situação e oposição – esses não impactam 

diretamente na ACIC, a não ser quando o assunto é “taxação”, “ai entra a luta da 

ACIC contra ou a favor de quem esteja na prefeitura, pois a associação tem como 

objetivo a luta por uma justa política para os associados”. 

 

  

 

3.4  Instituições Acadêmicas – O norte fluminense  

 

 

Neste capítulo realizei um levantamento bibliográfico com objetivo de coletar 

dados sobre a produção acadêmica da região. De acordo com a pesquisa sobre os 

estudos de Campos e região, as discussões sobre o “desenvolvimento” envolvem 

uma gama complexa de diversos elementos que se encontram destacados, por 

exemplo, nos trabalhos de Piquet; Pessanha (2014) que tratam de questões acerca 

da estagnação econômica, os níveis de pobreza e a falta de perspectiva de emprego 
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quadro “foi agravado a partir de 1980, com as crises econômicas ocorridas no Norte 

Fluminense e com a decadência da agroindústria sucroalcooleira, sobretudo na 

região norte fluminense”(CRUZ, 2003). 

Sob estes aspectos, a região norte fluminense (NF) ganhou destaque no 

cenário regional e nacional, por constitui-se como elemento fundamental na 

economia brasileira como a maior produtora de petróleo do País, sendo participante 

direta na dinâmica de integração competitiva por meio de grandes investimentos. O 

Rio de Janeiro, dessa forma conseguiu inserir-se, na economia internacional, 

suprindo a demanda deste recurso energético fundamental como apontado por 

Piquet (2008). 

A autora buscou, por um lado, evidenciar o papel de destaque que a indústria 

do petróleo ganhou a partir do momento em que conseguiu adentrar no processo de 

“desenvolvimento” da economia brasileira por conta da atividade extrativista de 

petróleo e gás. A região ganhou status na conjuntura internacional e passou a 

integrar a competitiva atividade. Contudo, a autora também destaca o despreparo da 

região para lidar com esse “novo momento”, pois não havia a existência clara de 

uma política efetiva de “desenvolvimento” em escala regional desse nível na região o 

que vai impactar diretamente na sociedade, pois, 

 

As corporações que operam no setor atuam de modo globalizado, 
organizando o espaço de maneira seletiva e extrovertida. As áreas 
produtoras funcionam como campos de fluxos, onde se articulam 
sofisticadas redes de unidades industriais, portos, dutos, aeroportos, 
bens, homens e informações. Não são, portanto, empreendimentos 
voltados a promover o “desenvolvimento” regional (PIQUET, 2008). 
 
 
 
 

Piquet (2008) chama atenção para o fato de que embora a região tenha os 

recursos para um “desenvolvimento real” por meio da atividade extrativista de 

petróleo e gás, este não possui os aparatos técnicos para ser efetivo. Segundo a 

autora, outro exemplo do despreparo técnico regional são os chamados “grandes 

projetos de investimentos (GPI’s)” que também irão desenvolver a região e impactar 

de diferentes formas na sociedade.   

Por um lado, estes projetos promoveram uma acentuada elevação no número 

de empregos formais na região, sobretudo em Macaé, (onde se instalou a sede da 

Petrobrás) município que abriga toda a estrutura para a atividade offshore, mas que 
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por outro lado, esta oferta de postos de trabalho que passou a atrair um contingente 

elevado de pessoas, onde que, sem oferecer uma estrutura urbana que suprisse a 

demanda existente (por conta da ausência de planejamento por meio de políticas 

públicas) efetivou um processo de fragmentações sociais e territoriais (CRUZ, 2012). 

Os municípios “centrais” (Campos e Macaé) do processo também sofrem com 

as consequências da atividade, posto que há eminência de benefícios insuficientes 

para a população. Isto se dá claramente pela ausência de planejamento e 

conseguinte mau uso dos recursos. Sobre este aspecto, PIQUET (2008) questiona a 

política de atração de investimentos (tais como benefícios fiscais), haja vista que a 

indústria do petróleo se localiza, obrigatoriamente, próxima a este recurso, não 

havendo assim a necessidade de preocupação com tal “atração”. 

As pesquisas de Teresa Faria Peixoto discorrem sobre o projeto de 

modernização de Campos (2008) e a produção e apropriação dos espaços urbanos 

da cidade que se destacaram na produção acadêmica por tratar de analisar o 

impacto que Campos passou, além de evidenciar,  

 

 

que as novas formas de investimento do capital público ou privado no 
espaço urbano em fins do século 19 na cidade de Campos foram 
marcadas por uma nova racionalidade urbana que buscava inserir a 
cidade no projeto de modernização da nação. As mudanças 
reforçaram o caráter urbano de Campos evidenciando o contraste 
cidade/campo, mudaram a composição social e morfológica da 
cidade. Mediante a pesquisa histórico-documental, a autora 
apresenta a célere urbanização vivida pelos campistas em poucos 
anos perceptível na expansão das atividades comerciais e 
financeiras, industriais e de serviços com reflexos nos hábitos 
profissionais e citadinos na cidade (FARIA, 2008) 

 

 

Contudo, a autora ressalta que esse processo não foi “linear” e que o 

“desenvolvimento” em curso” em Campos reforçou as desigualdades sociais e 

ampliou o hiato entre a elite açucareira e o restante da população. Convergindo com 

a análise de Faria (2008), o artigo de Mamani (2016) endossa o tipo de sociabilidade 

e os impactos dela que se instauraram na cidade. Sobre a “expansão das atividades 

comerciais e financeiras, industriais e de serviços e a indústria açucareira, destaca a 

autora, que, 
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[...] O “desenvolvimento” da indústria, neste último quartel do século 
19, anunciava o aparecimento de uma nova realidade sócio-
econômica e política no Brasil: a entrada do modo de produção 
capitalista e o fim do poder individual dos “senhores”. O advento das 
usinas provoca a perda definitiva do prestígio individual do senhor de 
engenho, já ameaçado pelo movimento abolicionista, intensificado 
depois da suspensão do tráfico de escravos, em 1855. Assiste-se, 
então, em Campos, ao início do capitalismo( FARIA, 2008) 

 

 De acordo com a autora, a chegada do capitalismo em Campos, 

tendeu a reconfigurar os espaços urbanos na cidade,  

 

No processo de urbanização, as diferentes formas de moradia e de 
sua produção desempenham importante papel na organização sócio-
espacial, interferindo no tecido urbano e nos mecanismo de seleção 
e diferenciação sócio-espacial. Entendida como mercadoria pela 
produção capitalista, a moradia está sujeita à lógica de atuação do 
setor imobiliário que regula todas as etapas da produção de acordo 
com as leis de mercado. Ao deixar a provisão de moradias quase 
exclusivamente à mercê do jogo do mercado, o poder público 
contribuiu para que o acesso a elas ocorresse de forma desigual e 
excludente, acentuando o processo de segregação residencial. Em 
Campos dos Goytacazes – RJ, o processo de segregação sempre se 
caracterizou pela concentração da moradia para a população de alto 
status socioeconômico na área mais valorizada, que corresponde ao 
contorno da área central, enquanto os indivíduos de menor renda 
ocupam predominantemente as áreas periféricas. (FARIA, 2011) 
 
 

Faria (2008), destacou que “com o processo de modernização brasileira e seu 

“desenvolvimento” industrial relativo, o espaço urbano é cada vez mais valorizado e 

Campos passa a ocupar uma posição no cenário nacional”.Em relação a este 

cenário, destaco a entrevista realizada com o ex-prefeito de Campos, Fagundes que 

discorre sobre o “desenvolvimento” em Campos, a partir do momento que assumiu a 

prefeitura (1992 a 1996). Um dos momentos de prova, os quais Campos passou, 

Fagundes relatou a luta traçada para a vinda da UENF, 

 

A universidade foi inaugurada no nosso governo. Eu desapropriei 
500 mil metros quadrado. Eu me lembro que o Darcy Ribeiro, o 
professor Darcy Ribeiro no primeiro ano de governo, tinha uns três 
meses de governo [...] tinha muita divida e pouco recurso pra pagar 
as dividas e aquilo ali tava me deixando de cabeça quente. Ai, o 
Darcy foi e me chamou, estava na expectativa da criação da 
universidade [...] e eu fui lá para aquela área da Uenf. O Darcy olhou 
para aquela área e falou assim: “Prefeito, esse aqui oh, nós vamos 
criar a universidade aqui nessa área! Aqui nos precisamos que 
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desaproprie 500 mil metros quadrados!” Ai eu falei: “Meu Deus do 
céu! Quinhentos mil metros quadrados??? Quanto isso não vai me 
custar?” A prefeitura que tem que doar!! E ai como se não bastasse, 
ele virou para o outro lado e disse: “Depois, nós vamos desapropriar 
mais 500 mil metros quadrados do lado de cá, para poder ser a 
ampliação da universidade.” Ai, ele falou: “o governador só vai 
construir a universidade se o senhor doar essa área”. Então, eu 
conversei com o pessoal que tava participando dessa negociação na 
época. Eu sempre digo isso: prefiro conversar primeiro. Na época, eu 
ainda tava bem com o Garotinho, conversei com ele e ele me disse 
assim: “desapropria não que isso ai é devaneio de Darcy Ribeiro! 
Isso é loucura da cabeça dele! Essa universidade não vai acontecer 
não”. Então, eu conversei com mais outra pessoa [que eu não vou 
dizer o nome]... bom... nesse cenário ai... o Garotinho era o líder, era 
ele né... tinha sido o prefeito... eu conversei com outra pessoa que 
também falou a mesma coisa. Bom, e quem falou diferente foi a Ana 
Lucia Boynard. Bom, eu chamei outras pessoas porque eu nunca fui 
uma pessoa de ouvir uma opinião só. Eu gostava de ouvir várias 
opiniões. Chamei a Ana Lucia, que também tava fazendo essa 
interface da prefeitura com o Governo do Estado, como professora, 
professora universitária e ela... eu me lembro que ela se 
emocionou... lágrimas nos olhos ela falou: “prefeito, pelo amor de 
Deus! Não faz isso não! Desapropria sim! Isso é sério! A 
universidade vai ser a redenção da região!” Bom... eu falei: “Ana 
Lucia, meu receio é que eu vou me incompatibilizar com esses donos 
dessa área.. desaproprio e entrego e depois não acontece nada!”. 
Ela disse: “Não prefeito, é certo que isso vai acontecer!” E ai, 
desapropriei e entreguei. No mesmo ano em 93, em agosto de 93, 
naquele mesmo ano, Brizola veio aqui pra aula inaugural da 
universidade. Foi aquele processo de “Brizolões, de pré-moldados, 
foi feito rápido. Então, veio pra aula inaugural... o Darcy Ribeiro tava 
lá... o Oscar Niemeyer... todo mundo junto... Mas, o que que eu 
quero dizer? É fundamental você trazer o parque acadêmico, a 
academia para essa discussão do “desenvolvimento”, entendeu? Nós 
temos uma vocação agrícola? Temos! Uma vocação agrícola e 
temos que investir nessa vocação agrícola. Mas, temos que ver o 
que é mais importante nesse momento para a nossa cidade e que 
promova um “desenvolvimento” de uma forma mais acelerada, 
entendeu? E para isso, ninguém tem a fórmula exata!  Eu não tenho! 
Nunca tive! Você tem que trazer a academia, você tem que trazer a 
sociedade civil pra essa discussão e a partir dai fazer um 
investimento dentro dessas vocações. Dentro desse entendimento 
dessas vocações. 

 

 Fagundes destacou os momentos de prova e de crise ao decidir contemplar a 

cidade com a universidade. Disse que foi preciso ouvir outras vozes, pois o líder na 

época, (Garotinho) não considerava necessário e nem fundamental a 

desapropriação de uma área tão grande para um “sonho” que não era o dele. O ex-

prefeito revela que para fazer sua parte no que diz respeito ao “desenvolvimento” de 
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Campos, teve que romper relações sociais e políticas com o grupo do Garotinho por 

não mais acreditar nos projetos dele para a cidade, 

 

[...] o momento de ruptura. É [...] na prefeitura, eu ainda tentei 
costurar, tentei entendimento. Mas, ele não queria. Ele queria que eu 
me anulasse e ele mandasse na prefeitura como ele fez com 
Rosinha, não é?E o resultado? Ta ai: Rosinha respondendo um 
monte de processo, [...] nada disso aconteceu comigo. E ai, nós 
fizemos um projeto diferente. Ele se queixava muito, por que eu 
implantei quarenta creches! Uma preocupação que ele tinha e que 
muitos governantes tem é com a quantidade de obras, com a 
realização da quantidade de obras. E não adiantava você ter muitas 
creches e não ter qualidade nas creches, não ter bons educadores, 
não ter uma boa alimentação para as crianças, estrutura... não ter 
uma estrutura adequada, decente, digna pra aquelas crianças... e foi 
o que eu fiz. Ai, eu me lembro que ele chegou pra mim e disse: “olha, 
você não vai inaugurar mais creches não?” Eu falei: “como? Se eu 
preciso dar qualidade aos depósitos de criança que você criou na 
cidade! Porque aquilo virou deposito de criança! Não tem qualidade!” 
Isso ele não gostava. E eu sempre fui muito sincero de dizer certas 
coisas pra ele. Eu dizia a ele: “eu preciso dar qualidade no que existe 
ai! Qualidade à educação, qualidade às creches, à educação 
convencional, formal, básica!” E ai começou as nossas divergências 
também porque a gente instituiu as parcerias. Na época, a gente 
tinha certa dificuldade financeira. Então, a gente trouxe muito a 
iniciativa privada parta trabalhar com a gente.  

 

 

Dessa forma, o ex-prefeito evidenciou que para o “desenvolvimento” ocorrer 

em Campos, a parceria público-privada era essencial. Contudo, observei que sobre 

o “desenvolvimento” e a dinâmica que se instalou em Campos desde então, foi 

objeto de análise de Cruz (2003), que se interessou em analisar, 

 

[...] e investigar o processo pelo qual as elites regionais se 
apropriaram, de forma corporativa, restrita, dos recursos dos projetos 
nacionais implantados na região, no período, através da utilização do 
regionalismo, que fechou o território, obtendo o monopólio dos 
mecanismos de exercício da representação política regional e da 
articulação das escalas de poder. (CRUZ, 2003) 
 

 
Justamente por querer compreender os ciclos de “desenvolvimento” e seu 

impacto na sociedade, Cruz (2003) em seu trabalho buscou, 

 

[...] investigar essas questões a partir do referencial analítico do 
espaço construído, ou espaço social, da dinâmica territorial e sua 
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produção da regionalização, nos planos material e simbólico, no 
capitalismo contemporâneo, particularmente, a partir da conjuntura 
econômica e política dos anos 70. 

 

Realizou ampla pesquisa em jornais, periódicos e documentos para entender 

a dinâmica territorial do norte fluminense, assim como,o “Estudo de Tendências do 

“desenvolvimento” das Regiões Norte e Noroeste Fluminense, encomendado pela 

Escola Técnica Federal de Campos ao Centro de Pesquisas da Faculdade Cândido 

Mendes e realizado sob a coordenação do autor e da profª. Denise Terra”, diretora 

do referido Centro na época. Segundo o autor, existiu uma “ideologia regionalista”37 

que atravancava o curso do “desenvolvimento” em Campos devido a forças 

passadas que se adaptaram ao novo momento da cidade, 

 

No caso do Norte/Noroeste fluminense, sua história sócio-política 
produziu na população um sentimento de “pertencimento” que 
articula, mobiliza e dá organicidade a uma forma de regionalismo, 
polarizado pela oligarquia canavieira (SOFFIATI; CRUZ, 1997). 

 

 

Em entrevista, o autor relatou que já se interessava pelo “desenvolvimento”, 

mesmo sem ter ainda “uma noção” do próprio “desenvolvimento”. Muito jovem, 

estimulado pelo pai se interessava pelos temas discutidos em uma revista da época 

chamada “A Visão” e para a realização de um trabalho escolar, escolheu o tema do 

“desenvolvimento”, em que concluiu que “a divisão regional do Brasil não 

correspondia ao nível do “desenvolvimento” do Brasil, que tinha que ser reformulada 

as regiões, re-divididas”. Então, a partir dos dezesseis anos de idade, o 

“desenvolvimento” passou a fazer parte das suas análises, “sempre 

acompanhando”. Quando eu perguntei se todo o movimento que o autor 

                                                           
37

 Segundo o autor, “Chamamos de regionalismo uma forma de identidade social de base territorial, polarizada 
pelos setores que, historicamente, constituíram uma hegemonia econômica, social, cultural e política. É 
utilizado para mobilizar a população local em torno de um conjunto de representações acerca do diagnóstico 
das suas condições e dos mecanismos, mediações e reivindicações concretas que adquirem forças simbólicas 
enquanto capazes de mudar a situação e de resolver os problemas socioeconômicos (principalmente) locais. É 
uma ideologia, no sentido de que se apresenta como expressão universal da realidade, neutra, mas na verdade, 
é um instrumento pelo qual os grupos mais poderosos, as elites, ou oligarquias locais, forjam um respaldo 
social para o atendimento das reivindicações que, em última instância, representam interesses que visam à 
reprodução e ao “desenvolvimento” de suas atividades econômicas em condições privilegiadas, mantendo o 
seu “status quo” e as suas posições dominantes na sociedade, na economia e na política, perpetuando as 
formas concentradas de produção e distribuição da riqueza material e dos bens simbólicos.” (CRUZ, 1997, p.28) 
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acompanhou de certa forma, era Campos em busca de superar o “atraso”, Cruz 

respondeu com os seguintes apontamentos: 

 

“Atraso em “desenvolvimento” é relativo, como podemos ver nos 
textos que a gente estuda que é considerado atraso o que não é 
considerado moderno do ponto de vista do capitalismo avançados 
dos países desenvolvidos [...] então, as localidades, as regiões, os 
municípios estão sempre olhando um modelo um padrão de 
“desenvolvimento” que se iguale aos padrões dos países 
desenvolvidos, então, são considerados atrasos e tem esse 
complexo de inferioridade [...] os atrasos mesmos são as relações de 
trabalho, né? E processos de crescimento e “desenvolvimento” que 
geram desigualdades baseados em uma desigualdade social, 
territorial, exploração do trabalho, exclusão de direitos. Então, eu, por 
exemplo, trabalho com a ideia de atraso no “desenvolvimento” com 
“desenvolvimento” que so pode ser considerado “desenvolvimento” 
se tiver cidadania, democracia, distribuição de rendas, plenos gozos 
dos direitos, proteção social, seguridade, relações de trabalho justas, 
isso que eu chamo de “desenvolvimento”” 
 
 
 

As análises do autor retomam de certa forma algumas questões que busquei 

analisar sobre os sentidos do “desenvolvimento”. Como destacado na fala de Cruz, 

“o “desenvolvimento” sem os direitos sociais e a justa distribuição de renda não é 

“desenvolvimento”” vai de encontro quanto ao destacado na fala do empresariado e 

instituições comerciais, os quais apontam que ““desenvolvimento” não pode ser 

pensado se não aquele que está envolvido com as relações do comércio”. Já 

diferentemente do superintendente que endossa que ““desenvolvimento” para ser 

efetivo tem que ser técnico aliado com a academia por meio de projetos e estudos 

analíticos da região”. Cruz, adiante na entrevista relatou que para definir 

“desenvolvimento”, 

 

“desenvolvimento” assim como região, são termos, categorias e 
conceitos difíceis de serem definidos porque eles se prestam a 
muitas leituras e interpretações, entendeu? Então, 
“desenvolvimento”, depende do ponto de vista que você aborda. Do 
ponto de vista de medir só pela quantidade, aquele que a gente 
chama de crescimento econômico, então, “desenvolvimento” é 
quando tem muito pib, o pib é alto, a produção é alta, é moderna 
tecnológica, e tal... eu não considera isso “desenvolvimento” porque 
só medir crescimento econômico, ou seja, volume e quantidade, 
esconde um país como o Brasil por exemplo que varia entre sexta e 
décima economia do mundo e em termos de desigualdade social, 
exclusão, nível ainda de pobreza, baixo nível de escolaridade, de 
condições de vida péssimas, muita violência, violência ainda não só 



109 
 

a física e tal, violência política, violência contra trabalhadores, 
produtores, índios, camponeses, jovens... então, nesse ponto de 
vista é um dos piores do mundo! Então, não posso chamar o Brasil 
de desenvolvido pelos dados da economia só ne? 

 
 

E complementa,  
 
 

“desenvolvimento” pra mim, eu ainda não tenho um conceito ainda 
fechado por causa disso, porque ele é muito complexo. Eu diria 
assim, que “desenvolvimento” na verdade é um processo, não é um 
retrato. É um processo em que basicamente você tem democracia 
radical e ampla em que maiorias e minorias também como mulheres, 
índios, camponeses, negros, lgbts e tal, tenham voz, poder e direitos, 
um nível de direitos sociais, políticos o mais amplo possível 
[...]condições de vida materiais usufruídas por todos [...] 

 

 

   Neste ponto de nossa conversa, o repertório é um conjunto de sentimentos 

utópicos que me invadem, pois embora o ponto de vista do autor seja baseado em 

seus estudos e sobre as suas “crenças”, acredito que o tipo de “desenvolvimento” 

relatado e esperado ainda está por acontecer e anda em passos largos e lentos. Ao 

mesmo tempo em que avaliei a importância de compreender os sentidos do 

“desenvolvimento” para o autor, observei que as criticas que teceu contra o sistema 

capitalista de outras regiões são aquelas que se reproduzem em Campos, 

principalmente na gestão atual, para Cruz, “Campos é o retrato do Brasil [...] um 

exemplo do que há de pior no Brasil,” no que diz respeito aos elementos já citados 

para ser considerado desenvolvido. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Inicialmente este trabalho se propôs a compreender os modos segundo os 

quais arenas públicas – formadas, em particular, por diferentes pesquisadores 

acadêmicos, gestores públicos e empresários - problematizam o “desenvolvimento” 

na cidade de Campos dos Goytacazes.  

Durante os meses de pesquisa de campo, realizei o trabalho de campo a 

partir do recorte analítico apresentado. Evidentemente, que este trabalho não 

pretende esgotar o objeto dessa pesquisa. Este representou uma primeira etapa que 

me permitiu realizar a experiência do trabalho de campo mais aprofundado que 

corroborou para ampliar meus horizontes analíticos. Dessa forma, mais do que 

encerrar este tema, minhas observações me conduziram a definir um objeto mais 

abrangente na questão do “desenvolvimento” e na formação de arenas, que 

pretendo aprofundar posteriormente, que gira em torno do “desenvolvimento” e 

“princípios de justiça”. Para tal e na tentativa de compreender as gramáticas do 

“desenvolvimento” e as suas articulações, eu busquei explorar os mundos da 

academia, instituições públicas/privadas e empresariado, com objetivo de identificar 

as arenas que se formam em torno de categorias e conceitos que tomam os mais 

diversos sentidos, principalmente, fora deles, ou seja, da academia, entre as 

instituições e sobre o empresariado.  

No que tange a uma análise sobre as articulações, este trabalho buscou 

contribuir para a compreensão sobre as tensões e conflitos que se formam em torno 

das disputas e das competições sobre o “desenvolvimento”. As tensões, conflitos, 

críticas e controvérsias decorrem das disputas de sentidos que são atribuídos ao 

“desenvolvimento” daqueles mundos, os quais inicialmente classifiquei como 

“distantes” (acadêmico, público/privado, empresariado), mas que se cruzam 

constantemente no que diz respeito as ressignificações das gramáticas em relação 

ao que é o “desenvolvimento” e como este impacta em determinadas áreas da 

sociedade. Por meio da análise do material relacionado às entrevistas dos meus 

interlocutores, busquei identificar algumas características sobre a gramática do 

“desenvolvimento”, suas articulações e desdobramentos na sociedade. Dessa forma, 

vale ressaltar  neste trabalho que as arenas se formam de acordo com interesses 

políticos/públicos/privadas e empresariais. Entre as arenas abre-se um jogo de 

disputa orientado pela amizade e pelas ajudas mútuas (Mourão, 2016). Contudo, em 
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algumas arenas constatei que as críticas se transformam em desentendimento, 

conflitos e controvérsias que provocam em mais ações que redefine-as, caso “a 

política de amizades” não prevaleça.   

Esta dissertação apresenta um momento da minha formação em que minhas 

inquietações como aluna e pesquisadora se transformaram em um problema de 

pesquisa que me levaram a percorrer caminhos em Campos em busca de pistas que 

me fizessem compreender os detalhes e bastidores acerca dos sentidos do 

“desenvolvimento” e das arenas que se formaram em torno dele, ou seja, não sob a 

minha ótica, mas sob o ponto de vista dos meus interlocutores. 

N capitulo I, busquei fazer um mapeamento sob as formas de entendimento 

sobre o “desenvolvimento” na cidade coletando informações por meio de incursões 

em bibliotecas, arquivos, museus, espaços públicos e privados para apreender as 

críticas, controvérsias, tensões e conflitos. Logo, sobre a articulação dos diferentes 

atores e as políticas públicas para resolver o problema do “atraso” em Campos, 

explorei observar a dinâmica entre o que me pareceu ser o ponto em comum nos 

jornais, revistas e documentos: as operações morais acerca dos problemas da 

cidade. Em alguns momentos, os registros evidenciam a preocupação quanto dos 

gestores públicos e empresariados em manter uma “ordem moral” na cidade devido 

o papel central que esta passa a integrar na região. Assim, as políticas públicas 

elaboradas para fomentar o “desenvolvimento” em Campos, são aquelas que 

correspondem às reivindicações da elite e do empresariado, como destacadas na 

entrevista do atual proprietário da Ad. Isso significa dizer que se mobilizam em torno 

de uma “sociabilidade fechada” (MAMANI, 2016). Em relação ao caso dos recursos 

públicos – os royalties do petróleo e futuramente, “as rendas” do minério do porto – é 

um caso “bom para pensar” (GEERTZ, 1989), pois insere no debate, mais um tema 

para problematizar.  

Essa pesquisa também apresentou momentos em que o sentido do 

“desenvolvimento” se encontra relacionado a uma qualificação de uma região em 

detrimento de outra, situações nas quais as gramáticas se mostram como 

justificações a uma posição historicamente hierarquizada de destaque, assim como, 

esta posição pode também não considerar prioritário a qualificação de outras regiões 

como, por exemplo, Campos ter sido considerada “um centro-articulador” (Mourão, 

2016). Pois, foi isso que observei nos arquivos, os diferentes ciclos de 

problematização do “desenvolvimento dos dois últimos séculos para compreender os 
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sentidos que vão ser dados ao “desenvolvimento” e suas ressignificações temporais, 

assim como se encontra evidenciado nas notícias de jornais como Campos, a 

primeira cidade a receber agências privadas, universidades, faculdades, empresas 

que foi se destacando ao longo dos anos, além de ter sido considerada uma “cidade 

usineira de maior sucesso da região”.  

No capítulo II, evidencia-se uma análise das situações que decorriam em 

ambientes variados, como por exemplo, uma conexão de rede de pessoas, mas não 

que estão necessariamente no mesmo local. As pesquisas que realizei nos arquivos 

permitiram apreender uma atmosfera de familiaridade e convívio, sem que as 

pessoas envolvidas precisem estar necessariamente no mesmo local, mas 

disputando e competindo sobre ele.  

Em relação ao capítulo III, do ponto de vista dos atores sociais que estão à 

frente, representando instituições públicas/privados ou ainda o empresariado, os 

sentidos sobre o “desenvolvimento” e a forma de mobilizá-los, como foi mostrado, 

não correspondem de certa forma ao mesmo papel do que aquele da academia, 

apesar da “distância” que considerei que houvesse entre eles, ambos tratam da 

gramática do “desenvolvimento” representados pelas formas apontadas neste 

trabalho, como aquelas indispensáveis para se viver em sociedade. Seja por meio 

de criticas ou controvérsias, estas são também indispensáveis para a formação de 

arenas que entrarão em disputa entre os atores. 

Com este trabalho busquei descrever e analisar estes ciclos e as arenas que 

problematizam o “desenvolvimento” em Campos. Percorri “centro e periferia” “com o 

intuito de compreender os repertórios e “as fronteiras fluídas” (Leite, 2011) que 

cruzam os entendimentos acerca do atraso, “desenvolvimento” e políticas públicas 

em Campos.  

Vale ressaltar que a conciliação entre esses mundos que apontei neste 

trabalho também corresponde a uma confluência relacionada ao momento da 

formação das arenas, sejam estas fixas ou não, pois essas evidenciam uma relação 

“assimétrica” referente ao adensamento deste debate sobre as causas do atraso, 

“desenvolvimento” e políticas públicas e, sobretudo das reconfigurações da 

sociabilidade política e social que integram as arenas e dependem da convergência 

destes mundos, os quais tomam as seguintes “vozes” em momentos diferenciados: 
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“[...] como sociedade civil, eu e outros empresários lutamos para tirar os 
camelôs das frentes das lojas”. (André, empresário, 2018). 
 
“[...] precisei romper com o grupo no poder, pois eu não compartilhei dos 
projetos individuais que sobressaiam aos projetos coletivos da cidade”. 
(Fagundes, ex-prefeito de Campos, 2018). 
 
“[...] foi preciso tomar atitudes consideradas anti-populistas para salvar 
Campos [...] isso repercutiu negativamente na sociedade, que não entendeu 
que isso foi preciso para colocar as contas em dia [...] isso é um problema 
cultural na cidade.” (Álvaro, professor universitário e superintendente da 
Fundecam, 2018). 
 
 
 

Os resultados desta pesquisa apontaram que o sentido do “desenvolvimento” 

e o problema “atraso” quando passam por ressignificações em diferentes arenas 

promovem causas e conseqüências. Estas passam a adquirir novos sentidos que se 

alargam e que se fecham paralelamente na medida que as disputas, tensões e 

conflitos se mobilizam em torno dessas arenas possibilitando que elas não apenas 

detectem o problema – desenvolvimento / atraso – mas também constroem e 

contribuem para uma nova uma interpretação sobre eles, atribuindo-os causa, 

identificando responsáveis, e influenciando-os na ação e nas soluções propostas. 

Resta saber, se essas “arenas-mundos” apresentarão a mesma flexibilidade 

para equalizar os acessos quanto à sua formação as quais visam discutir o 

“desenvolvimento” e as políticas públicas em Campos dos Goytacazes. No entanto, 

não foi esse o horizonte que se esboçou. 
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