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RESUMO 

O presente trabalho examinou as transformações de uma fração da paisagem urbana de Campos 

dos Goytacazes que corresponde ao bairro chamado Parque Santo Amaro com a orientação 

teórico-metodológica dos conceitos de Paisagem Cultural no campo da Geografia Humanista 

Cultural e Ação no âmbito da Ciência Política. Para tanto, utilizou-se as seguintes metodologias 

de operação: pesquisa bibliográfica, documental, iconográfica e virtual, nota/trabalho de 

campo, entrevista e recorte temporal para o anúncio do início da formação do bairro. Dessa 

forma, o trabalho está estruturado em três eixos:  o debate sobre a relação entre paisagem e ação 

política. O segundo eixo apresenta a investigação do planejamento urbano com o sentido de 

intervenção no espaço caracterizado por um saber/ação, onde comentou-se sobre a experiência 

brasileira e campista. E a etapa final  que diz respeito a operacionalização da leitura da paisagem 

do bairro onde se contextualizou os empreendimentos/objetos ao redor da usina do Queimado 

Açúcar e Álcool LTDA que estão divididos a partir das funções de serviço e moradia em 

associação com as agências/agentes envolvidos nas ações  do surgimento destes e da 

refuncionalização da usina que passa de um espaço de produção do setor sulcroalcooleiro a um 

espaço de lazer na atual base econômica do Norte Fluminense: o setor petrolífero. 

Palavras-chave: Paisagem. Ação. Bairro. Refuncionalização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The present work was done as a change in the urban landscape of the Campos dos Goytacazes 

that corresponds to the neighborhood called Parque Santo Amaro with a theoretical-

methodological orientation of the concepts of Cultural Landscape in the field of Humanist 

Cultural Geography and Action in the scope of Political Science. To do so, it uses the following 

operation methodologies: bibliographic, documentary, iconographic and virtual research, field 

work/note, interview and temporal cut-off for the announcement of the beginning of the 

formation of the neighborhood. In this sense, the work is structured in three axes: the debate on 

a relation between landscape and political action. The second axis presents an investigation of 

the urban progress with the sense of intervention in space as a knowledge/action, where it was 

commented on the Brazilian experience and the camper. The completion of an edition of the 

operation of the landscape of the neighborhood where the enterprises/areas around the company 

of Queimado de Açúcar and Álcool LTDA are inserted, which are divided from the functions 

of service and housing in association with actions/agents of intervention in the Actions of 

Surgery and Refunctionalization of the Passage of the Sulfur-alcohol Production Site of the 

South of America. 

 

Keywords: Landscape. Action. Neighborhood. Refunctionalization 
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INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho examinou as transformações de uma fração da paisagem urbana de 

Campos dos Goytacazes que corresponde ao bairro chamado Parque Santo Amaro. É fruto de 

uma trajetória acadêmica que se iniciou nos estágios supervisionados realizados durante a 

graduação em licenciatura em geografia. Na ocasião, o estágio foi dividido em três seções e 

esta ideia foi elaborada durante a terceira seção. Foi elaborado um projeto\aula de intervenção 

com o título de “Canal Campos-Macaé como elemento da paisagem urbana de Campos dos 

Goytacazes”, onde foi feito uma apresentação do contexto da sua construção, sua função, os 

atores envolvidos e posteriormente sua inclusão nos projetos de intervenção urbana feita no 

início do século XX projetada pelo engenheiro Francisco Saturnino Rodrigues de Brito na 

cidade. 

 Posteriormente, no período de elaboração do trabalho de conclusão de curso (TCC), foi 

desenvolvida uma investigação afim de examinar como o conceito de paisagem era tratado no 

contexto da educação básica e se os conteúdos acerca deste conceito se apoiavam ou não nas 

orientações teórico-metodológicas da corrente de pensamento geográfico denominada 

Geografia Humanista e Cultural. Assim, ao longo da pesquisa do TCC foi detectado que há um 

ecletismo na formulação dos conteúdos e como os conceitos gerais do espaço são aplicados na 

primeira série da segunda etapa do ensino fundamental e que vai de contra aquilo que é estudado 

no âmbito das disciplinas história do pensamento geográfico e teorias da geografia. 

 Com o intuito de aprofundar os estudos sobre o conceito de paisagem, buscamos analisar 

a área em que se encontra instalada uma das ruínas de usina de produção de açúcar/álcool 

instalada em Campos dos Goytacazes ainda no século XIX e que a sua estrutura resiste como 

ruína na paisagem atual da cidade.  

As usinas de açúcar e álcool tiveram grande importância para a história econômica da 

região Norte Fluminense e do Brasil, enquanto os usineiros, no período da criação das unidades 

produtivas até a decadência do setor, formaram a classe social condutora dessa atividade e 

controlavam terras, produção agrícola, produção industrial e uma imensa massa de 

trabalhadores que viviam no entorno das usinas. Optamos por analisar a Usina do Queimado1 

pela sua localização em uma das entradas da cidade e, por ser um estrangeiro, vindo morar em 

                                                           
1 Destaca-se que durante o TCC que a usina fazia parte do conjunto dos lugares históricos de Campos dos 

Goytacazes selecionados que foram usados para apontar as transformações da paisagem urbana através das 

fotografias públicas para a proposição de aulas expositivas no ensino fundamental da educação básica pública. 
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Campos em 2009 com objetivo de ingressar em um curso de graduação, percebi a presença da 

ruína da usina ao chegar à cidade, que por sua vez foi algo novo no meu cotidiano. Sendo uma 

das características dessa área em que a ruína da usina se encontra instalada, o contraste nas 

formas arquitetônicas que é perceptível e marca diferentes temporalidades, assim como ao redor 

da ruína é notável características de ruralidades presentes no meio urbano, como pastos, cercas 

de arame farpado, gado pastando e trabalhadores que circulam sob cavalos. 

 Após instituir uma familiaridade com o conceito de paisagem ao longo do trabalho de 

TCC, foi importante para aprofundar a análise sobre a área de estudo a apropriação do conceito 

de Ação. Entendemos que as paisagens são morfológicas por estarem sendo mediadas por ações 

que em correspondência recebem funções e estruturas e que ao longo do tempo tudo pode ser 

transformado a depender dos contextos sócio-econômicos-culturais. Entendemos que essas 

Ações estão sendo conduzidas por grupos sociais, que agem a partir de um aporte cultural e 

estão impressas na paisagem por meio dos objetos geográficos. São marcas que podem ser 

percebidas, vistas ou sentidas. Entretanto, nem tudo que se apresenta à nossa visão pode ser 

compreendido, visto que as intencionalidades e contextos, as múltiplas funcionalidades que 

possam ter existido anteriormente ao que se vê e os sujeitos envolvidos nas ações são elementos 

que não se anunciam no visível. 

 Dessa forma, esses conceitos são conduzidos por orientações filosóficas distintas. A 

abordagem que será utilizada no conceito de paisagem está no âmbito do pensamento da 

geografia humanista/cultural. Essa corrente apresenta três abordagens distintas devido ao 

padrão cultural utilizado na abordagem do conceito, porém elas não são excludentes e sim 

complementares. Tem sua origem no continente norte-americano, na escola de Berkeley na 

segunda metade da década de 1920. O conceito de Ação terá a condução no campo do 

planejamento urbano e regional e está apoiado na Teoria da Ação, uma teoria que se encontra 

nos fundamentos da Ciência Política e foi trabalhado pela professora Ana Clara Torres Ribeiro 

em obra intitulada “Teorias da Ação”.  

 Para tanto, utilizou-se as seguintes metodologias de operação: pesquisa bibliográfica, 

documental, iconográfica e virtual, nota/trabalho de campo, entrevista e recorte temporal para 

o anúncio do início da formação do bairro.  

 Ressalta-se que as entrevistas foram feitas com onze famílias residentes no bairro 

Parque Santo Amaro, com o proprietário/administrador da usina do Queimado, a atual direção 

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campos dos Goytacazes, a liderança da Associação 
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Fluminense dos Plantadores de Cana na década de 1990 e do Sindicato dos Trabalhadores na 

Usina de Açúcar de Campos dos Goytacazes, um ex-funcionário do Banco Nacional de 

Habitação (BNH). E para apresentar a refuncionalização da usina foram entrevistados 

representantes de algumas agências artísticas e eventos culturais que realizaram intervenções 

no local entre o período de 2002 e 2018.  

 Na busca de fontes visuais foi feito um levantamento no acervo do Centro de Memória 

Fotográfica do Instituto Federal Fluminense coordenado pelo professor/pesquisador Leonardo 

Vasconcelos e no Arquivo Público Municipal Waldir Pinto de Carvalho coordenado pelo 

diretor Carlos Freitas. Assim como fotografias atuais do Parque Santo Amaro produzidas pelo 

Laboratório Planejamento, Cultura e Representações Espaciais (LabCult), coordenado pela 

professora/pesquisadora Elis de Araújo Miranda. 

 O trabalho está estruturado em três eixos:  o debate sobre a relação entre paisagem e 

ação política. O segundo eixo apresenta a investigação do planejamento urbano com o sentido 

de intervenção no espaço caracterizado como um saber/ação, onde comentou-se sobre a 

experiência brasileira e campista. A etapa final diz respeito a operacionalização da leitura da 

paisagem do bairro onde se contextualizou os empreendimentos/objetos ao redor da usina do 

Queimado Açúcar e Álcool LTDA que estão divididos a partir das funções de serviço e moradia 

em associação com as agências/agentes envolvidos nas ações  do surgimento destes e da 

refuncionalização da usina que passa de um espaço de produção do setor sulcroalcooleiro a um 

espaço de lazer na atual base econômica do Norte Fluminense: o setor petrolífero. 

 O marco para este estudo foi o ano de 1979, ano de lançamento do projeto de 

planejamento urbano denominado de Plano de Desenvolvimento Físico e Territorial Urbano de 

Campos (PDUC) e a partir deste plano identificamos a relação indissociável entre ação e 

paisagem e da formação do bairro a partir da sua implementação. E por fim, constatamos que 

quaisquer ações advindas de gestores públicos deixam marcas na paisagem de uma cidade e 

que importa identificar quais as relações estabelecidas entre o setor público e os setores privados 

e a quem beneficiam os planos urbanísticos. 
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CAPÍTULO I - Paisagem e Planejamento Urbano: um percurso teórico 

 O presente capítulo é o primeiro momento da estrutura investigativa. Consiste em 

demostrar aspectos referentes aos dois conceitos-chave que orientam a pesquisa: I) Paisagem 

Cultural, desenvolvido no âmbito da corrente de pensamento geográfico denominada Geografia 

Humanista e Cultural e II) o conceito de Ação no âmbito do planejamento urbano. A discussão 

realizada nesse capítulo remete a um marco conceitual em que a pesquisa se baseia. Apontamos 

para o reconhecimento da relação indissociável entre Paisagem e Ação e a necessidade de 

refletir sobre a estreita relação que há entre esses dois fenômenos sociais, inclusive quando se 

pensa essa relação no campo dos estudos urbanos. 

 

1.1  Contextualização breve a geografia humanista/cultural 

 A geografia cultural consiste em uma orientação teórico-metodológica onde as 

discussões das investigações são acerca do conceito de paisagem cultural e de lugar. No entanto, 

essa escola possui inflexões de pensamento, embora tenham um padrão de análise distinto, não 

são excludentes, mas complementares. Entretanto, aqui, focaremos na revisão sobre o conceito 

de paisagem cultural que norteia nossa pesquisa.  

 Considera-se que esta corrente de pensamento teve início em 1925 no continente norte-

americano a partir da constituição da denominada Escola Saueriana ou Escola Berkeley. Esta 

escola foi fundada pela geografia Carl Sauer e orientou estudos regionais onde utilizavam uma 

concepção materialista associada a um gênero vida. Entretanto, a partir da década de 1960 

passou a ser fortemente criticada pelos geógrafos que se alinhavam com a denominada 

Geografia Analítica. Segundo Holzer (2012), devido ao predomínio da geografia analítica, 

houve a possibilidade de convergência das pesquisas, porém tendo como questão comum a 

percepção ambiental. Nesse sentido, surge a preocupação em incorporar os progressos da 

psicologia comportamental que apresenta uma renovação com contribuições antropológicas, 

sociológicas e psicológicas aos estudos geográficos. 

 Em meados do século XX, na década de 1970, podemos apontar o surgimento de outra 

vertente da Geografia Cultural, com pilares em outra orientação filosófica, surge os geógrafos 

culturais neomarxistas. Estes vão argumentar que a paisagem é um reflexo e condição social e 

irão destacar os simbolismos que nelas estão expressos e estes são mediados por sujeitos 

inseridos em classes sociais que possuem o poder de difundir suas ideologias a partir de 

sistemas simbólicos de comunicação instalados nos espaços e são esses objetos simbólicos que 
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marcam, delimitam e/ou distinguem as paisagens. Essa inflexão de pensamento foi chamada de 

Nova Geografia Cultural que culminou em estudos até a segunda metade da década de 1970. 

Pode-se destacar o paralelo advento de distintas correntes de pensamento geográfico2, 

especificamente em 1976 quando se inicia o aparecimento de uma outra vertente que passa a 

ter uma atenção maior na geografia. Essa corrente se baseia na perspectiva humanista que busca 

o exame das ações e das invenções da condição humana por meio de uma concepção que 

estende a ótica cartesiana, inserindo estudos das humanidades nos temas geográficos 

abrangentes (HOLZER, 2012).  

 Segundo Corrêa e Rosendahl (2012) na corrente Saueriana, a cultura é debatida em 

termos extensos, compreendendo, entre outros, costumes, crenças, tradições, técnicas, aptidões, 

normas, linguagens, artes, gesto e moral no âmbito materialista. Enquanto na nova geografia 

cultural o campo dos significados é ressaltado e são criados e recriados em um movimento 

conduzido por diversos grupos sociais em diferentes esferas da vida com exclusivas 

espacialidades. 

 Por meio de um simpósio sobre percepção ambiental e comportamento foram 

esquematizados uma linha de ação e um roteiro temático de renovação para uma geografia 

cultural/histórica onde o “meio pessoalmente apreendido” e a “aproximação humanística” 

configuram-se o ponto de partida (HOLZER, 2012). 

 Ainda segundo Holzer (2012), faltava um apoio teórico-conceitual que expressasse a 

diferença entre a geografia humanística e a geografia comportamental para que se tivesse uma 

nova epistemologia para geografia. Dessa forma, a possibilidade da 

fenomenologia/existencialismo foi a proposta de suporte filosófico que garantisse a 

justaposição humanista na geografia através da descrição do universo vivido da experiência 

humana, utilizando a intencionalidade para reconhecer a estrutura perceptiva de quem imprime 

suas marcas na paisagem e de quem as lê, sente e/ou percebe. 

                                                           
2 Na década de 1970 também se inicia a prática de reconhecimento de lugares como patrimônio histórico nos 

Estados Unidos. Essa política implicou na curiosidade de pesquisadores que passam a desenvolver estudos na 

perspectiva da experiência (RELPH, 2014). Holzer (2012) aponta o ano de 1976 como marco que representa a 

ruptura de um campo investigativo da disciplina. No encontro realizado com o nome de Anais da Associação dos 

Geógrafos Americanos ocorreu uma declaração de independência de um movimento intelectual publicado no 

artigo de Yi-Fu Tuan denominado de “Geografia Humanistica”. Dessa forma, surge a ideia de uma geografia 

humanista como um campo disciplinar diferente, com relações mais estreitas com a geografia cultural e a geografia 

histórica. 
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 Gomes (2012) menciona que o humanismo vem sendo a grande influência nas ciências 

sociais, onde fez surgir uma vasta diversidade de concepções. Um “horizonte humanista” 

caracterizado por um ecletismo nas abordagens, fruto do contexto crítico das ciências sociais 

que implica na ausência de um programa unitário. Holzer (2012) chama atenção para a 

caracterização do conceito de Lugar fundamentado pela fenomenologia/existencialismo com 

contribuições de Eric Dardel na década de 1950, Edward Relph, Yi-Fu Tuan, Anne Buttimer, 

entre outros ao longo da década de 1970, veio a consolidar um campo disciplinar denominado 

de núcleo humanista da Geografia. 

 Esse núcleo parte da premissa de que o espaço é um mosaico de lugares que expressam 

a vontade, os valores e a memória das relações humanas. Não objetiva explorar um campo 

único. Pretende-se criar uma inovação da leitura dos eixos temáticos da geografia, construir um 

conhecimento científico crítico que ache na filosofia uma concepção para examinar os 

fenômenos humanos (HOLZER, 2012). Desse coletivo humanista surgem três abordagens de 

pesquisa: a) de crítica a geografia humanista; b) de busca de um novo paradigma e c) os que 

buscam interconexão com contribuição teórica humanista com outros apoios filosóficos3.  

 O conceito de paisagem cultural, o qual sustenta nossa análise da paisagem urbana de 

Campos dos Goytacazes se apoia nas abordagens da geografia humanista que busca 

aproximação com a dialética marxista. A dimensão cultural é a questão central dos objetivos 

que buscam compreender o mundo vivido dos grupos sociais, constituído simbolicamente 

baseado em uma hegemonia ideológica que se materializa no espaço. 

 

1.2  Sobre paisagem: gênese e conceituação  

 O fenômeno paisagem possui diversas abordagens e metodologias e deve ser ressaltado 

que é de interesse de diversos campos do saber. Vinculada às ciências humanas, a produção 

técnica e as ciências naturais, a paisagem está passível a desafios constantes e controvérsias. A 

essência do conceito compõe-se no conjunto articulado de formas materiais, tanto da natureza 

como pelas atuações antrópicas, infligindo funcionalidades e significados tornando-se 

multidimensional e com diversas perspectivas que fornecem definições e conteúdo. 

                                                           
3 A primeira abordagem criticava a reinterpretação do existencialismo, como sendo a única que poderia assumir 

como doutrina crítica ao positivismo. A segunda abordagem tinha como intuito, delimitar as três orientações 

filosóficas da geografia: positivismo, marxismo/estruturalismo e o humanismo. A terceira abordagem consiste na 

aproximação da geografia humanista a outros aportes filosóficos como o idealismo, a dialética marxista e o 

materialismo histórico (HOLZER, 2012). 
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 Dada a abrangência do termo e os sentidos disciplinares a ele relacionados, que oscila 

em combinação com o interesse do objeto estudado e da forma a qual será trabalhado, faz-se 

necessário a delimitação do conceito de paisagem. Meinig (2003) diz que o entendimento da 

paisagem pode estar associado a variadas instâncias como: natureza, habitat, artefato, estética, 

ideologia, riqueza, história ou lugar. 

 Castro (2005) com base nas proposições de Habermas, apresenta três possíveis 

classificações de base filosófica que o conceito pode estar inserido: o empírico/analítico, o 

histórico/hermenêutico e o crítico. O primeiro, se enquadra o positivismo clássico e o lógico. 

Já a segunda base filosófica inclui a fenomenologia, a hermenêutica e o existencialismo. A 

terceira engloba a teorias da psicologia freudiana e o marxismo, apesar da extrema polissemia 

e acepções, na geografia a paisagem é conceito-chave, isto é, tem capacidade de dar unidade, 

identidade e afirmação a geografia enquanto ciência. Entretanto, foi submetida a um segundo 

plano, simultânea a ênfase nas outras categoriais espaciais (região e território).  

 Um consenso entre as argumentações está entorno da concepção da paisagem no 

domínio da observação. Ainda por meio de Castro (2005), a paisagem tem dimensão do real 

concreto (o que se mostra) e a representação do sujeito (o codificador da observação). Nesse 

sentido, a paisagem resulta de um procedimento cognitivo mediado por representações de um 

imaginário social, tornando-a dual: um par indissociável concreto/simbólico. 

  Meinig (2003) aponta que o determinante que vem a conceber a paisagem com variados 

significados está na sua composição articulada entre o que está à frente da vista e o que está 

contido na mente. Para esse geógrafo, a paisagem consiste na dimensão da percepção e esta é 

marcada por um procedimento seletivo.  

 Afirma Santos (1988) que existem diversas maneiras de interpretar a mesma realidade, 

o autor menciona que a paisagem consiste em tudo que nossa vista pode abarcar, não sendo 

apenas definida pelo campo do visível, mas também por aspectos sonoros, variações de posição 

e de cores. O que a vista observa depende da localização que acarreta em variadas escalas e 

pontos de vista, como Polette (1999) cita que pode ser um intricado sistema territorial formado 

por elementos e conjuntos de diferentes amplidões constituídos a partir da influência de 

procedimentos naturais e sociais que se mantém em constante intercâmbio, que se alargam 

historicamente.   

 Outro consenso entre as argumentações do conceito, foi seu surgimento no âmbito 

artístico como formas de criar representações da paisagem a partir de linguagens e expressões 
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artísticas (pintura, escultura, arquitetura, literatura, etc.), tendo como característica significante 

a estética. 

 Polette (1999) afirma que a referência mais antiga se encontra na literatura bíblica, no 

livro dos Salmos. Na obra literária o termo possui uma conotação de vista estética, a concepção 

de um cenário: os palácios, castelos e o templo do rei Salomão, bem como a vista de Jerusalém. 

Para Maximiano (2004) a noção de paisagem surgiu na Antiguidade, com a construção dos 

jardins de ordenamento dos complexos residenciais na dinastia egípcia. Na Mesopotâmia os 

jardins eram construídos dentro das cidades como forma de representar os oásis  

 A paisagem na Antiguidade possuía a noção de segurança e contemplação, dessa 

maneira, os jardins eram construídos com o objetivo de representar o desconhecido, a natureza 

selvagem e distante. Existia uma seletividade na construção da paisagem por meio dos jardins 

públicos com caráter estético e utilitarista, era organizada com elementos benéficos 

constituindo um ambiente silvestre oposto ao ambiente hostil fora da cidade. Enquanto no 

Ocidente antigo a natureza era oposta ao indivíduo, no Oriente antigo o indivíduo fazia parte 

da natureza, que por sua vez, era entendida como um sistema vivo, porém ambos objetivavam 

expor o ambiente externo desconhecido de maneira artística (MAXIMIANO, 2004).  

 Polette (1999) relata que o fim da Idade Média refletiu no desgaste das bases filosóficas 

que fundamentavam a organização paisagística dominante e com o período da Renascença os 

jardins passam a ter além do caráter contemplativo, são planejados para a distração, ou seja, 

passa também a ter fins para o lazer e são construídos para o mundo externo. Renascença traz 

consigo a renovação (também cultural) da concepção de estética ao atingir seu apogeu no século 

XVI, que vai transcorrer pelas diversas intervenções artísticas   

 A pintura com grande importância, marca o início da observação e representação da 

natureza. Segundo Maximiano (2004), o registro da paisagem a partir do concreto ocorreu 

primeiro na pintura, sob uma visão mais atenta e meticulosa dos pintores ocidentais e orientais4. 

Trata-se de uma redefinição da conotação espacial que apanhou um novo significado para a 

paisagem, que passa a ser experimentada com uma realidade total espacial/visual do ambiente 

(POLETTE, 1999). 

                                                           
4 Podemos citar Pieter Bruegel (O Velho) um pintor do movimento estético conhecido como Renascimento, esse 

pintor flamengo obteve prestigio artísticos com o trabalho caracterizado por obras que representavam a paisagem 

e cenas do campo. Dessas pinturas algumas célebres como: “Provérbios Neerlandeses” (1559), “A Torre de Babel” 

(1563) e “Paisagem com a queda de Ícaro” (1565). 
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 Essa nova abordagem através da invenção da perspectiva, significando retratar a 

natureza (paisagem) de maneira mais realista.  O fenômeno vai se constituindo como um 

mosaico de elementos naturais e não-naturais, que são passíveis de serem apreendidos pelos 

sentidos em um momento, a partir de um dado lugar (POLETTE, 1999). Dessa maneira, passa 

a ter um sentido de unidade, fundamentado sobretudo no conjunto de elementos materiais 

percebidos. 

 Claval (2012) relata que consiste em uma metodologia para pintar utilizando a analogia 

com uma janela, como técnica de enquadramento. Estes enquadramentos eram vistos em 

quadros que pintavam uma porção da natureza e gradativamente foi sendo aprimorado e 

inserido nas pesquisas para ilustrar as observações das áreas geográficas, como veremos na 

seção seguinte. 

 

1.3  Paisagem como entidade geográfica e a variedade de definições 

 Antes de partirmos para discussão entre a relação da paisagem com a geografia, um 

breve esclarecimento é merecido acerca das variadas acepções que a palavra ganha de acordo 

com a língua que é empregada.  

  Polette (1999) menciona, que os conceitos primitivos a respeito da paisagem são de 

origem medieval.  Enfatiza que o termo alemão “Landshaft” significa um ordenamento 

característico de uma região em acordo com uma ordem social. Castro (2004) refere-se a uma 

associação entre sítio e seus habitantes, uma agregação morfológica e cultural.  Segundo Claval 

(2012, p. 246) a construção do termo surgiu das pinturas nos Países Baixos na forma de 

“Landskip”, entendido como distrito ou região e as mudanças na lei da perspectiva implicaram 

em novos significados ao termo:  

O alemão forja o termo Landshaft, e o inglês, Landscape, para traduzir o novo 

termo holandês, cujo emprego se impõe com a difusão do gênero pictural. O 

italiano transcreve a ideia de extensão de pays, que vem da raiz land, criando 

paesaggio, de onde deriva o termo francês. Seu emprego é verificado a partir de 

1549. O surgimento da paisagem como forma de pintura é uma das consequências 

da revolução que o uso da perspectiva introduz. 

  A paisagem entrou na língua portuguesa originária do francês: “paysage” que é derivada 

de “pays” com conotação territorial e o significado está atrelado as técnicas renascentistas de 

pintura (NAME, 2012). Na língua alemã acontece o mesmo com o prefixo “land” que designa 

estados federativos. No inglês “Landscape” pode significar imagem que representa uma cena 

natural, ramo da pintura ou fotografia que se ocupa de tais imagens ou extensão de um cenário 
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natural percebido pela vista. Na língua espanhola a conotação do termo encontra-se no campo 

artístico, entendido como pintura ou desenho que representa um dado terreno, uma porção de 

solo considerada em seu caráter artístico. Enquanto o enfoque soviético possui uma conotação 

estética e científica, considerando uma fração da superfície terrestre munida de limites naturais, 

onde os elementos naturais formam um anexo de interação e interdependência (POLETTE, 

1999). Portanto, destaca-se que o conceito advém associado a questão sócioespacial. De acordo 

com o dialeto do país ou região onde o vocábulo é empregado, aparecem significados diferentes 

ao termo paisagem.  

 Sobre a interação com a ciência geográfica, o conceito foi incorporado no início do 

século XVIII uma nova abordagem para observação influenciada a partir dos estudos 

naturalistas. O alemão Alexander Von Humboldt com o método explicativo e comparativo 

mediado pela oscilação da ótica: a observação horizontal de origem artística e observação 

vertical criando uma interface, com o intuito de caracterizar um espaço e suas diferenças 

paisagísticas (POLETTE, 1999; MAXIMIANO, 2004; NAME, 2010; CLAVAL,2012).  

 Durante os séculos XVI, XVII e XVIII as sociedades ocidentais experimentaram um 

procedimento de transformação e diante disso iniciou um intercâmbio universal de ideias que 

elevaram as paisagens artísticas a um conceito de planejamento global (POLETTE, 1999). No 

final do século XIX, os estudos feitos por Ratzel que enfatizavam as relações casuais existentes 

na natureza, tiveram influência no conhecimento das paisagens. Os exames da paisagem eram 

feitos por meio de tipologias de unidades de vegetação, que foram assimilando gradativamente 

tanto componentes físicos quanto socais (MAXIMIANO, 2004).  

 Embora o conceito seja utilizado sob variados aspectos, resulta da relação dinâmica de 

elementos físicos, biológicos e antrópicos. E que não é exclusivamente um evento natural, mas 

contêm a vivência humana. O conceito de cultura é tão polissêmico quanto o de paisagem onde 

possuem uma evidente interação, mesmo que quando o conceito de paisagem não fora abordado 

na dimensão científica, a cultura se encontra implícita em outras definições do conceito.  

 Para fundamentação teórica da investigação, o conceito de paisagem que será usado é 

entendido a partir da relação de um conteúdo cultural como um elemento que expressa a marca 

de uma dada sociedade no espaço geográfico.  

 

1.4  Paisagem cultural: Carl Sauer, Denis Cosgrove e Augustin Berque 
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 Dada a polissemia do conceito de cultura, sua abrangência mesmo no cotidiano é usada 

para designar diferente coisas. A cultura pode ser percebida como o intercâmbio (de produção) 

direto dos seres humanos com a natureza (agricultura, silvicultura, etc.), também como conjunto 

de ideias, valores, crenças e moral. Dessa forma, paisagem e cultura transportam em si uma 

aversão constante entre materialidade e imaterialidade. 

 Nas primeiras décadas do século XX Carl Sauer atribuiu em suas pesquisas a paisagem 

como um objeto central da geografia e a cultura como marca da ação humana. Isto é, propõem 

um esquema pare se estudar a região, tendo como o principal elemento a paisagem, que irá se 

modificar com o desenvolvimento das relações indivíduo/meio no seio de uma cultura.  

 Para Sauer, a “morfologia da paisagem” corresponde a um método5 e objeto que se 

baseia nas descrições sistêmica das formas, suas relações e associações como síntese da região. 

Nesse sentido o autor desenvolve um manual para se abordar de maneira articulada os três 

domínios dos estudos geográficos: a) estudo da superfície da Terra e os processos físicos; b) 

estudo das formas de vida e a relação com os ambientes; c) estudo da diferenciação de áreas 

(SAUER, 2012). 

 O autor classifica o conceito em dois tipos: as paisagens naturais que sãos as paisagens 

suspostamente intocadas ou com pouca ação antrópica, enquanto a paisagem cultural é um 

produto da presença dos indivíduos como agentes que modificam a paisagem natural no 

decorrer dos processos históricos. 

 Ao estudar a forma por si só da paisagem e seus sistemas, se alcança a generalização. 

Ao passo que a comparação, o procedimento de comparar a paisagem específica em relação a 

outras, se constrói a base parcial. Logo, com a análise das mudanças das paisagens ao longo 

dos anos, a reconstituição do passado das mesmas, se alcança a base histórica (NAME, 2010). 

Para Sauer é "o estabelecimento de tipologias e comparações analíticas" (GOMES 2011, p. 232) 

                                                           
5 O método morfológico de Sauer (2012) consiste nos estudos comparativos, de contorno organizado das 

associações e ordenamentos dos fenômenos, como suas formas integradas a estruturas, um método empírico e 

apoia-se em três pressupostos: uma unidade de qualidade orgânica ou quase orgânica, ou seja, uma estrutura para 

qual certos componentes são necessários, esses elementos componentes sendo chamados "formas". A semelhança 

de forma em estruturas diferentes é reconhecida em função da equivalência funcional, as formas sendo, então, 

"homólogas". E os elementos estruturais podem ser dispostos em série, especialmente em sequência de 

desenvolvimento, indo de um estágio impaciente a um estágio final ou completo. Esse estudo morfológico não se 

concentra em um sentido biológico, apesar do termo morfologia ter surgido nos estudos biológicos. O método 

morfológico no campo social consiste em sintetizar os fenômenos, uma síntese contínua servido com maiores 

sucessos na Antropologia. 
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e a descrição da paisagem a partir desses pressupostos, compreende-se como fase inicial do 

trabalho científico que necessita ser prolongado, posteriormente, pelo exame lógico. 

 A escolha de uma operacionalização correta, as dicotomias como geral e particular 

seriam superadas: "pela descrição de "formas" (GOMES 2011, p.233), são frutos de 

observações confrontadas e manifestam: "uma estrutura invariável que tem importância 

generalizada" (GOMES 2011, p.233), portanto "as formas são a expressão local e empírica de 

um sistema abstrato funcional-lógico" (GOMES 2011, p. 233). 

 A crítica que apontou uma nova direção se centra no padrão de cultura utilizado nas 

pesquisas, esse padrão cultural é chamado de supraorgânico. Duncan (2001) faz a crítica 

argumentando que esse padrão constrói um determinismo cultural6. Segundo o autor, essa teoria 

não se preocupa com o indivíduo, este é um agente das forças culturais, um mensageiro que 

leva informações por gerações de um lugar para o outro. Esses valores culturais controlam as 

imaginações humanas e motivam a conformação da vontade.  

 Cosgrove (2012a) aponta sobre o mundo dos significados, o papel da imaginação, da 

cultura e o cuidado que se deve ter nas análises. Não existe indivíduo natural, este é portador 

de uma cultura. A imaginação é percussora de todas as ações do indivíduo, dessa forma, 

configura-se o primeiro estágio de transformação do indivíduo perante o mundo. Ela não é 

inteiramente reprodutiva, muito menos, meramente produtiva. Segundo Cosgrove (2012a) é 

importante reconhecer a imaginação como ideia central para construir os significados e sanar 

com os antagonismos, deste modo, pretende-se abordar mais dos elementos resultantes da 

relação homem e o mundo natural. 

 Com o papel da imaginação enfatizado para significar o mundo, então as paisagens estão 

carregadas de significados. Cosgrove (2012b, p. 23) divide a discussão em três termos que 

permeia entre paisagem, cultura e simbolismo:   

Assim a paisagem está intimamente ligada a uma nova maneira de ver o mundo 

como uma criação racionalmente ordenada, designada e harmoniosa, cuja 

estrutura e cujo mecanismo são acessíveis à mente humana, assim como ao olho, 

e agem como guias para os seres humanos em suas ações de alterar e aperfeiçoar 

o meio ambiente. Neste sentido, a paisagem é um conceito complexo de cujas 

implicações desejo especificar três: 1) um foco nas formas visíveis de nosso 

mundo, sua composição e estrutura espacial; 2) unidade, coerência e ordem ou 

concepção racional do meio ambiente; 3) a idéia de intervenção humana e controle 

das forças que modelam e remodelam o nosso mundo. Tal intervenção, deve-se 

                                                           
6  A realidade é composta por estágios: a base é inorgânica, segue para orgânica, que por sua vez é vestido por um 

estágio psicológico e por fim o estágio cultural. Estão interligados, porém separados por áreas de investigação, 

possuem suas particularidades e casualidades. Não havendo como transferir uma explicação de um estágio para o 

outro. 
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ressaltar, não é indiferente, exploradora ou destrutiva, mas uma relação que 

harmonizaria a vida humana com a ordem ou o modelo inerente da própria 

natureza. 

 Sobre cultura, existe relação desta com a consciência, natureza e poder:  

a cultura não é algo que funciona através dos seres humanos; pelo contrário, tem 

de ser constantemente reproduzida por eles em suas ações, muitas das quais são 

ações não reflexivas, rotineiras da vida cotidiana, examinadas no capítulo de 

Eyles. Uma religião, por exemplo, ou um credo político só podem sobreviver se 

as pessoas os praticarem (COSGROVE, 2012b, p. 223). 

 Dessa maneira, existe, em uma sociedade, o conflito entre a cultura dominante e as 

culturas alternativas: 

Assim, o estudo da cultura está intimamente ligado ao estudo do poder. Um grupo 

dominante procurará impor sua própria experiência de mundo, suas próprias 

suposições tomadas como verdadeiras, como objetiva e válida cultura para todas 

as pessoas. O poder é expresso e mantido na reprodução da cultura. Isso é mais 

bem concretizado quando é menos visível, quando as suposições culturais do 

grupo dominante aparecem simplesmente como senso comum (COSGROVE, 

2012b, p. 226) 

 Destaca-se a advertência sobre a importância do símbolo nas relações dos indivíduos. 

Os símbolos então por toda parte, mas muitas vezes são sutis: 

O lugar de nascimento de uma grande figura nacional pode ser uma casa comum, 

mas tem significado simbólico enorme para os iniciados. Muito do simbolismo da 

paisagem é menos aparente do que qualquer um desses exemplos. Mas ainda serve 

ao propósito de reproduzir normas culturais e estabelecer os valores de grupos 

dominantes por toda uma sociedade (COSGROVE, 2012b, p. 227). 

 Todo o simbolismo da paisagem está no plano da ação e intuição de um grupo social. 

Apresenta-se em uma perspectiva imaterial, ela seria uma ideia, uma forma de ver o mundo 

onde o sujeito (coletivo, cada grupo ou sociedade) interpreta a si e aos outros. Dessa forma, a 

representação da paisagem é uma atitude ideológica associada a uma rede de interesses e uma 

tática de dominação, ela desponta o resultado de um procedimento constante incompleto 

(NAME, 2010). 

 Essas considerações incitam a reflexão que propõem Berque (2012) com o esquema de 

paisagem marca-matriz, as expressões de uma civilização, suas materializações no espaço. 

Simultaneamente uma matriz por também está em acordo com os planos da percepção, 

concepção e ação que estabelece uma cultura, que por sua vez, canaliza a relação de um dado 

grupo social com o espaço podendo se lida a partir dos objetos presentes na paisagem. Para 

Berque (2012) a paisagem existe em sua afinidade com um coletivo, que a produz e reproduz, 

transformando-a em emprego de determinada coerência.  
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 Para o pesquisador francês, a cultura é vista por uma ótica confiscada por uma 

consciência, valorizada por uma experiência, avaliada e ocasionalmente lançada por uma 

estética e por uma moral provocada por uma política. A paisagem é uma abstração que não 

reside somente no objeto, nem somente no sujeito, mas na influência mútua complexa destes 

dois termos (NAME, 2010). 

 A paisagem tem assim uma relação estreita com a ação e cultura, esse fenômeno espacial 

tem como fundamental característica a contínua transformação. As ações possuem um 

planejamento que pode ser compreendido como a consonância entre ideia e ação. Ao pensarmos 

esses pressupostos no ambiente urbano, a paisagem da cidade se torna um fenômeno e objeto 

de interesse público como veremos na seção seguinte e, posteriormente sendo ajustado a 

realidade urbana da cidade de Campos dos Goytacazes. Será apresentado uma revisão do 

conceito de ação na perspectiva de Ribeiro (2015) enfatizado no âmbito do planejamento 

urbano/regional. A variação da paisagem urbana está associada a grupos de interesses 

revestidos de projetos políticos que ao ser materializarem no espaço por meio dos planos 

urbanos induzem invenções no cotidiano da sociedade/cidade. 

 

1.5 Ação no âmbito do planejamento urbano: paisagem com direito e bem público 

 Quando refletimos sobre as ações em uma dada cidade, podemos entender que a partir 

daí se percebe um conjunto de práticas de organização espacial, no qual chamamos de espaço 

urbano. Nesse sentido, a ação exercida para organizar o espaço vem munida de um projeto, um 

plano, uma ideia, isto é, um planejamento.  

 Por conseguinte, esse planejamento é efetivado a partir da coordenação partilhada de 

grupos que possuem poder de decisão, o que Joseph (2004) denomina de associações de 

pressão. Em texto intitulado “Paisagem, coisa pública” o autor apresentou um exame de 

políticas públicas de acessibilidade para concepções de moradia, instrumentos coletivos e de 

transportes públicos. No planejamento da agenda dessas políticas para o bem público, há uma 

relação de forças entre os grupos de pressão havendo igualmente um poder desigual entre esses 

segmentos. Assim, a paisagem pode ser entendida como fenômeno social e objeto de interesses 

público comum ao conjunto de uma sociedade podendo ser evidenciada como tema do direito 

(GONÇALVES, 2015).  

 A paisagem seria um fenômeno sociopolítico da realidade na cidade, sendo 

negligenciado pelos agentes políticos, pela sociedade e pelo Estado. Nesse sentido, devido à 
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crise ética e política do Estado, isto é, a crise de representação envolvendo os direitos 

constitucionais, a paisagem passa ser um resultante de um crescente procedimento de 

fragmentação sócio-espacial, refletindo a fragmentação sociopolítica que caracteriza as cidades 

contemporâneas (GONÇALVES, 2015).  

 Joseph (2004) examina políticas de planejamento urbano em espaços públicos na cidade 

de Belém. A partir de uma abordagem sociológica o autor examinou empreendimentos7 

executados pela gestão municipal, onde um dos projetos elaborados por uma administração 

municipal que partiu de uma metodologia de gestão planejamento participativo e gestão 

democrática. Os espaços públicos selecionados por esta administração para fins de intervenção 

eram constituintes da memória coletiva da cidade e as ações planejadas prezavam a construção 

de uma paisagem como bem público comum para os moradores (e turistas) que frequentam, 

assim como a acessibilidade/mobilidade para e no centro urbano. 

Em outro projeto de intervenção urbana, este gerido pelo governo do Estado, 

implementou um projeto de uso e ocupação das margens da cidade a partir da lógica do turismo 

no espaço, onde o orçamento e as parcerias com o setor privado foram desiguais e 

proporcionaram a privatização da paisagem das margens da Baía do Guajará. O que se quer 

destacar é a produção do imaginário e como há uma intencionalidade diferente para cada um 

desses lugares8 com objetivo de proclamar um cartão postal para os habitantes (e turistas). 

 Nos espaços públicos selecionados para a intervenção9 tinham em comum estarem às 

margens da Baia do Guajará, possibilitando a acessibilidade a  uma paisagem natural, objeto de 

disputa de agentes imobiliários e outros setores privados da economia que tentavam cercear o 

acesso às margens dos rios e da baía do Guajará, indo de contra o projeto de democratização do 

espaço público e de acesso à paisagem natural da cidade. 

Segundo Ribeiro (2013) o planejamento urbano tem duas faces que devem ser 

resgatadas ao efetivar a ação. A face prática que está no âmbito técnico-científico com 

orientação interdisciplinar com função de registrar a organização do território, dos indivíduos 

e das atividades. E a face de caráter social/político que fornece compreensão dos segmentos 

                                                           
7 A pesquisa de Joseph (2004) se apoiou em três tipos de trabalho no campo do planejamento urbano: 1) trabalhos 

sobre gestão pública e urbanidade democrática; 2) sobre restruturação urbana de espaço públicos centrais e 3) 

sobre avaliação econômica e política de projetos. E a possível adequação no caso de Belém. 
8 Que por sua vez, tem relações sociais delimitadas por diferentes classes/culturas, onde fez refletir nos 

investimentos dos projetos. Enquanto um teve um orçamento alto em parceria com empresas privadas, o outro foi 

feito com um orçamento menor voltado para as camadas mais populares e com planejamento participativo que fez 

surgir um antagonismo. 
9 Mercado Ver-o-Peso e o centro comercial da Estação das Docas 
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sociais e dos interesses contemplados ou excluídos de um dado planejamento. No entanto, 

abordar de forma simultânea essas faces exige um esforço de análise e somente a partir desse 

tratamento se compreende o planejamento como técnica de intervenção orientada por um 

conteúdo social e político que busca efetivar uma modernização.  

 O planejamento tem relação com as conjunturas, sendo necessário fazer periodizações 

e espacializações desses processos de modernização e seus rebatimentos na paisagem. O 

entendimento histórico do planejamento abrange associações entre necessidades sociais, as 

hipóteses materiais da economia e as prioridades políticas. Se instala como gestão política de 

soluções entre desigualdades da estrutura social e as condições imediatas da vida coletiva, 

entusiasmadas pela busca de legitimidade de interesses e frações sociais a partir de uma lógica 

racionalizadora (RIBEIRO, 2013). 

 Quando se reflete sobre planejamento urbano quanto ciência, se identifica um conjunto 

de padrões que foram formulados historicamente com validade e em acordo com diferentes 

conjunturas. São anexos de princípios que norteiam o exame de uma dada realidade urbana, 

assim como define a maneira, objeto e objetivos da intervenção que se propõe. Cada padrão é 

apanhado como representações que classificam a realidade social e as técnicas de ação. Dessa 

maneira, existe uma associação entre saber e ação formando um princípio analítico, sendo uma 

característica do discurso do planejamento urbano/urbanismo. Ocorre assim a enunciação de 

um problema como força motriz das propostas que interagem de forma distinta o conhecimento 

desse problema. Um saber científico com um composto de técnicas de intervenção (RIBEIRO; 

CARDOSO, 1994).  

 Há uma nova interpretação dos paradigmas que norteiam a manifestação da questão 

urbana como um campo de intervenção do Estado que obedece a um conjunto de verificações 

de natureza histórica. Surge um propósito fundamental que consiste na formulação de um 

diagnóstico sobre a sociedade que se expressa como uma terapêutica da cidade (RIBEIRO; 

CARDOSO, 1994) Uma terapêutica planejada com um projeto de cidade que está ancorada em 

uma utopia, ou seja, a utopia é entendida como um modelo ideal de cidade (VAINER, 2003).  

  Nas bases ideológicas do interesse público, não há como desvincular da noção de 

interesse privado. Por conseguinte, o interesse público está baseado na doutrina clássica do 

direito romano que corresponde a uma dicotomia entre ambos setores (privado e público) onde 

há dificuldade na compreensão da correlação entre interesse público e interesse difuso 

(GONÇALVES, 2015). 
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 Há uma terceira via que se aplica de forma mais abrangente o interesse público, que está 

para além dos conflitos de interesses entre Estado e sociedade, se centra no conjunto de 

interesses compartilhados por grupos, classes ou categorias de pessoas10, interesses estes, que 

não são propriamente estatais nem individuais. Sobre as diferenças entre o interesse público e 

o difuso, o autor diz que: 

(...)a diferença entre interesse difuso e interesse público está no fato de que o 

primeiro possui, em algum grau, um grupo ou conjunto de indivíduos referencial, 

unidos por circunstância de fato conexa, ainda que, considerando que o direito 

pleiteado pode não coincidir com o desejado pela coletividade; enquanto no 

segundo não há a possibilidade da determinação de um grupo em específico, mas 

se refere a toda a sociedade envolvida, em que o objeto de direito á 

automaticamente extensível a toda a coletividade de uma sociedade 

(GONÇALVES, 2015, p. 107). 

 

 Salvo essas considerações, a paisagem urbana entendida como um bem público se torna 

indivisível, ela é comum à coletividade em geral (interesse público primário), mesmo que se 

admita a multiplicidade de interesses existente na cidade. Mas além, o fenômeno pode ser tema 

de uma política pública específica, pois está vinculada a um processo (ação) no espaço que 

objetiva resolver problemas que atingem o interesse público.  

 Com a ascensão da paisagem como um problema político, ela passa a ser reconhecida 

como um elemento do planejamento da cidade, sendo colocada no âmbito de políticas públicas 

de ordenamento territorial (GONÇALVES, 2015). Na próxima seção será exposto reflexões 

acerca da compressão de como se organiza as ações e os elementos que a compõe. 

 

1.6 Ação, sujeito, ator e as faces do protagonismo  

 Buscamos entender a noção de ação pelas argumentações de Ana Clara Torres Ribeiro 

(2015), que reconhece e aprofunda o debate acerca dos sujeitos na atuação da produção e 

reprodução social do espaço a partir do planejamento. 

 Entre a ação e o objeto (o espaço) existe a intencionalidade mediando essa relação, 

construindo assim a inseparabilidade entre essas partes: a ação é um movimento em um 

espaço/tempo, logo, o espaço é que dará forma a ação por meio dos objetos11 em um dado 

período de tempo que por sua vez, está associado a um dado contexto histórico-econômico-

                                                           
10 Essa via aborda tal conjunto de interesse com base em duas leis a saber:  Lei nº 7.347/85 chamada de Lei de 

Ação Civil Pública, e na Lei nº 8.078/90 com o nome de Lei de Defesa do Consumidor. Sendo assim, ocorre uma 

subdivisão chamada de interesses transindividuais composta por interesses difusos, interesses coletivos e interesses 

individuais homogêneos. Os grupos se diferenciam entre si no que tange a maneira de representação e escala de 

atuação. O interesse público possui duas vertentes, uma primária relativa ao interesse coletivo, e uma secundária 

referente a forma que a administração observa o interesse público (GONÇALVES, 2015). 
11 Dessa forma, entende-se que o espaço geográfico é um híbrido entre ações e objetos. 
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político-cultural. Nesse sentido, essa indissociabilidade é que registra o processo do trabalho, 

das relações sociais e das transformações do espaço (SANTOS, 2014)  

 A relação espaço/tempo é instância da sociedade e sua essência é social. Ele é o conjunto 

dos objetos geográficos distribuídos no território. A configuração espacial e o modo como os 

objetos se dão na ótica, em continuidade visível forma o que se denominou de Paisagem. Por 

outro lado, ele também é o que dá significado a esses objetos. São processos sociais que 

representam a sociedade em um contexto histórico dado. São resolvidos em funções que se 

realizam por formas e adquirem expressão territorial. Sem formas a sociedade não se realizaria 

por meio das funções e processos. As formas geográficas contêm parcelas do social, são formas-

conteúdo 12e estão sempre mudando de significação no movimento da sociedade. Nesse 

movimento dialético (forma-conteúdo) a ação é inerente a função e condizente com a forma e 

os processos apenas recebem total significação quando materializados (SANTOS, 2014).   

 A ação é central no pensamento da autora e está ligada à esfera política. O conceito de 

ação relaciona-se também as atividades habituais de cooperação, tensões e conflitos, baseadas 

de maneira cotidiana em acordo com variadas escalas da vida social. A ação é uma disputa de 

sentidos que excede a dimensão estatal e um tema articulado a um projeto de renovação das 

ciências sociais (MAMANI, 2016). O início de compreensão da teoria da ação é necessário 

refletir sobre a categoria protagonismo13 e entendê-la como uma novidade. Afirma a autora que 

essa categoria, sinaliza uma alteração na ação emergindo uma nova maneira de refleti-la. O 

protagonismo está em acordo com uma cenarização mediada pela política (RIBEIRO, 2015). 

Esses são os pressupostos para a existência de duas faces na apreensão do protagonismo. 

 A primeira face é atributo da década de 1960 com o reconhecimento da relação entre 

ator e sujeito, um processo de transição do sujeito a ator que está absolutamente envolvida na 

formulação de um projeto, que por sua vez, possui uma essência política para transformação 

das relações sociais. Sem um projeto com vontade política ocorre o enfraquecimento na relação 

do ator e sujeito. Em linhas gerais a articulação entre ator, sujeito e projeto que forma a vontade 

política é o indicativo de defesa de uma cena, arena institucional ou pública que pode ser 

chamada de protagonismo. Essa face continua sendo atualizada e tende a reconhecer os dilemas 

estruturais através do sujeito e da ação e segundo a autora, a questão que se trata nessa face 

                                                           
12 Grifo nosso 
13 Ribeiro (2015) pretende valorizar os processos socioculturais para tratar o protagonismo como referência ao que 

ela denomina de hipermodernização e essa análise está instituída no campo dos movimentos sociais. 
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incide na interação entre sujeito, a ação e a acumulação capitalista, com a valorização do sujeito 

coletivo sendo a principal crítica dos movimentos sociais (RIBEIRO, 2015).  

 A segunda face consiste na atualização que foi iniciada a partir da década de 1990. O 

ator se sobrepõe a problemática do sujeito, nesse sentido, ocorre uma articulação entre 

protagonismo e ator. O ator é protagonista, logo, ele garante a existência do ator e o sujeito 

deixa de receber o mesmo exame e ocorre o aumento da capacidade de propor. Essa face 

contribui e está sendo utilizada em metodologias de administração, se mantém presente nos 

aparelhos administrativos, possuindo uma perspectiva diferente (RIBEIRO, 2015). 

 Atualmente os treinamentos de fiscalização de maneiras avaliativas de gestão são feitos 

com fundamento na segunda face, a mesma enfatiza a predominância de interações sociais e as 

propriedades do sujeito individual. A nova fase do capitalismo reflete na percepção da ação, 

pois com novas técnicas informacionais alteram as relações sociais (RIBEIRO, 2015). 

 No que concerne a noção de poder, Ribeiro (2015) apresenta abordagens diferentes para 

as partes. Na primeira face, a noção de poder é caracterizada a partir da fundamentação que se 

inicia na teoria de Maquiavel em acordo com uma atualização na segunda metade do século 

XX, pelo mando dos meios de poder, essa concepção vai se construindo por meio da 

compreensão de quais são os instrumentos de poder. Dessa forma, essa noção vista como uma 

luta pelo controle das ferramentas de poder e pela aquisição de competência de convencimento, 

isto é, a disputa pela hegemonia política e de conquista de legitimidade. 

 A concepção de poder na segunda face tem a aparência de disputa pela oportunidade de 

integração social, de sobrepujar os estigmas e de movimentação progressiva. Logo essa 

concepção é calcada na interação com concorrência. Em linhas gerais, é a disputa de 

oportunidades de integração social, de superação das ferramentas de opressão, pelo acesso e 

mobilidade social (RIBEIRO, 2015). 

 Ambas as faces possuem estratégia política e igualmente a concepção de poder, possuem 

abordagens diferentes. Na primeira face, primeiramente se identifica a oposição, depois 

identificam-se as ferramentas disponíveis para agir, para posteriormente se discutir as 

informações atinentes à ação. E necessário se conhecer o opositor, suas qualidades e meios de 

poder. Nesse sentido, essa estratégia está em acordo com uma percepção dos conflitos, 

contradições e antagonismos. De forma diferente, a segunda face primeiramente identifica-se 

os concorrentes, quem que vai concorrer a oportunidade. Uma face conduzida pela 

concorrência, pela competição (RIBEIRO, 2015). 
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 A percepção da ação também é diferente para cada face. Na primeira, está relacionada 

a percepção das forças sociais, essa força é que conduz a conquista de afirmação da força 

política. Essa passagem de força ocorre na disputa das arenas políticas e pelo alcance das 

ferramentas de poder, articuladas a discursos. Na segunda face a percepção de ação está ligada 

a fiscalização dos agentes de mudanças, isto é, o foco está na vigilância da ação e seu 

acompanhamento, que objetiva o aumento da eficácia (RIBEIRO, 2015).  

 Afirma Ribeiro (2015), em termos de ação planejada/planejadora, cada face 

operacionaliza de uma maneira: na primeira face há o reconhecimento de valorização a longo 

prazo, que pretende ter mudanças abrangentes e estruturais, portanto a juízo do projeto é de 

médio a longo prazo. Enquanto na segunda face, foca-se na ação, de maneira intensiva e 

focalizada em determinadas frações sociais e contextos, mais restringida a ação social em curto 

prazo.  

 Todas essas características que formam o conteúdo das faces do protagonismo serão 

opostas, sendo assim, são duas faces que disputam a política por meio de seus projetos de ação 

em arenas institucionais. A partir dessas considerações, que buscamos relacionar com a 

realidade da paisagem urbana de Campos dos Goytacazes, como a paisagem urbana foi sendo 

construída por meio de planos urbanísticos coordenados por uma parcela da sociedade campista 

que pretendiam a objetivos distintos de acordo com as conjunturas. 
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CAPÍTULO 2 – Melhorias Urbanas, Intervenções Urbanísticas e Planejamento em 

Campos dos Goytacazes (1830 - 1979). 

 O que foi discutido no primeiro capítulo do trabalho até então, refere-se à relação 

indissociável entre dois fenômenos que tem por base a dimensão humana: ação e objeto 

(espaço). Tais fenômenos já mencionados, estão em um processo constante de transformação 

que almejam, no que tange a processos de intervenção urbana, sempre uma modernização. 

 

2.1   A origem do pensamento urbano/urbanístico e as experiências do planejamento urbano no 

Brasil 

 Os juízos e práticas correspondentes ao planejamento urbano/urbanismo foram feitos 

em países centrais e emergiram das questões sociais associado a concepção de reforma social. 

No caso brasileiro destaca-se a importação desses modelos, onde ocorreram ajustes que 

permitem combinar eles a questões e representações que tonificam o campo do pensamento 

social. Entretanto, enquanto na Europa e no Estados Unidos a questão social é o eixo e objetivo 

central do pensamento, na realidade brasileira essa interação é implícita e problemática por ser 

carregada da concepção reformadora. As ideias de nacionalidade, desenvolvimento e 

modernização foram os principais eixos centrais da questão social que formaram um caráter 

diferente ao debate sobre o urbano (RIBEIRO; CARDOSO, 1994) 

 Na Europa as modernizações são decorrentes do desenvolvimento das cidades, são 

concretizados por meio de planos urbanísticos com o propósito de embelezamento ou 

reconstruções de centros urbanos14 desde o século XVII e XVIII15 (ALVES, 2013). Porém no 

século XIX as reformas passam a ter um caráter mais incisivas em decorrência da nova 

mentalidade social que agora vem a se organizar em moldes de uma sociedade moderna 

capitalista e industrial. A cidade dessa época era tratada como doente e a solução para o 

tratamento era discipliná-la e ordená-la, foi chamada de cidade da utopia médica higienista 

(VAINER, 2003). 

 Nos países socialistas, a origem das questões relacionadas às políticas urbanas, o 

planejamento surge como um campo de intervenção estatal. Refere-se a investigações de cunho 

                                                           
14 Segundo Alves (2013) esses planos urbanísticos sempre ocorreram, entretanto com a Revolução Industrial a 

cidade adquire um novo conceito, sendo constituída como lugar de aglomerações e de trocas comerciais. Onde os 

valores estéticos, morais e sociais passam a ser subordinados a economia de mercado e a cultura do consumo.  
15 Como exemplo, segundo Alves (2013) podemos destacar a reconstrução de Lisboa pelo Marques de Pombal 

(XVII) e a abertura do Place des Vosges em Paris (XVII). 
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histórico que objetiva entender as origens do urbanismo no projeto social de formação do 

Estado que se interagem com o surgimento de novos conjuntos de saberes e práticas políticas e 

jurídicas denominado de invenção social. Essa mudança é reflexo da atuação política e teórica 

de agentes chamados de agentes reformadores que atuaram na formação de novas disciplinas e 

organizadores de temas para estudos acadêmicos (RIBEIRO; CARDOSO, 1994).  

 Com o advento das instituições que objetivavam combater os males da sociedade 

industrial no início do século XX nos Estados Unidos, ressalta-se duas tendências de 

planejamento urbano a saber: a) a reforma municipal que visava acabar com sistema clientelista, 

transformando assim o sistema político local por meio da racionalização administrativa com 

princípios de gestão empresarial e b) a reforma habitacional dividida em housing reformers16  

caracterizado por ser contrário a formação de subhabitações e dos maus hábitos dos habitantes 

e o city planing17 com adoção de princípios de controle do uso do solo com ênfase no 

zoneamento (RIBEIRO; CARDOSO, 1994). 

 Na primeira década do mesmo século ocorre uma mudança no projeto reformador 

caracterizado por um acordo entre os movimentos reformadores para criar uma nova ordem 

social, calcada na racionalização do meio urbano, na reformulação do cotidiano, na 

funcionalidade à lógica da produção e novas maneiras de intervenção para consentir o 

estabelecimento de novas estratégias de dominação e disciplinamento das camadas populares 

por meio de instauração de políticas sociais.18  O planejamento urbano passou a ser configurado 

como um utensílio de melhoria da qualidade de vida urbana, com modificações das ruas e 

edifícios, a inserção de novos meios de comunicação, instalação de redes de esgoto, são ações 

que visam mudar a estética das construções, sanear os espaços públicos, ou seja, modernizar a 

cidade inserida na concepção de progresso e ambiente civilizado, que vem a ser as principais 

preocupações das elites coordenadoras desses projetos (ALVES, 2013). 

 No Brasil e na América Latina existem dificuldades para o estabelecimento de um 

discurso político e uma ação coletiva como no caso europeu. A ação coletiva na realidade 

brasileira está apoiada em três dimensões distintas e conflitantes: I) a luta de classes, II) a 

modernização e III) o nacionalismo. Para abordar-se esses três temas apela-se para os chamados 

                                                           
16 Grifo nosso 
17 Grifo nosso 
18 Ribeiro e Cardoso (199) mencionam que surge uma nova concepção de pobreza que passa ser um problema 

coletivo baseada em uma concepção organicista, caracterizada por metáforas médicas para diagnosticar os 

problemas da cidade onde inspira a intervenção higienista. Essa nova concepção se opõem as ideias antiurbanas 

do século XIX por ressaltar a positividade da cidade, junto a um conjunto de teorias para diagnosticar os problemas 

urbanos. 
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mitos integradores19 que em conjunto irão compor o pensamento social e a ação reformuladora 

no Brasil (RIBEIRO; CARDOSO, 2004).  

 No Brasil houveram múltiplas intervenções que são identificadas através das 

conjunturas históricas do país. Destacamos as conjuntura dos planejamentos que foram 

efetivados como a conversão do governo imperial em republicano. 

  A conjuntura dos médicos higienistas no Brasil, foi liderada pelos médicos sanitaristas. 

Corresponde a Primeira República (1989 a 1920), que obteve o padrão de intervenção por meio 

dos chamados planos de melhoramentos, embelezamentos e expansão (VAINER, 2003). Em 

geral não se considerava a totalidade da cidade, focando nas intervenções localizadas. Somente 

na década de 1920 que se inicia o debate sobre a ingresso do urbanismo. Entretanto, ainda não 

permitia caracterizar como padrões de planejamento, apenas como formas de intervenção sobre 

as cidades (RIBEIRO; CARDOSO, 1994). 

 Nesse contexto, as intervenções urbanas tinham o objetivo de criar uma imagem da 

cidade em acordo com os moldes estéticos europeus, como uma materialidade carregada de 

simbolismos da elite que distinguiam a nova condição de modernização, assim o discurso da 

modernização é o principal coordenador das intervenções. 

 Outra experiência do planejamento urbano no Brasil e dominada por Vainer (2003) de 

utopia modernista, teve como liderança os arquitetos/urbanistas, tais eram inspirados pelo 

pensamento modernista que se pautava na racionalidade e funcionalidade da cidade, ela é vista 

como o local da produção e reprodução. Período que corresponde a criação do Estado Novo 

que criam campos de intervenção como a previdência/assistência social para 

recuperação/manutenção da capacidade de trabalho e a de condição de vida para combater a 

precariedade no padrão de vida (RIBEIRO; CARDOSO, 1994).  

 A década de 1950 corresponde ao período do desenvolvimento e o planejamento passa 

ter o objetivismo tecnocrata como discurso predominante na formulação das questões urbanas, 

com um projeto de nação calcado na ideologia nacional-desenvolvimentista recebendo maior 

força na inserção do governo militar (RIBEIRO; CARDOSO, 1994). Nesse período o 

planejamento era centralista, tecnocrata e autoritário. Um modelo que anuncia sua crise junto 

                                                           
19 Segundo Ribeiro e Cardoso (1994) os mitos integradores são: a nacionalidade composta pela ideologia populista 

com implicações de exclusão tanto quanto de integração. O desenvolvimentismo que traz a modernização para 

caracterizar a unidade da nação e por meio do Estado se garantir a capacidade de integração e de iniciativa. E a 

nacional-revolucionário, que apoia a luta anti-imperialista que se identifica com a luta de classes anticapitalista. 
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com a queda da ditadura militar no final da década de 1980, paralelamente, ocorre a ascensão 

do movimentos urbanos e fortalecimentos das organizações populares e culminaram nas 

garantias estabelecidas pela Constituição Federal de 1988, e posteriormente na criação do 

Estatuto da Cidade, a denominação oficial da lei 10.257 de 10 de julho de 2001, que 

regulamenta o capítulo "Política urbana" da Constituição brasileira em 1991 e na criação do 

Ministério das Cidades em 1 de janeiro de 2003 com os objetivos de combater as desigualdades 

socioespaciais (VAINER, 2003). 

 A partir desses comentários acerca do debate sobre planejamento urbano e a exposição 

das experiências brasileiras, que a seguir será exposto a realidade do município de Campos dos 

Goytacazes. Sob uma perspectiva histórica será ponderado as experiências urbanas campistas 

mostrando sua utopia de cidade em diferentes conjunturas.  

 

2.2 Principais planos urbanísticos de Campos dos Goytacazes 

 Importa ressaltar que os planos urbanísticos implementados em Campos dos Goytacazes 

obedecem às orientações das perspectivas implementadas no restante do Brasil: a perspectiva 

higienista, a perspectivas modernizadora e a tecnocrática implementada pelos regimes 

autoritários, sem, no entanto esquecer que a cidade de Campos dos Goytacazes é uma das 

cidades coloniais mais importantes do Brasil e que teve o seu primeiro desenho urbano criado 

no contexto das intervenções urbanísticas portuguesas. 

 Faria et al. (2001) apontam que a ocupação/formação urbana do município de Campos 

dos Goytacazes passaram a ser efetivadas de forma acentuada a partir da elevação da vila de 

São Salvador à categoria cidade em 1835. Essa medida política20 teve influência das novas 

formas de produção do açúcar que fortaleceram o comércio através da fundação dos engenhos 

do açúcar impulsionando o crescimento da implantação urbana: 

A grande riqueza de Campos, no século XIX, devida à expansão da produção do 

açúcar, a princípio alicerçada nos engenhos a vapor, posteriormente substituídos 

por usinas de alta capacidade produtiva, fazia crescer a cidade de forma 

descontrolada nas ocupações periféricas habitadas pela camada mais pobre da 

população, em visível contraste com a região ocupada pelas mansões da 

aristocracia, situadas nas partes altas do sítio urbano. A região de planície era 

pontuada por muitas lagoas e brejais interligados por canais e suas partes baixas, 

e foi no entrono dessas lagoas e canais que a cidade foi se desenvolvendo. Tal 

                                                           
20 O apogeu econômico advindo da produção açucareira e a sua expansão entre o século XVIII e XIX, levou a elite 

a liderar um movimento que defendia a elevação de vila à categoria cidade. Dessa forma, a Carta de Lei de 28 de 

março de 1835 foi o documento feito pela presidência da província do Rio de Janeiro que perante a demanda da 

população eleva a Vila de São Salvador a cidade de Campos dos Goytacazes (ALVES, 2013). 
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característica, embora o clima local de forte insolação e ventilação contínua pelo 

dominante vento nordeste, foi estabelecendo na urbe condições insalubres e a 

incidência de epidemias (Oliveira, 2012 p. 9) 

 

 Essa potente urbanização foi ampliando-se gradativamente, aumentando a 

complexidade da vida na cidade e, por conseguinte acarretou em um conjunto de melhorias 

urbanísticas proposta pela elite que veio a concretizar um projeto político que defendia a cidade 

de Campos como polo central da política da região fluminense devido a sua influência cultural 

e econômica (ALVES, 2013). Esse processo veio refletir na hierarquia da malha urbana da 

região Norte-Fluminense, que por sua vez, tinha Campos como centro das atividades comerciais 

atendendo assim as pretensões de articulação com a Capital: 

As inúmeras intervenções urbanísticas realizadas no seu espaço urbano, a partir de 

meados do século XIX, como construção de canais, estradas de ferro, instalação 

de água e esgoto, inclusive luz elétrica, revelam a vontade em reforçar a 

importância da cidade de Campos e de inseri-la no processo de modernização 

brasileiro Faria (2005, p. 4784) 

 

 Podemos perceber que as ações/intervenções que prezaram a melhoria no modo de vida 

urbano estiveram acompanhadas de um projeto político coordenado por uma fração abastada 

da sociedade campista, logo esse projeto tinha objetivo para além do presente da época e 

almejava-se prestígio político/econômico e soluções para o futuro da cidade e de seus interesses. 

 Tais intervenções foram efetivadas em períodos distintos, esses planejamentos possuem 

de alguma maneira uma interação de convergência, como por exemplo a concepção de 

modernizar a cidade. Esses processos serão refletidos na paisagem formando uma unidade 

urbana que, tem seu alicerce no padrão organizacional centro/periferia em direção norte e leste 

e refreado pelas áreas rurais e alagadas composta por brejos e lagoas (FARIA, 2001).  

 A modernidade urbana refletia na busca de autonomia política/administrativa de 

Campos, um projeto que foi sendo evidenciado no século XIX e XX. A prosperidade do 

comércio da cidade trouxe novos modos de produção da cana de açúcar, como a substituição 

dos antigos engenhos para novas unidades produtivas de tecnologia internacional que fizeram 

aumentar a produtividade, causando uma revolução na agricultura canavieira (ALVES, 2013) 

A mudança nas comunicações e no setor hidroviário para ferroviário também acompanharam 

essa prosperidade do comércio, assim como a produção técnica. Esse progresso também refletiu 

no aumento da população urbana, na instalação de indústrias e serviços: 

O aumento da população e o intenso movimento comercial e financeiro 

determinaram melhorias no cenário urbano com a instalação de um número 
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expressivo de companhias de seguros, serviços urbanos e agentes creditícios, 

como o Banco de Campos, Banco Comercial e Hypothecário de Campos, a Caixa 

Econômica, a Cia de Seguros Marítimos e TerrestresS. Salvador, a Cia de Seguros 

e Perseverança, a Cia de Melhoramentos Urbanos de Campo. A cidade passava a 

dispor de um amplo leque de obras e serviços como o abastecimento de água 

potável filtrada e esgoto subterrâneos instalados pela firma inglesa “Cia 

Syndicate”, correios e telégrafos, companhia de bondes; em 1891 as linhas de 

carris para transporte urbano já se estendiam às principais ruas, através da “Cia de 

Carris Urbanos de Campos” (ALVES, 2013, p.33) 
 

 

2.3 Plano urbanístico do engenheiro militar Bellegarde 

 

 Segundo Oliveira (2012) e Alves (2013) ainda na década de 1830, antes da elevação de 

vila à cidade ocorreu uma reivindicação por parte da instituição administrativa da cidade que 

na época era representada pela Câmara Municipal, prezavam medidas de saneamento que 

acompanhassem o avanço econômico. Nesse sentido é concretizado diversas obras (Fig. 1), 

com a finalidade de sanar as problemáticas do urbano: 

Em paralelo aos estudos de estradas e canais para hidrovias visando a circulação 

de mercadorias e melhor escoamento da produção industrial da região, desenvolve 

um projeto de melhorias urbanas para a cidade. Militar e engenheiro, Bellegarde 

traça com detalhes um diagnóstico do sistema viário, da situação dos brejais e das 

inundações periódicas que a cidade sofria, oferecendo soluções com precisas 

estimativas de custo. Especificamente quanto ao sítio urbano de Campos dos 

Goytacazes, Bellegarde preocupou-se com o controle das cheias do rio Paraíba do 

Sul e com saneamento de áreas de brejo e lagoas de acumulação das águas pluviais 

inseridas no perímetro da cidade. Promove o levantamento cadastral dos 

arruamentos e os mapeia, promove o aterramento de lagoas e áreas baixas dos 

brejais, projeta e inicia a construção de um dique de proteção contra as inundações, 

parcialmente concluído, margeando o trecho urbano do rio. Para tal, promove 

desapropriação de diversos imóveis e o alargamento e pavimentação de ruas 

(OLIVEIRA, 2012, p.20). 
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Figura 1 - Enchente em um trecho da rua XV de Novembro na segunda metade do século XIX. 

Fonte: Arquivo Público Municipal Waldir Pinto de Carvalho 
  

 Sobre o projeto de Bellegarde (Fig.2), Alves (2013, p. 34) menciona que:  

O espaço urbano é pontuado por várias obras. Ruas são calçadas e alargadas, 

velhas construções são derrubadas para dar lugar a casarões mais adequados aos 

novos tempos, além da construção incessante de muralhas para impedir as cheias 

do Paraíba. 

 
Figura 2 - Planta do Plano do engenheiro militar Bellegarde de 1837. 

 Fonte: Arquivo Público Municipal Waldir Pinto de Carvalho 

 

2.4 - Plano urbanístico do engenheiro Américo Pralon 
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 Na década de 1840 a expansão urbana de Campos passou a exigir a preparação de uma 

planta cadastral para o município. Dessa forma, a Câmara Municipal em 1842 contrata o 

também engenheiro Américo Pralon para efetuar a incumbência, que vai formular uma planta 

definindo a área urbana e periurbana (ALVES, 2013).  

 Esse período foi marcado pelo fervilhar do progresso com a inauguração de 

infraestrutura moderna financiada pelo patriciado do açúcar. O projeto foi nomeado de Plano 

de Aformoseamento de Campos dos Goytacazes teve o intuito de formar um quadrilátero que: 

(...)cujo lado oeste da cidade era limitado pela Beira-Valão (Canal Campos-

Macaé) atual Avenida José Alves de Azevedo; a leste pela rua do Gás 

(perpendicular ao rio Paraíba do Sul) atual rua dos Goytacazes; ao sul pela Vinte 

e Oito de março (antigo Passeio Municipal, corredor por onde passava o trilho do 

trem e ao norte pelo rio Paraíba do Sul (OLIEIRA, 2012, p. 21). 

 Entretanto, apesar do entusiasmo no início da efetivação do projeto, não foi levado 

adiante devido à falta de interesse por parte dos políticos locais, o que manteve um caráter de 

inutilidade do projeto preconizado pelo engenheiro contratado. Oliveira et al. (2012) comentam 

que a instabilidade política e econômica do Brasil e do Rio de Janeiro que veio a enfraquecer o 

sistema monárquico na segunda metade do século XIX e posteriormente acontecendo a 

proclamação da República em 1889, influenciou em Campos a manter em segundo plano as 

questões urbanas para se reorganizar as instancias política e social. 

 Nesse sentido, apenas na virada do século que as preocupações retornam para o 

desenvolvimento urbano da cidade que objetivava um novo perfil urbanístico:  

Já no final do século XIX, o crescimento da população e as condições higiênico 

sanitaristas da cidade levaram a elite a reivindicar um plano de melhoramentos 

urbanos, o progresso se estendia à esfera do político e da cultura e a cidade estava 

a exigir um novo perfil urbanístico; brilhantes fachadas, decoração primorosa, o 

estar na última moda, a última máquina, o fim de ruas acanhadas, substituídas por 

largas avenidas, um cenário condizente com a posição de Campos como centro 

regional e com condições de ser a sede da capital do estado (ALVES, 2013, p.34). 

 

2.5 - Plano urbanístico do engenheiro Saturnino Brito 

 Para tanto, no século XX em 1902 a ideia de modernizar a cidade passa novamente a 

ser efetivada com o projeto sanitarista do também engenheiro Francisco Rodrigues Saturnino 

de Brito, tal projeto de cunho positivista se baseava no progresso e na ordem sendo enfático nas 

questões de higiene e saneamento prezando uma intervenção em toda a cidade. O projeto teve 

medidas de higiene do centro urbano, sobretudo nas ruas principais e assim buscava-se a 

normatização do comportamento e do uso do espaço urbano (Fig. 3).  
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Figura 3 - Carta topográfica de Campos - Plano de Saneamento de Saturnino Brito, 1903. 

Fonte: Arquivo Público Municipal Waldir Pinto de Carvalho 

 Essas intervenções proclamaram a diferenciação sócio-espacial da cidade de Campos 

caracterizada por dois aspectos interdependentes: de um lado a área central valorizada como 

investimentos públicos para garantir de desenvolvimento para elite e do outro lado a área 

periférica sem investimentos designada para construção de presídios, hospitais especializados 

em combate a epidemias, matadouros e ocupada pela camada popular (Fig. 4; Fig. 5; Fig. 6; 

Fig. 7; Fig. 8; Fig. 9) (FARIA, 2005).   

 
Figura 4 - Saneamento do trecho urbano do canal Campos Macaé Plano de Saneamento de Campos – 

Saturnino de Brito, 1903.   

Fonte: Oliveira (2013). 
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Figura 5 - Controle da insolação urbana Plano de Saneamento de Campos – Saturnino de Brito, 1903. 

Fonte: Oliveira (2013)  
 

 
Figura 6 - modelos modulados de habitação popular Plano de Saneamento de Campos – Saturnino de 

Brito, 1903. 

Fonte: Oliveira (2013).  



39 
 

 
Figura 7 - reforma do matadouro da cidade. Plano de Saneamento de Campos – Saturnino de Brito, 1903. 

Fonte: Oliveira (2013). 

 
Figura 8 - planta de reforma do matadouro da cidade. Plano de Saneamento de Campos – Saturnino de 

Brito, 1903. 

Fonte: Oliveira (2013). 
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Figura 9 - vielas sanitárias e padrões de esgotos domiciliários Plano de Saneamento de Campos – 

Saturnino de Brito, 1903. 

Fonte: Oliveira (2013).  

 O engenheiro também se preocupava com o embelezamento e o ordenamento espacial 

das cidades em acordo com o sítio geográfico, a concepção de cidade para Brito era de ser 

observado como um sistema onde era importante ter uma visão clara de conjunto. Um Plano 

Geral em consonância com os Planos de Conjunto representa sua metodologia de planejamento, 

onde se preza uma unidade de noção multidimensional (técnica, administrativa ou política). Os 

Planos Gerais de Brito para as cidades, podem ser observados os elementos de composição da 

paisagem: topografia do sítio, hidrografia e vegetação. Os parques e jardins serviam para 

embelezar, sanear e estruturar o espaço urbano (Fig. 10) (FARIA, 2015). 

 
Figura 10 - Canal Campos-Macaé em 1912. 

Fonte: Arquivo Público Municipal Waldir Pinto de Carvalho 
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 São procedimentos de mudanças técnicas e novas instalações urbanas que criam 

oportunidades nos setores industriais. Além dos serviços sanitários e das correções dos 

ambientes insalubres é posto um código de obras, que estabelece um anexo de normas e projetos 

padrão de aplicação que tem por primazia a consideração da:  

(...)a situação; a orientação: iluminação e insolação; o espaço entre os prédios: 

pátios e quintais; o saneamento dos quarteirões – propondo o estabelecimento de 

vielas de passagens sanitárias; normatização das dimensões mínimas dos 

cômodos, sua ventilação e iluminação. Trata dos materiais de construção, das 

fundações, das paredes, dos porões, dos telhados, das escadas. Apresenta projeto 

de moradias populares em variações modulares e disciplina a produção de 

edifícios públicos ou de frequência pública (OLIVEIRA, 2012. p. 24). 

 Deste modo, os canais urbanos apresentam duas funções importantes e indissociáveis: 

embeleza e sanear21.  Nas obras feitas em Campos, o engenheiro introduziu o Canal Campos-

Macaé como um elemento de referência no feitio urbano, bem como o parque de eucalipto as 

margens do canal que se chamou mais tarde de Jardim Alah e posteriormente de Parque Alberto 

Sampaio (Fig.11) (FARIA,2015). 

 
Figura 11 - Jardim de Alah. 

Fonte: Arquivo Público Municipal Waldir Pinto de Carvalho 

 Apenas em 1914 com o político Nilo Peçanha assumindo a administração estadual e no 

ano seguinte a posse como prefeito do médico Luiz Sobral, com um programa de governo que 

                                                           
21 A drenagem urbana, relata Faria (2015) que no século XIX era grande referência na Holanda. E esse é um 

aspecto importante nos projetos de Saturnino Brito: o canal como um elemento estruturador do projeto urbanístico 

e sanitário. Deixando legível a influência do urbanismo holandês nos projetos de canais de Saturnino Brito. 

Oliveira (2012) comenta que a proposta de expansão das vias púbicas reflete na preocupação do engenheiro com 

insolação da cidade, circulação de ventos e a drenagem. Não havendo preocupação com a mobilidade urbana. 
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pautava reformas extensas no município e no centro urbano que o projeto passa a ser efetivado. 

A procura de aquisição de recursos financeiros junto ao governo estadual tinha o objetivo de 

iniciar as obras de melhoramentos e retomar o Plano de Saturnino Brito (ALVES, 2013). Até 

meados da década de 1920/30 essas ações de cunho higienista são efetivadas e orientadas para 

a expansão dos espaços centrais em direção a oeste em função dos investimentos já realizados 

em equipamentos urbanos. (FARIA, 2005).   

 Em 1926 é apresentado um plano de defesa contra inundações (Fig. 12; Fig.13), que 

avalia toda a extensão da bacia do Paraíba do Sul e projeta diques de contensão das cheias nas 

margens urbanas, estabelecendo um sistema de drenagem e irrigação com a lagoa feia sendo o 

corpo d’água receptor das drenagens (OLIVERA, 2012) 

 

 
Figura 12 - Plano de Defesa contra inundações em Campos de Saturnino Brito. 

Fonte: Arquivo Público Municipal Waldir Pinto de Carvalho 
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Figura 13 - Plano de Defesa contra inundações em Campos de Saturnino Brito. 

Fonte: Arquivo Público Municipal Waldir Pinto de Carvalho 
 

 

2.6 – Plano urbanístico de 1944 

 

 Na década de 1930/40 ocorre uma revisão dos critérios de uso e funcionalidade do 

espaço urbano em Campos por exigência da problemática sócio-espacial que se construíra. Na 

ocasião surge o começo de critérios racionais e científicos dirigidos pelo urbanismo moderno 

dando início a uma nova forma de intervir na cidade: 

Muito desta reformulação se deveu às reivindicações da população que fizeram 

ecoar, na imprensa da época, o fato de haver duas cidades. Uma referente à área 

central que, nos últimos 20 anos, havia recebido inegável atenção por parte das 

autoridades; outra, desconhecida, distante, porque periférica e carente de ações 

públicas. Merece destaque a necessidade percebida na época, de ligação entre o 

centro da cidade com os novos bairros nascentes, nas áreas tidas enquanto 

periféricas. Estes passaram a figurar na agenda da rede de transportes e em outras 

intervenções, tanto públicas como privadas (...) (FARIA, 2005, p. 4786). 

 

  A desigualdade que proliferou na cidade de Campos, passa a ser percebida na década de 

1940, momento de crise da produção do açúcar e descompasso administrativo entre Campos e 

Rio de Janeiro. Ocorre a inciativa de um novo plano urbano sugerido pelo prefeito da época, o 

engenheiro Salo Brand que visava o ordenamento do processo de expansão da cidade 

integrando os problemas de ordem social e urbanístico (FARIA, 2005) 
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 Constrói-se o Plano Coimbra Bueno de Remodelamento Urbano de Campos ou Plano 

Urbanístico de 1944, contratando o escritório de urbanismo dos irmãos Coimbra Bueno e o 

arquiteto urbanista francês Alfred Agache (Fig. 14; Fig. 15; Fig. 16). Segundo Oliveira (2013) 

o Plano Coimbra Bueno se tornou uma estratégia de intervenção urbana padrão em diversas 

administrações municipais. O plano marca uma mudança na administração municipal de 

Campos e no planejamento urbano. Destaca-se entre as ações a mudança do centro denominado 

de “quadrilátero central” e a nova ordem urbana: 

Almeja-se uma nova ordem urbana: o centro da cidade é redefinido como o 

quadrilátero compreendido entre as ruas Barão de Miracema (antiga São Bento), 

Ten. cel. Cardoso (antiga Formosa), Mal. Floriano (antiga rua do Ouvidor) e o rio 

Paraíba do Sul. Prevê áreas para futura expansão da cidade como o planejamento 

de novos bairros: em seu projeto, uma parte de Guarús é, finalmente integrada à 

cidade; os periféricos ditos “abandonados”, como o Turf, Saco e Matadoro são 

integrados à zona urbana. Os limites da cidade são estabelecidos, marcando a 

diferença entre zona urbana, suburbana e rural (D’OLIVEIRA, 2002 apud 

OLIVEIRA, 2013, p. 31). 

 
Figura 14 - Plano Urbanístico de Campos - Coimbra Bueno/Agache,1944. 

Fonte: Arquivo Público Municipal Waldir Pinto de Carvalho 
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Figura 15 - Plano Urbanístico de Campos - Coimbra Bueno/Agache,1944. 

Fonte: Arquivo Público Municipal Waldir Pinto de Carvalho 
 

 
Figura 16 - Plano Urbanístico de Campos - Coimbra Bueno/Agache,1944 

Fonte: Arquivo Público Municipal Waldir Pinto de Carvalho 
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 Segundo Faria (2005) o plano foi um estudo minucioso da formação urbana de Campos, 

responsável pelas linhas de ação que privilegiou uma organização associando beleza e 

funcionalidade que orientou um sentido para a expansão da cidade em direção as áreas 

periféricas. Para Oliveira (2013) o plano compreende-se, no que tange ao estudo do 

desenvolvimento local, o mais detalhado e está para além da concepção higienista dos planos 

anteriores. Ele consiste em uma percepção geográfica e histórica da cidade refletindo a 

influência do planejamento progressista que se difundira no Brasil, com base no Urbanismo 

enquanto ciência. 

 

2.7   Plano de Desenvolvimento Físico-Territorial Urbano de Campos de 1979 

 No ano de 1977, assume no poder executivo o prefeito Raul David Linhares e em 

associação com a Fundação de Desenvolvimento de Norte Fluminense (FUNDENOR) acorda 

o Plano de Desenvolvimento Físico-Territorial Urbano de Campos, terminado e entregue em 

1979. 

 Carneiro (2015) et al apontam que o plano tinha o principal objetivo de ajustar as 

irregularidades existentes no tecido urbano, sobretudo nas áreas menos privilegiadas com 

insuficiência de infraestrutura. Dessa forma, o plano promove o desenvolvimento físico 

territorial do espaço urbano do município a partir de alguns critérios estabelecidos por lei de 

efetivação. A principal proposta do plano era de racionalizar a expansão urbana da cidade, 

uniformizando e direcionando as áreas para as quais a cidade deveria expandir. São formuladas 

quatro leis de coordenação do PDUC: a) Lei dos Perímetro Urbanos, b) Lei de Zoneamento e 

Uso do Solo; c) Lei de Parcelamento do Solo e d) Código de Obras (CARNEIRO, 2015). 

  Essas quatro bases serviram como respaldo a ação e controle do espaço pela 

municipalidade (ZACCHI, 2012). Segundo Oliveira (2013) foram três principais inovações: 1) 

zoneamento classificatório do uso e ocupação do solo urbano, que define o coeficiente de bom 

emprego do solo e taxas de ocupação de lote, afastamento de divisas e usos permitidos ou 

permissíveis segundo a classificação de ocupação de zonas urbanas a saber: Zona Residencial 

(ZR), Zona Comercial(ZC), Zona Industrial(ZI), Zona de Projetos Integrados (ZPI), Setores 

Especiais (SE) e Eixo de Comércio e Serviços (ECS). 2) Os Modelos de Parcelamento (MP’s) 

como ferramentas de disciplinamento do parcelamento do solo como meio de conduzir a 

densidade urbana segundo as zonas urbanas. Esses modelos também definiam a vias principais, 
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coletoras, de circulação e locais. 3) Instalação do afastamento progressivo de verticalização que 

elimina a criação de padrões verticais que obrigam a uma proporcionalidade flutuante entre as 

extensões dos terrenos e a altura da edificação  

  O plano corresponde a uma proposta de melhoramento viário que viria a implantar duas 

vias de distribuição e contorno do tecido urbano pelo tráfego rodoviário de abertura no 

município. As vias tinham o nome de perimetral interna e externa22 que almejavam resolver a 

superposição do tráfego urbano do tráfego de passagem da BR-101 a leste do município e nos 

acessos ao município de São João da Barra (OLIVEIRA, 2013). 

 Segundo Oliveira (2013), na época o plano ficou caracterizado como um enredo 

confuso, pois ocorreram-se algumas coincidências como o início de ambas as perimetrais em 

seus trechos a oeste do canal Campos-Macaé cruzaram-se com as terras da propriedade da 

família Linhares.  

 Relata Zacchi (2012) que essa ação se materializou no espaço com surgimento dos 

primeiros condomínios horizontais fechados nas terras da usina mencionada. Nosso exame foca 

nas transformações ao redor da usina do Queimado, especificamente o bairro Parque Santo 

Amaro. Nesse sentido, os empreendimentos imobiliários foram os primeiros objetos a surgirem. 

 Destacamos como ponto de partida da investigação essa ação planejada irá produzir 

mudanças na paisagem urbana de Campos. Atualmente o bairro Parque Santo Amaro é uma 

área intraurbana que passa por alterações e foi devido a efetivação de uma política pública 

urbana.  O capítulo seguinte e final são a exposição das informações sobre os empreendimentos 

que foram sendo criados nos terrenos ao redor da usina, apontando a suas funcionalidades, os 

agentes envolvidos na ação que os criaram, mostrando também a refuncionalização do objeto 

mais antigo da área delimitada: a usina do Queimado e sob uma perspectiva histórica utiliza-se 

como aporte metodológico os registros fotográficos e a comparação de imagens do passado 

com imagens do presente e os registros magnéticos de entrevistas, criando um acervo das 

oralidade para apresentar a formação e modificações do bairro/lugar. 

 

 

                                                           
22 Segundo Oliveira (2013) depois foram denominadas de Av. Arthur Bernardes (interna) e Av. N. S do Carmo 

(externa) 
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CAPÍTULO 3 - Leitura da paisagem do Parque Santo Amaro: transformações da 

paisagem e a refuncionalização da usina do Queimado. 

 Esse capítulo compreende ser a parte que se apresenta a operacionalização da proposta 

de leitura da paisagem do que atualmente é chamado de Parque Santo Amaro, bairro onde se 

encontra um conjunto arquitetônico da antiga usina de açúcar e álcool e que atualmente 

desenvolve outra função na nova dinâmica urbana da cidade. No entanto, é preciso entender as 

bases da formação desse setor e sua decadência, a ascensão de um novo ciclo econômico na 

região e a influência de uma nova classe social na dinâmica intraurbana.  

 

3.1   O percurso do setor sucroalcooleiro: o caso de Campos dos Goytacazes  

 A cidade de Campos dos Goytacazes está localizada no norte do Estado do Rio de 

Janeiro, seu processo histórico (e da região) está rigorosamente ligada ao desenvolvimento da 

monocultura do açúcar, que passa a sofrer alterações no que concerne a regionalizações no 

século XX e com mudanças intraurbana acentuadas a partir da década de 1980. Carvalho e Silva 

(2004) delimitam três ciclos regionais de crescimento econômico: o primeiro marco econômico 

é datado entre 1880 e 1890 tendo a produção do açúcar como força motriz com base nas usinas 
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a vapor, o segundo, definido no início do século XX entre 1920 e 1960 foi impulsionado por 

subsídios para a consolidação do parque industrial sulcroalcooleiro e o terceiro, no final do 

século XX é marcado pelos investimentos na indústria petrolífera. 

 Os estudos sobre o setor sucroalcooleiro apontam de forma unânime o século XVI como 

o início da apropriação do território por meio de um projeto político lusitano de ocupação, 

primeiramente com a extração da madeira que deu base para a atividade açucareira (CRUZ, 

2003; BARBOSA, 2005; MESQUITA, 2012; RODRIGUES, 2015):  

As primeiras atividades econômicas realizadas na região Norte Fluminense do 

início do século XVI estão estritamente ligadas às políticas de povoamento do 

Brasil e, mais especificamente, às peculiaridades do processo de colonização 

verificado na região, em especial no Rio de Janeiro. Isso pelo fato de a cidade do 

Rio de Janeiro ter se constituído, no século XVII, em centro comercial e político 

do país (CARVALHO; SILVA, 2004, p. 30).  

 Rodrigues et al. (2015) mencionam que a atividade açucareira apresentou três apoios 

materiais que foram as florestas fartas que forneciam a madeira para construção e matéria-prima 

para combustão a vapor. O sítio caracterizado por terras alagáveis, uma planície de alagamento 

que beneficiava o escoamento da produção e a mão de obra indígena na tarefa de abertura e 

conservação das lavouras.  

 O século XVII é registrado por muitas disputas sangrentas entre índios e portugueses, 

na ocasião as terras pertenciam ao donatário Pero de Góis que abandonou o projeto de ocupação 

e os investimentos feitos na região devido aos incessantes ataques indígenas. Esse período além 

disso, marca a ocupação dos Jesuítas na planície e entorno da Guanabara. Construíram os 

primeiros currais com o objetivo de abastecer os senhores de engenho da Guanabara, supriam 

com gado para transporte ou alimentação e moagem de cana. Após o abandono do projeto, essas 

terras foram doadas para os Sete Capitães e gradativamente o processo de ocupação foi sendo 

ampliado até a fundação da Vila de São Salvador, houveram conflitos intensos por terra entre 

os herdeiros dos sete capitães (e residentes) e herdeiros do governador do Rio de Janeiro 

Salvador de Sá e Benevides, momento ficou conhecido como “controle asseca”, isso pelo fato 

do domínio político-administrativo estabelecido na época ser coordenado pelos herdeiros de 

Visconde de Asseca, donatário que adquiriu as terras doadas pelo governador (CRUZ, 2003; 

CARVALHO; SILVA, 2004; BARBOSA, 2005; RODRIGUES, 2016).  

 Apesar da economia bastante diversificada em termos de produção de alimentos que 

exportava para outras regiões do Brasil e para o Rio de Janeiro na segunda metade do século 

XVII a atividade açucareira aufere força e se assegura por influência da demanda do mercado 
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internacional (CRUZ, 2003). Ocorre o aperfeiçoamento da técnica que passa das engenhocas 

de moagem para os engenhos a vapor em meados do século XVIII junto a criação da Zona Nova 

do Açúcar que estabelece a estrutura econômica, os engenhos a vapor trazem a substituição das 

moendas de madeiras pelas de ferro e a tração que antes era animal, passa a ser a vapor 

(BARBOSA, 2005; SMIDERLE, 2010).  

 Nesse século a cana torna-se a principal atividade e junto com a pecuária são as 

atividades fundantes da região e desde cedo ligadas ao comércio interno e externo que se 

mantinha polarizado na cidade Rio de Janeiro. Porém, a região havia se desenvolvido uma 

potente atividade de subsistência que se iniciou pela exportação firmando uma agricultura 

bastante diversificada de consumo local e externo previamente ao firmamento da cana como a 

atividade monocultora (CRUZ, 2003).  

 No século XIX a economia açucareira (e derivados) crescia em um ritmo acelerado 

paralelamente à expansão da rede ferroviária (Estrada de Ferro Leopoldina), período de início 

de concentração de capital na indústria açucareira e das propriedades rurais. A produção do 

açúcar fica em alta novamente em detrimento da decadência da atividade de mineração.  Sendo 

assim, com o aumento da demanda do açúcar as lavouras se expandiram para uma estrutura 

agrária de média e grande propriedade. Haviam dois agentes sociais importantes: o fornecedor 

de cana e os senhores de engenho sendo este (em regime de trabalho escravo) o que detinha do 

poder econômico e social (SMIDERLE, 2010; BARBOSA, 2005).  

 O setor era financiado pelo Governo Imperial com os proprietários sendo beneficiados 

com prazo de trinta anos para pagarem o empréstimo, estes, eram obrigados a fazer empréstimos 

aos fornecedores da cana com o intuito de garantir as safras futuras. (GANTOS; SOUZA, 2006; 

FARIA, 2005; SMIDERLE, 2010; MESQUITA, 2012). 

  Segundo Pereira Pinto (2006) apud Mesquita (2012) o Decreto Imperial nº 310 teve 

influência nos avanços tecnológicos que foram cruciais para o incremento da produção, pois as 

maquinas a vapor gradualmente proporcionaram o aumento na produção e beneficiamento da 

cana-de-açúcar. A partir dos Engenhos Centrais23 o governo Imperial tinha a intenção de criar 

condições e mecanismos para a fabricação do açúcar em grande escala (SMIDERLE, 2010.).  

                                                           
23 Segundo Mesquita (2012) o café, outro produto agrícola e concorrência direta do açúcar na exportação passa a 

chamar a atenção do Estado, logo, houve a necessidade de aperfeiçoar a produção acompanhada de uma nova 

organização espacial interna - divisão do trabalho e da produção – e externa – novas áreas para cultivo devido ao 

aumento da capacidade produtiva. Nesse período, na região é implementado os primeiros Engenhos Centrais, em 

1877 o Engenho Central de Quissamã, diferente das usinas, essa estrutura funcionava em forma de cooperativas e 
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 O fim do governo Imperial em 1889 acarretou no fim do beneficiamento aos Engenhos 

Centrais decretado pelo governo republicano (GANTOS; SOUZA, 2006; SMIDERLE, 2010; 

MESQUITA, 2012). Um grupo de empreendedores franceses se instalaram na região e 

construíram unidades industriais açucareiras menores, forneciam os instrumentos a um custo 

menor que dos engenhos centrais que na língua francesa é chamada de “usine” e deu origem ao 

termo usina sucroalcooleira24(GANTOS; SOUZA, 2006). As usinas moíam a cana própria e 

comprava fornecedores sem gasto de transporte, pois não precisavam de grande quantidade de 

cana, elas funcionavam com um estoque menor de matéria-prima e desta maneira o próprio 

dono da unidade passa a abastecer, tendo total controle do processo produtivo (SMIDERLE, 

2010). 

 Em contradição e simultaneamente a esses processos, uma concentração de capital se 

inicia com áreas entorno das usinas sendo adquiridas pelos usineiros trazendo uma nova fase 

mais marcante, a territorialização do capital e gradativamente a relação de trabalho 

predominante passa a ser assalariada (BARBOSA, 2005). Segundo Smiderle (2010) na primeira 

década do século XX, Campos dos Goytacazes possuía 27 usinas de cana e aguardente. 

 O dinamismo sócio econômico da região desde a origem, esteve imbricado à economia 

e política do Rio de Janeiro para onde os alimentos produzidos se conduziam para a capital da 

época. Essa dependência e ligação entre as economias do Norte do ERJ e Rio de Janeiro, as 

crises da mencionada cidade, afetaram a região, apesar que no início do século XX o norte do 

ERJ ainda sustentava uma certa autonomia (CRUZ, 2003). A produção canavieira era crescente, 

ocasião que o município passa a ser o maior produtor de açúcar cristal (MESQUITA, 2010).  

  Cruz (2003, p.10) comenta a respeito de uma produção simbólica da região objeto de 

inúmeras manifestações regionalistas que implicaram na delimitação política-administrativa do 

território no qual se assistiu fragmentações e remembramentos com Campos sendo o polo 

articulador25: 

                                                           
com uma proibição de terras próprias para cultivo. Cabia somente o beneficiamento de canas de fornecedores, 

ocorrendo uma separação de atividade agrícola e industrial que não obteve êxito porque o seguimento industrial 

funcionava com grande capacidade ociosa. Cada engenho funcionava como um centro de produção e consumo, 

onde surge pela primeira vez um núcleo açucareiro (SMIDERLE, 2010). 
24 A primeira usina no Brasil foi criada em 1889, denominada de usina do Limão localizada na baixada campista 

(MESQUISTA, 2012) 
25 Esse passado glorioso é marcado por uma região histórica constituída ao longo dos séculos XVIII e XX e 

marcada por um imaginário de sociedade regional por meio dos setores e classes dominantes que recordam 

frequentemente essa função histórica de destaque em termos nacionais devido a produção da cana e do café 

principalmente. Essas culturas proporcionaram aspectos de eficácia e dinamismo que fazem lembrar tal passado, 

no entanto, trazem igualmente a lembrança de uma economia diversificada. Isso se dá devido as mudanças 
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Isto deve explicar, em parte, porque campos reteve, com maior ênfase, essa 

herança e identidade de um “passado glorioso”, na qual era própria expressão da 

grande região. Era, inicialmente, um município que constituía o próprio território 

do norte fluminense, e, mais tarde, o município que concentrava e polarizava a 

economia e ação política regionais. Campos, através de seus porta-vozes e da sua 

mídia, incorpora até hoje, embora com um sentimento cada vez menos 

representativo e generalizado no município e na própria região, a ideia de 

município-região. 

 A partir das porções norte e noroeste, os municípios-polos e microrregiões. Campos e 

Macaé representam os municípios-polos do Norte Fluminense e Itaperuna e Sto. Antônio de 

Pádua do Noroeste Fluminense, os quatro, respectivamente formam as microrregiões internas 

às duas mesorregiões (CRUZ, 2003). 

 A crise capitalista de 1929 orquestrada pelo mercado internacional que acarretou na 

superprodução na agroindústria açucareira, assim como a queda da economia do café, resultou 

na criação do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) e o Departamento Nacional do Café em 

1933 o que confirma a nova fase da intervenção do Estado, agora republicano.  Essa assistência 

estatal iria traçar a política nacional para o setor sulcroalcooleiro, o IAA com o regime de 

controle de cotas reforçava uma divisão estadual das cotas, em aliança com as oligarquias locais 

(CRUZ, 2003; SMIDERLE, 2010).  

 O instituto foi criado como uma autarquia com autonomia para tomada de decisões de 

disciplinar safras, situar cotas de produção, recolher taxas para fiscalização e condução do Novo 

Modelo Açucareiro, a medida mais extraordinária era tornar o álcool motor suficiente para se 

transformar num seguro substituto da gasolina, que na época era importada e trazia grave ônus 

ao país. O IAA tinha o objetivo fragmentado em cinco eixos: 1) estabelecer preços mínimos do 

açúcar; 2) fixar limites de produção de cada unidade industrial; 3) aprovar os excessos para a 

fabricação de álcool; 5) auxiliar as usinas de moagem; 5) oferecer crédito especial para 

usineiros. Nessa ótica, portanto, o IAA atuou subordinando os fornecedores de cana aos 

industriais, quanto ao preço da cana e a quantidade que devia ser comercializada, foram 

oferecidos estímulos e abonações regulares de comércio para o produto e condições positivas 

de prazos e lucros estabelecidos nos empréstimos (SMIDERLE, 2010). 

 Segundo Smiderle (2010), Campos dos Goytacazes em 1929, era o principal produtor 

de cana-de-açúcar do ERJ e alcançava o segundo lugar a nível nacional, perdendo apenas para 

                                                           
desencadeadas no Brasil calcadas pelo setor industrial e da vida urbana que consolida a ideia de 

progresso/modernidade a partir de uma sociedade urbano-industrial. Dessa forma, apesar da polarização histórica 

de Campos devido a economia açucareira, a origem da região tem um processo de diferenciação que foi retomado 

na década de 1980 com a emancipação do Noroeste Fluminense (CRUZ, 2003). 
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Pernambuco. Porém, na metade da II Guerra Mundial a situação muda, segundo Sant’Anna 

(1984) apud Cruz (2003) as condições do abastecimento interno, advindos da guerra geraram o 

alargamento do controle da produção que promoveu o início do deslocamento do polo 

hegemônico açucareiro sob o domínio do Rio de Janeiro e Pernambuco para São Paulo que se 

beneficia com o IAA e da instabilidade de transporte do açúcar nordestino. 

 Apesar da produção sempre crescente, que possibilitou Campos ser durante um longo 

tempo, o maior produtor de açúcar do país, iniciou-se um procedimento de aquisição de usinas 

locais por capitais e outras regiões, primeiro o Nordeste e depois São Paulo. Esse período ficou 

conhecido como o início da periferização do Norte Fluminense, que veio gradativamente a “des-

regionalizar” o capital do setor na região na dinâmica capitalista pós 1930 (CRUZ, 2003; 

BARBOSA, 2005; SMIDERLE, 2010) 

 Como se viu, os processos de apropriação da região tiveram diferentes conjunturas, bem 

como conflitos e agentes sociais distintos no mudar dos contextos. Pode-se afirmar que houve 

um surto de industrialização entre o final do século XIX e início do XX com a tutela estatal, 

ora na estrutura política imperial, ora na estrutura republicana. Nesse passo, apresentamos a 

criação do IAA (década de 1930), objetivando apontar um marco histórico que anuncia uma 

nova transformação no século XX na região, como mencionado acima: o deslocamento dos 

investimentos do setor para São Paulo.  

 Na seção a seguir comenta-se sobre o início da apropriação do espaço que atualmente 

chama-se Parque Santo Amaro e como esse processo está associado aos procedimentos que irão 

acontecer na região devido aos projetos nacionais na década de 1970. No entanto, o bairro 

Parque Santo Amaro anteriormente era um espaço agrário de produção inserido no setor 

sulcroalcooleiro como veremos adiante. 

 

3.2 Da usina aos bairros: as transformações do espaço agrário em bairro Parque Santo Amaro 

percebidas pelas fotografias e oralidade 

 

 A proposta nessa seção é buscar o auxílio da fotografia e da oralidade, em consonância, 

a fim de apresentar a trajetória e transformações da área verificada. Em outras palavras, a 

oralidade dos agentes e a imagem, objetiva coletar informações ocultadas da memória social. 

O produto imagético foi usado como força cognitiva, um aparelho de falas e práticas para 
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apreensão do passado e do presente procurando entender de forma mais abrangente o manejo 

das fontes visuais (GANTOS; SOUZA, 2006).   

 Foi utilizado uma base teórica metodológica desenvolvida em pesquisas historiográficas 

e, portanto, para se utilizar fontes visuais é nececessário compreender os fundamentos teóricos 

da fotografia, a operacionalização e sua interação com a História. O intuito é de apresentar a 

trajetória do bairro, o produto será uma fonte do estudo histórico do Parque Santo Amaro26.  

 As fotografias da usina do Queimado são objeto para um exame técnico-iconográfico-

interpretativo para se compreender a paisagem da área até o presente (o bairro), elas serão 

simultaneamente imagem-documento e imagem-monumento27. Isso nos leva a reflexão de que 

toda fotografia deve ser estimada como um produto cultural, resultado de um trabalho social de 

produção de signos, assim sendo, ela é uma mensagem que está anexa aos meios técnicos de 

produção cultural (MAUAD, 1996). 

 A fotografia é composta por elementos que se relacionam no processo da sua produção 

chamados de elementos constitutivos28(KOSSOY, 1989). Esses elementos se interagem e 

formulam a fotografia dentro de um sistema chamado circuito social da fotografia: produção, 

circulação e consumo (MAUD, 1996). Para Kossoy (1989) os três estágios da trajetória da 

fotografia são: intenção (para que existe); o ato de registrar que origina a materialização da 

fotografia e percurso da fotografia.  

 Segundo este autor, a fotografia possui um conjunto de informações que não existiriam 

sem as condições técnicas que permitiram o registro, ela é uma representação (linguagem 

visual) resultante dos procedimentos tecnológicos que a materializaram. Dessa forma, a 

fotografia original (objeto-imagem de primeira geração) é um item onde se pode revelar em sua 

estrutura as propriedades técnicas peculiares da época da sua produção, ou seja, a fotografia 

                                                           
26 Segundo Kossoy (1989) há duas vertentes para se utilizar a fotografia como objeto de investigação de estudos 

históricos: a história da fotografia que corresponde ao estudo sistemático da fotografia como meio de comunicação 

e expressão em seu processo histórico. E a história através da fotografia, o emprego da iconografia fotográfica do 

passado, nos diferentes ramos da história ou de outras áreas científicas, na qual o pesquisador utiliza como um 

instrumento de apoio à pesquisa, meio de comunicação visual da cena passada e como possibilidade de descoberta. 

Ambas são indissociáveis por ter seu cerne nos documentos fotográficos, porém é necessário a distinção. 
27 O primeiro caso considera-se o produto como um identificador, uma marca passada que anuncia a materialidade, 

condições de vida, de trabalho, etc. A segunda pondera a fotografia como um símbolo que no momento da 

produção, foi estabelecido pelas relações sociais como uma imagem a ser recomendada para o futuro, assim como 

a conformação de uma determinada visão de mundo (MAUAD, 1996). 
28 São três elementos essenciais para a realização da fotografia: o assunto, o fotógrafo e a tecnologia inseridos no 

processo espaço/tempo. A fotografia resulta da ação de um agente/agência que em um determinado espaço e tempo 

optou por um determinado assunto. 
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original é uma fonte primária. No entanto, quando reproduzida em períodos posteriores, 

detecta-se outros atributos técnicos diferentes dos revelados na sua estrutura original, portanto, 

se torna uma fonte secundária (objeto-imagem de segunda geração). 

 Nesse passo, introduzimos a nossa proposta de leitura da paisagem. As imagens que 

foram coletadas estão inseridas no contexto entre o final do século XIX e a segunda metade do 

XX, onde o NF teve um período de pujança no setor sucroalcooleiro conduzidos pelas unidades 

produtivas (usinas) que produziram todo um arranjo socioespacial tendo a usineiro como a 

classe coordenadora, uma fração da elite política29 que dominava os instrumentos culturais e 

políticos nesse contexto.  

 As fotografias da usina do Queimado que serão expostas representam a paisagem 

marca/matriz ou paisagem dominante do setor sucroalcooleiro, na ocasião espaço agrário30 em 

consonância com o período atual representando a paisagem residual: o perímetro urbano, o 

Parque Santo Amaro. Com a tentativa de se estimular o valor interpretativo da análise 

iconográfica. Elaboramos este primeiro quadro seguindo algumas sugestões dos autores31 de 

roteiro para análise técnica-iconográfica (ou abordagem semiótica). 

Quadro 1: Fotografias da paisagem dominante e residual da usina do Queimado 

Elementos Constitutivos Paisagem Dominante Paisagem Residual Tipo de fonte 

 

1 Local 

2Assunto/tema/contexto 

3Ano 

1. Usina do Queimado 

Açúcar e Álcool 

LTDA – Campos 

dos Goytacazes 

2. Setor 

sulcroalcooleiro no 

século XX 

3. Décadas de 1930, 40 

e 50 

1. Parque Santo 

Amarro – Campos 

dos Goytacazes 

2. Setor Petrolífero no 

século XXI 

3. Anos de 2014, 2016, 

2017 e 2018 

Paisagem dominante: 

objeto-imagem de 

segunda geração 

Paisagem Residual: 

objeto-imagem de 

primeira geração 

Agência/agente 1. Centro de Memória 

Fotográfica do 

Instituto Federal 

Fluminense 

 

1. Laboratório de 

Planejamento, 

representações 

espaciais e culturais 

- CULT 

 

CMF – IFF: 

Professor/pesquisador 

Leonardo Vasconcelos 

LabCult – UFF: 

Professora/pesquisadora 

Elis de Araújo Miranda 

 

                                                           
29 Ver Rodrigues (2016). 
30 Em 1943 a usina do Queimado estava localizada a 3km do centro da cidade (CONCEIÇÃO, 2016). 
31 Foram correlacionados alguns itens dentro das propostas de Kossoy (1989) e Mauad (1996). Tendo em vista que 

não foi possível abordar todos os segmentos sugeridos. 
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Tecnologia Digital Digital Total de imagens:12 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 Para o entendimento da configuração da extensão do urbano sobre as terras da usina do 

Queimado é necessário partir do início da apropriação da área, que começou com a fundação 

do Engenho do Queimado, no período imperial, pelo Comendador Julião Ribeiro de Castro e 

transformou-se em usina no dia seis de agosto de 1880 (ZACCHI, 2012; MESQUITA, 2012). 

No dia 11 de agosto de agosto de 1882 o jornal mais antigo da cidade, o Monitor Campista, 

noticia uma extensa reportagem a respeito da usina, chamada de Engenho Central de Queimado, 

onde dizia:   

O machinismo d’esse engenho de procedência inglesa e forão assentados pelos 

engenheiros da casa dos senhores Reid, Noble & C.A canna fornecida no Engenho 

é transportada por uma linha férrea de 21km de extensão. Esta linha, parte é do 

systema Decauville e parte do systema Análogo. Sua bitola é de 50cm e seus 

vagões transportam, em média, 600 kg de canna. Existe a serviço do Engenho 8 

vagonetes. O custo material para essa via férrea anotou-se 7 contos por km, 

incluindo uma ponte lançada sobre o Canal Campos-Macahe. Antes de penetrar 

nos picadeiros, os vagonetes esntrão n’um edifício contiguo, onde está assentado 

o aparelho de gaz que ilumina o Engenho, e acha-se o local onde as cannas são 

pescadas facilmente, n’uma balança que fica no prolongamento da via férrea. O 

picadeiro é um vasto salão, todo fechado, onde o operário trabalha abrigado; ao 

longo deste anda pausadamente a estreita canna, movidas por meios de cadeira de 

ferro, que recebem seus movimentos de rodas dentadas, nos eixos das moendas. O 

bagaço é transportado para o interior do edifício por outra esteira, em cujo estremo 

existe uma da espécie de alçapão que fecha e abre facilmente, represando assim o 

bagaço ou soltando-o, conforme está, ou não, a carroça que transporta os logares 

que tem que ser depositado. Ao lado do picadeiro prolongasse ainda um vasto 

salão, onde em perfeita disposição acham-se assentados os mais importantes 

aparelhos da fabrica. Ali ao lado do picadeiro, existe uma plataforma onde estão 

assentados os 5 defectadores e as 4 prensas filtros do systema Durilex e Roerteger, 

dois depósitos d´água e o depósito com vários compartimentos separados por 

peneiras de arame, onde a calda cabe vindo das moendas. (MONITOR 

CAMPISTA, 1882, apud ZACCHI, 2010) 
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 Antes da Primeira Guerra Mundial a usina foi comprada por Vicente de Miranda 

Nogueira32, que ao longo dos anos foi adquirindo outras fazendas para plantio de cana e outras 

unidades produtivas como a usina Mombaça e Santa Cruz (ZACCHI, 2010).  

 Em um inventário realizado no início do século XX, Torres Filho (1920) apud Mesquita 

(2010) afirmam que os fundadores do engenho pretendiam fazer reformas na unidade central 

de produção, substituindo sua moenda por outra de tríplice pressão. Na época trabalhavam na 

usina 150 operários e sua produção era de 52.600 sacos de açúcar em 1917 e 42.911 sacos em 

1918.  

 O que confirma o processo de modernização da produção ocorrido no final do século 

XIX e início do XX, um surto de industrialização como já mencionado, inclusive na indústria 

têxtil, com a quarta maior produção nacional (1907), e um setor metal-mecânico, associado 

desde o início às usinas, além de confecção, construção civil, ceramista, mobiliário e outros. 

Em Campos, todos esses setores foram ofuscados pelo sucroalcooleiro, sendo prejudicados em 

seu desenvolvimento pela hegemonia da cana e de suas relações de produção e poder que 

abreviou a diversificação industrial (CRUZ, 2003; RODRIGUES, 2016).  

 A figura 17 é uma montagem para representar a articulação da paisagem dominante, na 

década de 1940, com a paisagem residual, no ano de 2018. Observa-se que a imagem que 

expressa a paisagem dominante apenas contém como elemento que compõe o lugar as estruturas 

da usina do Queimado. Enquanto a que representa a paisagem residual do lugar, observa-se 

novos elementos ao redor das estruturas da ruína da usina: o loteamento de casa que formou o 

bairro Parque Santo Amaro. 

  

                                                           
32 Segundo Zacchi (2010) o proprietário foi o patriarca da família Nogueira, casado Amália Jorge de Miranda 

Nogueira, com a família composta por mais sete irmão: Raquel, Maria Amália, Inácio, Heitor, Rita de Cássia e 

Jorge 
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Figura 17: Montagem Paisagem Dominante/Residual: década de 1950 – 2018 

Fonte: Instituto de Memória Fotográfica/ Laboratório de Planejamento, representações 

espaciais e culturais 

  

 O patriarca da família Nogueira33 ao falecer, assumem seus filhos Julião e Inácio 

Nogueira a administração da usina. Inácio desiste do cargo de administrador e o irmão mais 

velho torna-se o único proprietário do empreendimento. Julião Nogueira34 foi um importante 

empresário em Campos com múltiplos negócios, como um jornal. Além de proprietário da 

usina, foi também presidente do sindicato dos usineiros, alocado como representante dos 

usineiros e do setor sucroalcooleiro, além de ser um importante líder em diversos momentos35 

e com grande trânsito na política local, na Prefeitura e na Câmara Municipal (RODRIGUES, 

2016) 

 Da união entre Julião Jorge Nogueira e Rita de Cássia Souza Aguiar nasceram três 

herdeiros: Maria Thereza, Victor Julião e Marília. Com a morte de Julião em 1973, as 

propriedades e unidades produtoras de açúcar e álcool foram deixadas de heranças para tais 

(ZACCHI, 2010). O filho Victor Julião assumiu a administração após a morte do pai, também 

se tornando presidente do sindicato dos usineiros (RODRIGUES, 2016).  

 O fim do Estado Novo passa a agravar a disputa entre o São Paulo contra ERJ e 

Pernambuco. Afirma Cruz (2003) que os paulistas argumentavam pelo fim da IAA e liberdade 

no setor, enquanto os segundos, reivindicavam a proteção do órgão.  Na década de 1940/50 que 

                                                           
33 Na ocasião o usineiro era vereador e morreu no ano de 1918 aos 48 anos de idade vítima de uma epidemia de 

“gripe espanhola” que se alastrava na época. 
34 Por ser de família abastada, Julião Nogueira estudou na França com o intuito de ser um grande entendedor do 

ramo industrial (ZACCHI, 2010). 
35 Um fato histórico que expressa o status político do empreendedor foi uma visita a usina do Queimado feita por 

Getúlio Vargas (RODRIGUES, 2016) 



59 
 

se assiste o deslanchar do processo de hegemonia de SP, sob a proteção do IAA. A divisão feita 

deixava o mercado interno para SP e a exportação para ERJ e NE.  

 A atuação do IAA no ERJ em parceria com o Estatuto da Lavoura Canavieira anunciado 

em 1941 manteve os fornecedores e conciliou o atraso tecnológico e a baixa produtividade da 

agroindústria regional em decorrência da modernização do setor em outros Estados, sobretudo 

em SP. Sendo assim, com a modernização da indústria brasileira, aumento dos canaviais em 

São Paulo em 1950 em contraste com a permanência e o atraso do NF, provocou uma perda 

expressiva da economia canavieira na região em escala nacional e macrorregional (CRUZ, 

2003; BARBOSA, 2005; SMIDERLE, 2010; RODRIGUES, 2016). 

 A partir de 1955 SP assume a liderança do setor e a sustenta até atualmente. É nessa 

década que se assiste um crescimento da produção paulista baseada na racionalização da 

produção, de melhorias de terras, de aumento do rendimento agrícola e da modernização das 

indústrias. Enquanto os usineiros campistas prosseguiam estagnados recebendo tutela 

governamental, o que consolidou o domínio de SP na produção nas décadas seguintes ao 

duplicar a sua produção entre 1965/66 (CRUZ, 2003; RODRIGUES, 2016). Na década de 1960 

se assiste ao desaparecimento do café como produto fundamental na região, dessa forma, a 

concentração espacial e produtiva, gradualmente se dará entorno da cana, açúcar e álcool 

(CRUZ, 2003). 

 Em resumo, pós 1945 o setor irá passar por sucessivas crises, momento também de um 

acentuado êxodo rural. O ano 1964 marca o apoio político da classe dos usineiros à ditadura 

militar afim de conseguir poder político/econômico36. Nessa conjuntura, em termos de 

propriedades das usinas, mudanças passam a ocorrer, como falências, empresários de outros 

lugares adquirindo patrimônios e perdas de terras e fortunas, surgindo uma nova geração de 

proprietários nos anos 1960-1970.  

 A organização socioespacial antiga do município se dava com a usina sendo a 

centralidade e assim polarizando os lugares, formando o que Rodrigues (2018) denominou de 

“ilha usina”: 

Cada usina era uma ilha de vida dentro do município. Tinha suas regras, seus 

domínios, seus festejos do padroeiro e por conseqüência adquiria hábito e 

tradições próprias A usina era o centro em torno do qual giram o trabalho, a 

família, o progresso, o futuro. O usineiro era o grande “patrão”, respeitado por 

todos e de que todos dependiam. Quase sempre delegado, juiz avô das crianças, o 

                                                           
36 Nesse período ocorrem diversos casos de usineiros assumindo cargos na ditadura e muitos usineiros políticos 

filiados ao partido ARENA, o partido governista (RODRIGUES, 2016). 
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casamenteiro dos desencontros. Era quem dava casa de graça para morar e quem 

escolhia empregados. Enfim, era quem mandava. Nos tempos dos anos 30, se 

queixas existiam, não foram registradas. O usineiro se transformara no grande 

homem de seu tempo, e tornou-se por conseqüência no chefe político, admirado e 

respeitado (PINTO apud RODRIGUES, 2016, p. 63). 

 

 As usinas além de uma infraestrutura na produção, possuíam também em assistência, 

como no caso da usina do Queimado: 

[...]na década de 40 aqui no Queimado foi o auge, funcionava bem na produção de 

açúcar. Aqui tinha toda uma assistência para os trabalhadores. [...] Tinha consulta 

médica, escola para os filhos de quem trabalhava aqui. A escola Julião Nogueira 

foi feita pela usina, ela funcionava la naquele casarão onde é a Secretaria de 

Planejamento de Campos (Entrevista com proprietário da usina Eduardo Linhares, 

2017). 

 Essas “ilhas” estabeleciam relações de poder assimétricas ao seu redor, pois toda a 

infraestrutura garantia o domínio do usineiro sobre os trabalhadores. O Sr Jaudenes37 Carvalho 

Batista relata sobre essa época e confirma tal infraestrutura: 

Lá no Queimado era uma usina muito boa de trabalhar nessa época, chegou a ter 

mais de seiscentos trabalhadores na produção do açúcar[...] a usina tinha três 

médicos, um dentista e aparelhagem sanitária, isso era para atender os 

trabalhadores e nós pagávamos uma taxa simbólica pelos serviços 

 A reprodução das relações sociais de poder e a estrutura social irão se desenvolver 

entorno dessa organização socioespacial: usina, usineiro e domínio. O complexo industrial 

(arquitetônico) era designado para atender todo o processo da atividade açucareira que ia do 

processo de produção a atividades relacionadas ao lazer. Os usineiros além de serem 

proprietários dos centros industriais eles forneciam empregos a comunidade vizinha a sua 

propriedade, bem como o fornecimento de assentamentos e assistência social a essas 

comunidades. 

 Podemos observar na figura 18 que na década de 1940 as estruturas da usina 

correspondem a fisionomia do lugar, com seus prédios principais, as palmeiras e a chaminé. A 

imagem de 2018, observa-se a paisagem residual, com a chaminé e as palmeiras como resíduos 

referente a paisagem dominante e novos elementos ao redor, como as estruturas do 

hipermercado, que anunciam a morfologia das marcas no espaço. 

                                                           
37 Sr Jaudenes foi membro do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Açúcar e do Álcool do Norte 

Fluminense, compôs a diretoria do sindicato em 1971, se tornando presidente em 1986 (FRANCISCO, 2009). 

Segundo o relato do mesmo, como líder sindical fez diversas visitas a cidade do Rio de janeiro pela causa dos 

trabalhadores. Legalizou as relações de trabalho, trouxe assistência social para as usinas e recebeu uma medalha 

de “força tarefa” pela Câmara Legislativa. Atualmente mora em uma casa no Parque Tamandaré na qual serviu 

como indenização da usina. 
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Figura 18: Montagem Paisagem Dominante/Residual: década de 1940 – 2018 

Fonte: Instituto de Memória Fotográfica/ Laboratório de Planejamento, representações 

espaciais e culturais 

 

 O usineiro tinha o poder absoluto de decisão construindo assim um espaço delimitado 

por relações de poder, uma territorialidade produzida a partir dos planejamentos e investimentos 

em infraestrutura designados por eles como as linhas férreas e as maneiras de circulação da 

produção. As usinas como unidades produtivas passam a exercer um papel estratégico na 

organização social do espaço e na arquitetura da região que se espacializava até aonde se 

expandia o poder desses proprietários, além de influenciar na organização socioespacial, mas 

também as formas de sociabilidade (como calendários festivos com destaque para as 

comemorações religiosas) (GANTOS; SOUZA, 2006; RODRIGUES, 2010) 

 Os usineiros também financiavam obras que deveriam ser obrigações do setor público, 

outra estratégia de dominação comum a todos era a “dádiva” que por sua vez, estabelecia uma 

relação de mutualidade que superavam o vínculo empregado/empregador e privilegiava a 

relação mais pessoal, de proximidade, sobre a relação profissional (RODRGUES, 2016) 

 Os processos que irão se desencadear na região a partir da década de 1970 terão relação 

estreita com as novas dinâmicas territoriais e intraurbana. No final da década de 1960 e início 

da de 1970 os usineiros e o setor sucroalcooleiro ainda tiveram um último suspiro de 

tranquilidade, antes da profunda crise no setor nas décadas seguintes. Em 1970 os créditos, 

financiamentos e a alta dos preços do mercado internacional favoráveis foram à atividade 

(CRUZ, 2003; RODRIGUES, 2016). 

 De 1965 a 1975 são internalizadas as indústrias de insumos voltadas para a agricultura, 

chamadas de “indústria a montante da agricultura”. Para Barbosa (2005) a industrialização da 

agricultura foi fundamental para finalizar a integração entre a agricultura e a indústria iniciada 

no Brasil no final do século XIX. Essa modernização da agricultura que trouxe a integração de 

dois padrões produtivos criou os “complexos agroindustriais”. Esses complexos englobam um 
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conjunto de processos técnico-econômicos e sócio-políticos que envolvem a produção agrícola, 

o seu favorecimento e sua modificação, produção de bens industriais para agricultura e os 

serviços financeiros apropriados. A regulação desses complexos passa pela ação do Estado nas 

políticas públicas e pelo capital privado nacional e internacional. A integração que formaram 

esses complexos não é apenas técnica, mas também financeira e econômica configurando a 

partir da década de 1960 um novo padrão de desenvolvimento rural. 

 Nesse sentido, as articulações políticas criaram um importante estreito de recursos e 

direcionado para Campos. Em 1972, foi fundada a Cooperativa de Crédito dos Lavradores de 

cana-de-açúcar (COOPERCREDI). Como resultado, houve a entrada de recursos que teve um 

aumento em 1976 de 2.200% e em 1983 de 1000%, como resultado observou a expansão da 

lavoura, a modernização das plantas industriais (SMIDERLE, 2010; RODRIGUES, 2016). O 

“choque do petróleo” em 1973 fez com que o setor sucroalcooleiro perdesse posição. Esse foi 

um motivo para um novo subsídio estatal, explanada na criação do PROALCOOL que 

introduziu generosos financiamento que modernizou e reestruturou o parque industrial (CRUZ, 

2003; SMIDERLE, 2010; PIQUET, 2010; RODRIGUES, 2016).  

 O PROALCOOL foi um programa de estímulo ao uso do álcool combustível e à 

produção fonte de energia, pelo aumento da produção de álcool anidro para misturar na gasolina 

e pela expansão na composição de um combustível alternativo, o álcool hidratado (CRUZ, 

2003; FRANCISCO 2009; SMIDERLE, 2010; RODRIGUES, 2016). Em 1976 observou-se a 

concentração das usinas em Campos, doze38 no total com algumas nas proximidades39 

vinculadas a Campos e na década de 1980, de fato todas as usinas em Campos elevaram sua 

capacidade de produção do álcool por influência dos investimentos feitos por meio das portas 

do PROÁLCOOL que iam de investimentos à fiança de mercado para o produto, prazo e juros 

subsidiados e ampliação da política de créditos (SMIDERLE, 2010; RODRIGUES, 2016).  

 A modernização na década de 1970 foi feita em um parque muito antigo, com a estrutura 

e contexto de relações muito remota. Essa questão foi crucial para a decadência do setor. Os 

usineiros com alto nível de endividamento, utilizavam isso como estratégia para manter a tutela 

e dependência estatal. Criou-se um sistema de endividamento e 

Isso dentro de um contexto onde Campos perdeu o mercado devido às 

características que o setor tinha localmente e do perfil da sua elite. Além disso, a 

                                                           
38 Cambaíba, Cupim, Novo Horizonte, Outeiro, Paraíso, Queimado, Santa Cruz, Santo Antonio, São João, São 

José e Sapucaia (SMIRDELE, 2010). 
39 Barcelos em São João da Barra, Pureza e Grumarim em São Fidelis, Santa Maria em Bom Jesus, Conceição em 

Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã e Carapebus (SMIDERLE, 2010) 



63 
 

defasagem tecnológica e a baixa produtividade eram as marcas. As industrias 

modernizadas tinham 70% de capacidade ociosa e faltava matéria-prima para a 

grande capacidade de moagem instalada, devido à falta de investimentos dos 

usineiros nas lavouras, que utilizaram a maior parte dos recursos nas indústrias, o 

que resultou em lavouras estagnadas tecnologicamente. Enquanto São Paulo tinha 

um rendimento agrícola em torno de 85ton/há em 1980, Campos perdia cada vez 

mais sua produtividade, em torno de 4ton/h (RODRIGUES, 2016, p. 76). 

 Nesse contexto, Piquet (2010) menciona sobre a abertura da região, que antes era 

fundada e organizada por uma elite fechada e de maneira gradativa, o NF é deslocado como 

grande produtor do setor e se torna uma “região problema”. A crise brasileira se instala e os 

recursos diminuem ou são finalizados, a estrutura sucroalcooleira tomba em um contexto que 

se desenha a partir da segunda queda do petróleo em 1979, somada a reformulação do 

PROÁLCOOL e se acentua na década seguinte. A grave crise econômica que finaliza os 

governos ditatoriais, a hiperinflação, a crise da dívida, atinge o programa. O Estado perde a 

capacidade de investimento, a economia estagna e a arrecadação diminui. Em 1990 o avanço 

do neoliberalismo, a desvalorização do combustível, o fim da IAA, a desativação do 

PROÁLCOOL caracteriza o desmonte do Estado e consequentemente a decadência do setor 

(CRUZ, 2003, SMIDERLE, 2010; RODRIGUES, 2016). 

 Em resumo, o quadro que ser formou foi de um lado, uma elite e uma estrutura 

produtiva, com relações muito remotas, que passam por uma “modernização conservadora” que 

sustenta o atraso. Essa elite patrimonialista, dependente da tutela estatal que sempre se utilizou 

desse recurso, construindo discursos com o tema de crise para pressionar o poder público afim 

de garantir recursos necessários. De outro lado, um Estado que sempre salvou essa elite 

endividada, fica sem capacidade de investimento e paralisado pela crise política que ajudou a 

derrubar a ditadura que tanto ajudou a mesma elite. Diante disso, o resultado é o progressivo 

desmantelamento do setor: a descapitalização e incapacidade de alavancagem produtiva 

(CRUZ; 2003; SMIDERLE, 2010; RODRIGUES, 2016). 

 Esse processo de decadência econômica envolvendo as usinas, simultaneamente, gerou 

uma questão provocada pelo crescimento populacional a partir da década de 1980. Em meio a 

uma urbanização intensa, com um planejamento urbano que não se pautava mais em embelezar 

a cidade, mas sim ordena-la com um saber técnico/social, tendo em vista que o processo de 

favelização já se instalara, a cidade de Campos tinha a necessidade de reestruturar sua expansão, 

logo, sobre as áreas rurais que em sua maioria eram fazendas de cana, sendo estas propriedades 

das usinas/usineiros.  
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 Segundo Zacchi (2012) esse processo foi inevitável e gradativamente as áreas que 

pertenciam ao setor sucroalcooleiro foram perdendo espaço para os assentamentos urbanos, a 

expansão urbana do município campista é caracterizada por uma difusão delicada com uma 

separação estreita entre campo e cidade.  

 Em verdade, muitas glebas de usinas se tornaram bairros, são entendidas como 

propriedades que produzem vazios urbanos, logo, o setor público ignora e não exerce pressão 

para que a propriedade cumpra função social no perímetro urbano40. Esses vazios urbanos 

servem como estratégia para valorização/especulação da terra para futuros empreendimentos. 

(CONTI; FARIA; TIMÓTEO, 2014; CRUZ; GONÇALVES, 2017). A transformações das 

terras rurais em urbanas acontece de acordo com os interesses dos proprietários no entorno da 

cidade. São esses proprietários que pressionam pela modificação no uso do solo no entorno da 

malha urbana do município, sua estratégia a partir da permuta de terras, com projeto de 

parcelamento de terras rurais com empresas privadas especializadas em loteamentos (ZACCHI, 

2012).  

 Na conversa com Eduardo Linhares foi indagado sobre como funcionava a relação de 

venda da terra e sobre os processos que ocorrem durante a permuta. O administrador comentou 

que funcionava de forma direta ou por intermediários, fazendo loteamentos, vendas e doações. 

Ou seja, compensação com imóveis (loteamentos), vendas e doações41. 

 A usina do Queimado começa a passar por essas transformações na década de 1960, 

nesse período se inicia a formação dos bairros sobre as terras da unidade produtiva, com início 

na administração de Julião Nogueira e posteriormente sob a direção dos herdeiros42.Segundo 

Zacchi (2012) a primeira área a ser parcelada e juridicamente transformada em área urbana foi 

bairro Parque Julião Nogueira, aprovada gradualmente, na medida em que o loteamento é 

aprovado a terra deixa de ser tributada pelo INCRA (Instituto Nacional de Reforma Agrária) e 

os proprietários passam a pagar o imposto urbano.  

 Esse processo ocorreu antes da política pública de planejamento urbano que destacamos 

como o marco histórico para o ponto de partida das transformações onde delimitamos como a 

                                                           
40 Encontram-se dentro do perímetro delimitado pelo Plano Diretor do Município de Campos dos Goytacazes de 

2008, terras das usinas São João, São José, Santo Antônio, Queimado, Cambaíba e Sapucaia (CONTI; FARIA; 

TIMÓTEO, 2014). 
41 Segundo Eduardo Linhares o colégio Salesiano, localizado no Parque Tamandaré foi uma doação, assim como 

o terreno do Godofredo Cruz, estádio do Americano Sport Club.   
42 Segundo Rodrigues (2016) os herdeiros da Usina do Queimado fazem parte da nova geração dos proprietários 

que surge na década de 1970. Os administradores são: os irmãos Vitor Julião, Maria Tereza e Marília e seus esposos 

José Linhares e Álvaro Aguiar. 
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área ser examinada.  Em 1978 a Petrobrás elege Macaé como base de operações de suas 

atividades para a recém-descoberta de petróleo na Bacia de Campos, inaugurando assim o 

terceiro ciclo econômico regional, baseado direta e indiretamente nos recursos procedentes da 

exploração petrolífera (PIQUET, 2010) 

 No ano seguinte, o município de Campos criou um plano que tinha o objetivo de 

examinar o problema físico-territorial urbano, já mencionado no capitulo 2. O quadro 2 oferece 

os elementos apresentados no capítulo 1 articulados com o marco histórico e o ator social 

envolvido que representa a consolidação do bairro e da morfologia de sua paisagem.   

Quadro 2: PDUC como ação política 

Sujeito Ator protagonista Ação/Projeto 

Político 
Face da ação Resultados 

Raul David 

Linhares 
Líder do poder 

Executivo 
Política Pública de 

planejamento 

urbano: PDUC, 

1979 

Primeira face do 

protagonismo 

• Produção 

descontínua da 

paisagem 

• Favorecimento a 

longo prazo a um 

segmento social  

• Falta de 

integração viária 

no bairro 

• Construção do 

Parque Santo 

Amaro (e do seu 

status) 

• Ressignificação e 

refuncionalização 

da usina (objeto) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

 O PDUC foi uma ferramenta de cunho técnico e conduzido por leis com a finalidade de 

ordenar a expansão da cidade para o oeste do distrito-sede, no entanto, esse processo foi ditado 

pelos interesses estatais e da terceira geração de proprietários de terra da usina do Queimado43. 

Raul David Linhares44 representa o sujeito que como ator político líder do poder executivo, vai 

                                                           
43 Na ocasião que foi formulada o PDUC a família que administrava (e até atualmente) era a Linhares, que vem a 

ser a família do prefeito da época. Os herdeiros da Usina do Queimado fazem parte da nova geração dos 

proprietários que surge na década de 1970, os irmãos Vitor Julião, Maria Tereza e Marília e seus esposos José 

Linhares e Álvaro Aguiar (ZACCHI, 2012; RODRIGUES, 2016). Não obstante, essa trama expressa a estratégia 

social de consolidação do poder da elite política econômica através das parentelas familiares, estratégia muito 

utilizada na sociedade burguesa brasileira, também muito comum nas relações sociais em Campos (RODRIGUES, 

2016) 
44 E assevera Ribeiro (2015) parafraseado Karl Marx sobre as personas que estarão nessas arenas institucionais 

(ora no legislativo, ora no executivo ou no judiciário) defendendo os interesses do capital. A partir daí, podemos 

refletir sobre a ação dessa figura pública e as consequências que proliferaram nas décadas seguintes. 
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protagonizar o projeto de ação formulada tecnicamente representado pelo PDUC, esse plano 

que foi defendido e executado na arena institucional e estava para além do que se via no presente 

de então45.  

 O plano representa a defesa de uma cena política que terá benefícios a longo prazo para 

um determinado grupo que virá a ser o principal agente coordenador da paisagem do bairro e 

do seu status, como apresentamos no quadro 2 nos resultados após a implementação do plano.  

 Norteado por Gonçalves (2015), ao nosso ver o PDUC proclama o problema da 

negligência de se abordar a paisagem urbana como um bem e direito público quando se 

propõem uma política pública em ordenamento territorial na cidade. A formulação e execução 

do plano mostra que os agentes envolvidos são a terceira via do direito que está para além da 

relação sociedade/Estado, essa via está representada por um pequeno grupo, classe ou categoria 

de pessoas de interesse e isso impulsiona a relação indissociável entre o direito público e o 

privado e surrupia o direito difuso, aquele que é referente a coletividade.  

 O plano urbano teve emprego de infraestrutura pública para a ocupação dos espaços, 

causando a valorização e coação para converter terras rurais de uma parentela familiar em zonas 

urbanas e pouco contribuiu para o desenvolvimento da mobilidade urbana da cidade (e do 

bairro) (ZACCHI, 2012; OLIVEIRA, 2013). 

 O quadro 3 apresenta as famílias entrevistadas a fim de desvendar o início da formação 

do Parque Santo Amaro. Os processos se desencadearam alguns anos antes ao colapso do setor 

sucroalcooleiro, no entanto o começo do loteamento está inserido na estratégia dos proprietários 

da usina, na ocasião ainda usineiros. Optamos por nomear as onze famílias entrevistadas pelos 

seus sobrenomes, com o número de membros e suas ocupações, sendo que apenas alguns 

membros optaram por ser identificados. 

Quadro 3: Famílias entrevistadas do bairro Parque Santo Amaro 

Entrevistados Quantidade de membros da 

família 

Total de membros com 

ocupação 

Família Monteiro: Sr. Sele 5 1 (aposentado e auxiliar 

administrativo) 

Família Sales 4 4 (servidor público, técnico e 

fisioterapeuta) 

                                                           
45 Ver Abreu (1998). 
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Família Miranda: Sr. Daniel e 

Sra. Rosi 

3 2 (médico e auxiliar 

administrativo) 

Família Rodrigues: Sr. 

Alexandre 

4 3 (comércio) 

Família Pereira 3 2 (advogados) 

Família Novaes 4 3 (técnico operador e servidor 

público) 

Família Elias: Sr. José 2 1 (comércio autônomo) 

Família Costa 3 2 (professores) 

Família Machado 4 3 (servidor público) 

Família Oliveira 4 2 (dentistas) 

Família Queiroz 3 3 (comércio) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 O loteamento do bairro analisado, foi comprado por uma cooperativa para construir 

moradias para trabalhadores: 

Olha, o Santo Amaro que eu me lembre foi venda de forma direta. Vendemos a 

terra para uma cooperativa que loteou para construir casas aos trabalhadores que 

a maioria deles trabalhavam aqui. Foi uma cooperativa habitacional (Entrevista 

com o proprietário da usina, 2017). 

 O Parque Santo Amaro surgiu da organização em parceria entre uma cooperativa de 

trabalhadores, para pleitear junto ao extinto Banco Nacional de Habitação a aquisição de um 

terreno pertencente a usina do Queimado, descreve o ex-funcionário do BNH: 

O Parque Santo Amaro ele não era... foi um pouco antes do BNH. Ali, foi um 

sistema de cooperativa junto com... na época era chamado de INOCOP, era um 

instituto de apoio técnico as cooperativas e tinha uma instância em cada Estado. O 

BNH concedeu como política habitacional nos anos 70 e 80, era um banco de 

segunda linha, por não ter agência bancária, um banco de fomento como o BNDS, 

mas ele atuava na área de habitação e saneamento urbano. O BNH tinha na sua 

estrutura diretorias com sede no Rio de Janeiro ao invés de Brasília, as construções 

funcionavam a partir de divisões por rendas chamadas “carteiras habitacionais”: 

baixa renda, média renda, alta renda, saneamento urbano, terras, porque o BNH 

desapropriava terras por ser o órgão de avaliação para todo o governo federal. Esse 

setor tinha engenheiros especializados em avaliação de glebas urbanas e rurais. No 

caso específico do Santo Amaro foi a carteira habitacional de baixa renda que 

fomentava esse tipo de cooperativa, que é mais ou menos o que se faz hoje com o 

Minha Casa Minha Vida(...). Existiam no BNH programas via a cooperativa 

estadual e cooperativa de trabalhadores, no caso aqui o INOCOP que dava a 

suporte técnico de acompanhamento (Entrevista com Paulo Pamplona, 2018). 

 Esse banco era constituído por cooperativas que efetivavam a construção de habitações 

de acordo com a renda, como comenta o representante da família Monteiro, considerado um 

dos fundadores do bairro:  

Foi fundada 1967 a cooperativa habitacional dos operários unidos do Norte 

Fluminense e Litoral Fluminense. Trabalhadores ferroviários e alguns sindicatos 
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junto com o BNH se organizaram para receber um financiamento para conseguir 

um terreno da usina. Construíram não só em Campos, mas em Cabo Frio e Macaé. 

Aqui nesse terreno foi mais ou menos quatrocentas casas e na época a escolha 

desse terreno foi por ser perto do local de trabalho e mais ou menos do centro 

(Entrevista com o Sr. Sele da família Monteiro, 2017). 

Essa casa foi comprada pelos meus avós na época do loteamento, no início da 

década de 1980, meu avô comprou depois que começou a lotear os terrenos, 

primeiro foram terrenos para as pessoas que trabalhavam na fábrica e depois, 

parece que foi sendo vendido de forma avulsa (Entrevista com a família Machado, 

2018). 

Moro aqui desde a década de 80, fui criado aqui e hoje eu crio meus filhos. O 

bairro mudou muito de lá para cá ele é perto de várias escolas e faculdades, curso 

de inglês também se faz tudo por perto. Na década de 1990 não tinha nada ainda 

(Entrevista com a família Machado, 2017). 

 Segundo as famílias entrevistadas o processo de construção durou cerca de três anos, 

iniciada a partir de 1970 com a cooperativa contratando os serviços de uma construtora do Rio 

de Janeiro para a execução do projeto de loteamento e das casas. Inclusive, ficou com a 

responsabilidade de fornecer o suporte de infraestrutura necessária: 

As obras tinham o prazo de trinta e seis meses para terminar, antes de terminar a 

construtora faliu, mesmo estando bem adiantada, ficou faltando várias etapas da 

obra e o projeto de loteamento ficou parado durante alguns anos. Com um tempo 

algumas pessoas invadiram os lotes, mesmo sem porta, janela, esgoto, água, 

asfalto e luz (Entrevista com a família Sales, 2017). 

 Após esse período de pausa e de conflitos o BNH refez o recadastramento dos 

beneficiários e refinanciou a obra: 

Na época foi formada uma comissão para brigar, junto com a INOCOP-RJ pela 

retomada da construção do bairro, essa cooperativa ficou com a função de 

conseguir as melhorias para o bairro, com o Sele chefe da comissão (Entrevista 

com a família Rodrigues, 2018). 

 Das doze famílias entrevistadas, dez passaram a residir no bairro no início da década de 

1980 a partir do cadastramento do BNH. 

Em 1977 começou a asfaltar as primeiras ruas e foram feitas pela cooperativa as 

obras de iluminação, galeria de água pluvial e de rede de esgoto tudo incluso nas 

prestações do projeto de loteamento. Essas obras foram efetuadas depois de muita 

pressão da associação de moradores (Entrevista com a família Novaes, 2018). 

  Após a implementação do PUDC o processo de formação do bairro se intensifica e a 

produção do espaço urbano e da paisagem se apresenta de forma descontínua, tendo em vista 

que uns dois eixos do plano remetem ao parcelamento do solo (ZACCHI, 2012; OLIVEIRA, 

2013; CARNEIRO, 2015). 
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Figura 19: Montagem Paisagem Dominante/Residual: década de 1950 – 2018 

Fonte: Instituto de Memória Fotográfica/ Laboratório de Planejamento, representações 

espaciais e culturais 
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 A figura 19 a fotografia aérea representa a paisagem dominante do lugar na década de 

1950, novamente podemos observar a usina como centralidade, o antigo arranjo espacial 

composto por: usina, usineiro e domínio. As outras duas fotografias são referentes a paisagem 

residual no ano de 2018, em ambas se observa ao fundo a chaminé como um resíduo espacial 

que anteriormente foi dominante na paisagem. 

 Com base em informações coletadas no Centro de Informações e Dados de Campos dos 

Goytacazes46 (CIDAC), o bairro Parque Santo Amaro tem limites comum com os bairros 

Parque São Caetano, Parque João Bosco e Parque Avenida Pelinca e Centro ao norte e Parque 

João Seixas ao sul. O bairro possui população de 3.377 habitantes, 2408 residências e 107 

estabelecimentos comerciais.   

 A figura 20 são fotografias da entrada da usina. A que está com resolução em preto e 

branco corresponde a paisagem dominante na década de 1930 tendo os prédios principais da 

usina como elemento dominante. As outras duas fotografias são do ano de 2016 e 2018 e 

representam a paisagem modificada ao redor das ruinas do Queimado. 

 
Figura 20: Montagem Paisagem Dominante/Residual: década de 1930 – 2016/2018 

Fonte: Instituto de Memória Fotográfica/ Laboratório de Planejamento, representações 

espaciais e culturais 

 

 Abaixo apresenta-se o quadro 3 e 4 que contextualiza o surgimento dos 

empreendimentos (objetos) separados por dois grupos. O primeiro grupo corresponde aos 

objetos com função de serviços seja no setor público ou privado e outro grupo estão os objetos 

com função de moradia (mas também pode ser entendido como empreendimentos de serviços) 

que dividimos em dois blocos: os condomínios horizontais e verticais. 

 Ao converter as terras da usina do Queimado Açúcar e Álcool (e outras usinas) em 

urbanas, implicou na formulação de projetos de loteamento futuros e especulação dos agentes 

                                                           
46 Acesse o site: http://cidac.campos.rj.gov.br/ 
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imobiliários em acordo com os latifundiários. Os primeiros objetos (após a formação do Parque 

Santo Amaro) que surgiram e vieram a ser os primeiros elementos que irão compor a paisagem 

do bairro foram na década de 1990: condomínios horizontais, terminal rodoviário47 (ZACCHI, 

2012) e a prefeitura municipal. 

 A produção e a política derivadas da indústria açucareira não foram as únicas dimensões 

que marcaram a paisagem social de Campos dos Goytacazes, mas o ramo futebolístico também 

gerou importantes marcos no município e no Brasil. O terreno onde se localiza a prefeitura 

municipal48 foi na década de 1930 o campo de futebol do principal clube e maior campeão 

fluminense dos campeonatos campistas que eram disputados pelas agremiações de futebol feita 

por trabalhadores com o consentimento dos usineiros (SANTOS, 2017). 

 Segundo o proprietário da usina o Terminal Rodoviário Shopping Estrada foi construído 

em um terreno adquirido por meio de expropriação do setor público como forma de indenização 

e a rodoviária é administrada Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos dos 

Goytacazes, uma autarquia da prefeitura municipal49. Sendo o primeiro empreendimento de 

serviço a ser construído em 1995 devido a demanda de infraestrutura para os condomínios 

horizontais (ZACCHI, 2012). Quatro anos depois, a academia Nova Estação foi construída. 

 
Figura 21: Montagem Paisagem Dominante/Residual: década de 1940 – 2018 

Fonte: Instituto de Memória Fotográfica/ Laboratório de Planejamento, representações 

espaciais e culturais 

  

                                                           
47 A rodoviária está localizada no bairro Parque Rodoviário, entretanto sua construção tem relação estreita com a 

formação do Parque Santo Amaro. 
48 Acesse o site: http://camposdehistorias.blogspot.com.br/2017/10/sportclub-alianca-detodos-os-times-de.html. A 

sede foi construída na década de 1990 no terreno onde era o campo de futebol do time Aliança Sport Club que 

pertencia a usina do Queimado. O prédio onde atualmente é a sede poder executivo foi anteriormente na década 

de 1980 o prédio administrativo do Banco do Brasil. 
49 Destacamos que o terminal não se localiza no Bairro Parque Santo Amaro, mas seu surgimento tem influência 

indireta dos proprietários da usina. 
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 A figura 21 e 22 buscou-se apresentar as fotografias no mesmo ângulo, entretanto, em 

períodos distintos. Enquanto a paisagem dominante do lugar na década de 1940 apresenta 

características de um espaço agrário, com estrada não pavimentada e apenas terras para plantio 

de cana de açúcar, a fotografia da paisagem residual apresenta a principal avenida (Nilo 

Peçanha) pavimentada, o muro dos condomínios horizontais, a academia e o hipermercado 

como novos elementos. Porém, as palmeiras ainda são presentes na atual paisagem do lugar. 

 
Figura 22: Montagem Paisagem Dominante/Residual: década de 1940 – 2018 

Fonte: Instituto de Memória Fotográfica/ Laboratório de Planejamento, representações 

espaciais e culturais 
 

 A partir do terceiro milênio irão surgir os outros empreendimentos: o hipermercado 

WallMart, consultório de arquitetura Teixeira Melo, a avenida Arthur Bernardes e os 

condomínios verticais. 

 O hipermercado WallMart faz a parte de empreendimentos realizados pela empresa 

HLTS Engenharia e Construções fundada em 2000, com desempenho nacional e foco em planos com 

eficácia de recursos humanos e materiais com sede no município de Uberlândia em Minas Gerais50.  

  A avenida Arthur Bernardes era prevista no Plano Coimbra Bueno de 1944 como um 

trecho do anel rodoviário e no PDUC como uma perimetral interna, construção da avenida 

iniciou na gestão municipal 2005-2008, de Alexandre Mocaiber, a etapa entre o trevo da BR-

101-Sul e as proximidades do Canal Campos-Macaé e a segunda etapa, foi realizada na gestão 

de 2009-2012 de Rosinha Garotinho, com a ligação até a Av. Alberto Lamego. A avenida 

apresenta-se como um novo corredor de investimentos imobiliários, que traz um novo padrão 

de uso e ocupação do solo51(GOMES, 2011). 

                                                           
50 Acesse o site: http://hltsincorporadora.com.br/construtora 
51 Segundo o autor, é uma substituição do padrão predominante de uso residencial para o uso comercial e da 

mesma maneira têm-se a gradativa modificação do padrão residencial unifamiliar para edifícios de apartamento. 
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 A churrascaria Vitela foi construída em anexo a área do hipermercado Wall Mart, em 

visita ao estabelecimento conversamos com um dos proprietários que se apresentou como 

Jayme Azevedo Correa Juncá Eireli. O estabelecimento é administrado por uma sociedade 

financeira local chamada de grupo RJL.  

 O que identificamos como o grupo dos condomínios horizontais é composto por três 

empreendimentos: o Fitvivai, Solar do Engenho e Green Park. O Fitvivai foi um 

empreendimento realizado pela parceria entre as construtoras Tenda e Gafisa a partir do ano de 

2011, com os apartamentos sendo financiados pela Caixa Econômica Federal52. 

  Em visita aos outros dois condomínios do grupo não tivemos acesso a informação de 

qual agência responsável pela edificação dos empreendimentos, apenas o ano da construção foi 

informado pelos síndicos de ambos os condomínios. Em 2002 foi construído o condomínio 

Solar do Engenho e em 2005 o Green Park. A agência Melo Teixeira Empreendimentos é uma 

empresa atuante no ramo da decoração, projetos de arquitetura, planejamento e incorporação. 

A empresa possui diversos empreendimentos no ramo imobiliário53, foi fundada por Ricardo 

Paes Teixeira em 2012 após 30 anos atuando como arquiteto, sendo a empresa composta por 

membros da sua família na administração (filhos e esposa).  

Quadro 4: Objetos com função de serviços 

Objetos/empreendimentos Agência Ano Função 

Academia Nova Estação desconhecido 1999 Serviços 

Churrascaria Vitela RJL 2010 Serviços 

Hipermercado WallMart HLTS Incorporadora 2008 Serviços 

Terminal Rodoviário Shopping 

Estrada 

CODEMCA 1995 Serviços 

Melo Teixeira Empreendimentos Família Melo 

Teixeira 

2012 Serviços 

Prefeitura Municipal Estado 1990 Serviços 

Avenida Arthur Bernardes Estado 2005(2012) Serviços 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

 

Quadro 5: Objetos com função de moradia 

                                                           
52 Segundo a entrevista com Paulo Pamplona, ex funcionário do BNH e atual servidor da Caixa Econômica 

Federal 
53 Acesse o site: http://meloteixeira.com.br/ 
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Objetos/empreendimentos  Agência Ano Função 

Loteamento Parque Santo 

Amaro 

BNH/INOCOP/organização 

de trabalhadores 

(1967)1977(1980) Moradia 

Parque das Palmeiras I Família Nogueira 1990 Moradia 

Condomínio Raul Linhares Família Nogueira 1993 Moradia 

Parque das Palmeiras II Família Nogueira 1997 Moradia 

Golden Garden Família Nogueira 1998 Moradia 

Fitvivai Tenda/Gafisa 2011 Moradia 

Condomínio da Torre desconhecido 2003 Moradia 

Green Park desconhecido 2005 Moradia 

Solar do Engenho desconhecido 2002 Moradia 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 O mapa abaixo representa a área atual do Parque Santo Amaro. Mas além, o mapa 

concebe a cronologia de surgimento dos objetos/empreendimentos, tendo a ruína do Queimado 

como um objeto de herança do século XIX. 

Mapa: Cronologia do surgimento dos objetos/empreendimentos no Parque Santo Amaro 

 

Fonte: Elaborado por Carlos Renato Ricardo Werneck - Grupo de Estudos e Pesquisa de Geografia 

Histórica da UFF - Campos dos Goytacazes. 
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 O fim das atividades da usina do Queimado (e do setor sucroalcooleiro) está associado 

ao avanço do projeto neoliberal que se instala a partir da década de 1990. A unidade não 

decretou falência, mas funcionava com uma produção ociosa, mesmo com a atividade 

petrolífera instalada: 

Compramos esse terreno no final de 70, ainda no meu primeiro casamento. 

Pegamos as chaves com a casa pronta em 82. A usina funcionava com as pessoas 

já morando aqui nas casas, parou de funcionar só na década de 90. Eu lembro que 

nos finais da tarde tinha que já ir fechando a casa senão as paredes ficavam todas 

pretas por causa da moagem da cana, o céu ficava preto de tanta fuligem da cana 

e grudava nas paredes da casa (Entrevista com a Sra. Rosi da família Miranda, 

2017). 

Quando começamos a morar a casa não era igual como ela está agora, era apenas 

de um andar, se ver muitas delas por aí no bairro. Mas a maioria já foi modificada. 

Todo final de tarde chovia fuligem que vinha da usina do Queimado, na época eu 

era adolescente e ela funcionava. (Entrevista com a família Oliveira, 2017). 

 Segundo as entrevistas, após uma paralização em decorrência do mal funcionamento do 

maquinário da produção, em novembro de 1994 a unidade decretou o encerramento de suas 

atividades no ramo da produção do açúcar e álcool. 

A paralisação foi por um motivo de quebra de uma máquina fundamental para o 

funcionamento, foi em setembro de 1994 que parou. O conserto era caro e teria 

que levar em Espírito Santo. A usina estava passando por muitos problemas na 

produção do açúcar e com os trabalhadores. Então resolvemos vender os 

maquinários e o dinheiro indenizar os trabalhadores e em novembro do mesmo 

ano fechamos a usina (Entrevista com o proprietário da usina, 2017). 

A usina do Queimado não chegou a falir e sim preferiu finalizar as atividades, mas 

os trabalhadores estão em recuperação sindical e esperando FGTS até hoje. Muitos 

diziam na época que a paralização para consertar a máquina foi uma ação para 

desfocar a atenção sobre a falência. (Entrevista com Paulo Honorato, presidente 

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais em Campos dos Goytacazes, 2016). 

Pode -se dizer que houveram alguns motivos para o fechamento da usina do 

Queimado. Um motivo são os danos naturais pela forma de produção da cana. Tem 

o desinteresse por parte dos herdeiros da usina, preferiram usar o espaço para 

outros fins. O fim da IAA é outro motivo, porque era o órgão que sustentava as 

usinas aqui em Campos. La no Queimado a unidade foi obrigada a desativar o 

pátio de produção por causa do crescimento da cidade e das novas atividades 

(Entrevista com Luiz Eduardo Crespo, líder sindical da Associação Fluminense 

dos Plantadores de Cana, 2016). 

Comecei a morar aqui no final da adolescência quando meus pais compraram a 

casa que foi construída com a usina funcionando ainda, la na década de 80 ou 90. 

Hoje em dia virou uma casa de festa, essas festas de eletrônico. Com o tempo o 

bairro foi mudando, hoje em dia tem a praça com a quadra e alguns bares depois 

das obras, deu outro visual a vizinhança (Entrevista com a família Queiroz, 2018). 

 Há algumas polêmicas entorno do motivo do término das atividades da usina, entretanto 

a ressignificação da unidade, o que promoveu uma nova função em uma nova dinâmica 

socioeconômica na região, tornou-se realidade a partir do terceiro milênio. Na seção seguinte e 
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final do capítulo será colocado a discussão sobre esse processo, apontando os agentes 

envolvidos e suas intencionalidades ao usar o espaço da usina como uma casa de eventos. 

 

3.3 Da paisagem residual a refuncionalização da usina do Queimado 

 Esses processos urbanos em Campos e especificamente esse caso da usina do Queimado 

não são exclusividade. Algumas semelhanças ocorreram no que atualmente é conhecido como 

o bairro Bangu na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. A trajetória do bairro começa em 

fins do século XIX fruto do mesmo surto de industrialização que fora mencionado linhas 

acima54.  

 As usinas sucroalcooleiras no município de Campos dos Goytacazes anunciam essa 

expressão civilizatória comandada pelos “barões do açúcar” (e usineiros). Elas foram no 

passado, representadas pelo setor sulcroalcooleiro, um elemento na paisagem articulada a um 

grupo dominante local no século XIX e XX. A partir da decadência do setor elas se tornam 

restos de um modo de produção, herança de uma divisão social e territorial do trabalho e são 

frutos de um processo social passado. As unidades produtivas (ou resquícios) ainda estão 

presentes pelo município, sendo instituídas como um elemento de reconhecimento e de 

identificação (GANTOS, 2004; MESQUITA, 2012),   

 Cabe destacar que essas usinas representam um patrimônio industrial enquanto um 

artefato da paisagem residual do município (GANTOS; 2004; GANTOS; SOUZA, 2006; 

MESQUITA, 2012). Diante desses pressupostos e a partir da teoria oferecida no capítulo 1 

sobre paisagem cultural exibimos uma reflexão sobre paisagem e refuncionalização e 

posteriormente aponta-se o caso das ruínas do Queimado. 

 Para Cosgrove (2012b) a paisagem residual se constrói a partir da relação entre as 

culturas dominante e alternativa, e nos permite um exame de reconstituição do passado 

                                                           
54 O bairro Bangu é o resultado da trajetória de um subúrbio industrial de Bangu com a origem de instalação, em 

fins do século XIX, em uma antiga fazenda e engenho de açúcar, da Companhia Progresso Industrial do Brasil 

(CPIB ou Fábrica Bangu), a área que se tornaria parcela da atual zona oeste da metrópole-Rio. A fábrica por ter a 

localização em uma área rural foi gradativamente impondo um modo de vida urbano-fabril ao espaço por meio de 

aquisição de fazendas e sítios a fim de concentrar sua força de trabalho introduzindo uma dinâmica socioespacial 

chamada “Sistema Bangu” onde a sua instalação e apropriação/concentração de terras constituiu um arranjo 

espacial que foi chamado de “fábrica-fazenda” e posteriormente, com as novas relações de produção (empresa 

agrícola para industrial) e o processo de urbanização passou para o arranjo espacial “cidade-fábrica”. Nessa área 

onde se esteve em funcionamento a Fábrica Bangu até 1999, existe um shopping center que aproveitou as antigas 

estruturas (prédios e instalações) refuncionalizando o objeto para se enquadrar a vida urbana do bairro, conferindo-

lhe outra dinâmica. (OLIVEIRA, 2010). 
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considerando que essa entidade geográfica, expõe artefatos que se fizeram presente no processo 

de ajuste do espaço. Nesse sentido, baseado em Berque (2012) a usina/usineiro representam 

uma marca/matriz de um processo socioespacial anunciado ao visível, de um modo de produção 

econômico, cultural e político, mas também uma possibilidade técnica (política, econômica e 

cultural) de uma época. Os processos que levaram a uma trajetória de formação de um bairro, 

tanto da usina do Queimado quanto da fábrica Bangu, refletem a datação e o movimento da 

paisagem que está atrelada ininterruptamente ao movimento das condições sociais, econômicas, 

políticas e culturais no espaço (SANTOS, 1988). 

 Fundamentado em Santos (1988), esse movimento promove as mutações estruturais e 

funcionais da paisagem. A mudança do lugar anuncia um novo ritmo que corresponde a uma 

nova aparência (nesses casos, um bairro), nova forma de parecer, sofrendo uma variação 

funcional.  

 A variação estrutural se dá pela mudança das formas que estão em constante relação 

entre as estruturas socioeconômica e política. São alterações de velhas formas para adequação 

às novas funções que, igualmente são, mudanças estruturais que promovem também um 

envelhecimento moral. 

  O envelhecimento das formas é tanto física (quando há desgastes dos materiais) quanto 

social (referente ao desuso, desvalorização ou preferência de outras formas): 

As vezes, o envelhecimento das formas permite que haja uma mudança brutal de 

seu uso - grandes casas viram cortiços, mudam de moradias ricas para pobres, O 

envelhecimento físico das formas é previsível pela durabilidade dos materiais, o 

envelhecimento moral não é tão previsível, muda de acordo com o quadro político, 

econômico, social e cultural (SANTOS, 1988, p. 24). 

 
Essas dependências aqui, hoje funcionam como a área administrativa da usina, 

mas aqui já foi a moradia da minha família na época que usina funcionava a todo 

vapor. La em cima tem os quartos que antes eram utilizados pela família, a usina 

fazia parte da fazenda e onde as pessoas ficavam a maioria do tempo (Entrevista 

com o proprietário da usina, 2017). 

 Essa fala do proprietário é bem emblemática para a discussão que está sendo feita. A 

ruína do Queimado é, portanto, memória 55por remeter ao passado (recente ou remoto) e ao 

resgate de lembranças boas ou ruins, mas sempre seletiva e podendo também ser inventada, 

dessa forma a paisagem tem a função exibicionista de mensagens do passado (ABREU, 1998; 

CORRÊA, 2016). E herança 56pelo fato de que toda organização espacial é um resultado de 

acúmulo herdado do passado que arquiteta as paisagens poligenéticas57 que permanecem a 

                                                           
55 Grifo nosso 
56 Grifo nosso 
57 Produção de formas em distintos momentos por meio da ação de variados sujeitos sociais que efetiva diferentes 

funções, podendo algumas sumirem por se tornarem arcaicas (CORREA, 2016). 
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partir da ação da inércia (paisagem residual). A permanência da continuidade da função na 

mesma estrutura, recorre-se a refuncionalização que solicita a designação de novas funções a 

formas antigas que no presente passam a ser valorizadas cronológica ou simbolicamente. E a 

ressignificação de formas antigas que continua, mas com novos significados (CORRÊA, 2016).  

 Portanto, do ano de encerramento das atividades em novembro de 1994 até os anos 

200058 as estruturas da usina estavam inertes, uma paisagem residual. As demandas do urbano 

que implicaram em estratégias para dotar função social a propriedade estabeleceu nova função 

e significado a ruína e a continuidade do movimento socioespacial.  

 O quadro 6 está representado os possíveis eventos59 que foram realizados nas 

dependências da usina. Foram entrevistados os agentes representantes de algumas agências que 

promoveram esses eventos no local, onde se assentou as intencionalidades anunciadas por meio 

de seus eventos culturais. 

Quadro 6: Eventos realizados na usina do Queimado 

Ano 2002 2011 2012 2017 2018 

Data 1. 18/05 

2. 25/05 

3. 08/06 

4. 15/06 

1. 19/11 

2. 25/11 

 

1. 11/08 

2. 22/09 

3. 20/10 

4. 24/11 

5. 22/12 

1. 03/06 e 26/08 

2. 25 e 26/06 

3. 24/12 

  

1. 07/04 

2. 09/05 

3. 07/07 

4. 24 e 25/07 

5. 01/08 

6. 15/09 

 

Agênci

a/ 

Agente 

Grupo Piccadilly Grupo 

Piccadilly 

Grupo Piccadilly 1. Tatanka Brewing 

2. Ateliê da Luz 

3. Invictus 

produções/Sandro 

Moura eventos 

1. Invictus 

produções/Sandro 

Moura eventos, 

Atlética de 

Medicina e Atlética 

fúria 

5. Ateliê da Luz 

                                                           
58 Na entrevista com o proprietário foi relatado que a usina passou a sediar eventos aproximadamente a partir do 

ano 2000. Nossa delimitação no ano de 2002 foi por meio da pesquisa documental em jornais do munícipio onde 

encontramos no Jornal Folha da Manhã na edição do mês de abril de 2002 um anúncio para locação do espaço, 

assim como os eventos que iriam acontecer no mês corrente e seguinte. 
59 Através das web pages da usina: o Instagram e Facebook  
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Evento 1. Odontochop

p 

2. Odontosianal

: “a festa da 

azaração” 

3. Festa Junina 

da Odonto 

4. Show da 

banda LS 

Jack 

1. Usina 

Prime – 

10 anos 

inesquecí

veis 

2. Natal de 

la 

musique 

prime 

edition 

1. Usina Prime  

2. Dexterz Live 

3. Monobloco, 

Tati e Zona 

Sul 

4. Emotion 3d 

5. Sport Up 10 

anos 

6. Naldo Benny 

1. Tatanka West n´ 

WildBBQ Music 

Festival 

2. Conferência Lampião 

3. Nata na Usina 

 

1. De volta a Usina 

2. Armandinho 

3. Arraiá das Públicas 

4. Conferência 

Lampião 

5. MedFúria 

6. Campos Fantasy 

 

Tipo 

de 

Evento 

Universitário e 

Show artístico 

Universitário/ 

festa 

eletrônica 

Universitário/Fest

a eletrônica e 

show 

Gastronômico, 

conferência artística e 

universitário 

Universitário, 

conferência artística e 

show  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 A refuncionalização da usina é dividida em dois momentos: 1) antes da paralização dos 

eventos que eram realizados pelo mesmo grupo60 e 2) após a paralização de eventos onde há a 

diversidade de agências promotoras dos eventos nas dependências. Podemos observar a partir 

do quadro que os eventos possuem um público alvo em comum: os estudantes universitários. 

Salvo os eventos promovidos pela Tatanka Brewing e Ateliê da Luz. A primeira agência é uma 

cervejaria e empresa de marketing e a segunda trata de promover um evento de difusão de novas 

relações com produtos artísticos visuais: 

A Tatanka é uma cervejaria que trabalha com posicionamento de marketing de 

“West” e o Tatanka BBQ West que é o evento de churrasco da Tatanka é feito com 

o objetivo de promover a marca da cervejaria. Amostrar para as pessoas o produto, 

fazer com que elas conheçam e tudo isso seguindo o mesmo posicionamento de 

marketing. Em relação a usina, ela é da minha família, então fui eu mesmo que fiz 

o contato direto para poder alugar o espaço. Fui eu que criei a área com as minhas 

parcerias para fazer o evento (Representante da Tatanka Brewing, Bruno Aguiar, 

2018) 

A Conferência Lampião é uma conferência de fotografia e arte com o objetivo de 

trazer a transformação na forma de como as pessoas se relacionam com a 

fotografia. Assim o evento também promove um manifesto trazendo a fotografia 

e a arte como dispositivos. Fazemos sempre no período de férias universitárias. 

Fizemos o aluguel do espaço com Sr. Eduardo, um dos donos e de difícil 

negociação por ser um espaço de herança familiar, com algumas cobranças sem 

fundamentos e local é muito “largado” (Representante do Ateliê da Luz, Fernando 

Borges, 2018). 

 Acerca da paralização dos eventos entre os anos de 2013 a 2016 tivemos acesso a dois 

pontos de vista. Um que argumenta que a paralização foi feita por medida de segurança e a 

outra que defende que foi por medida da “política da boa vizinhança”: 

Os eventos aqui na usina eram feitos pelo pessoal da outra parte da família. Os 

mesmos que administram o Piccadilly, eles usam o espaço da usina para fazer 

                                                           
60 Segundo a entrevista com o administrador atual da usina os eventos iniciaram sendo organizados por uma parcela 

dos herdeiros da propriedade que compõem a parentela familiar. 
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eventos, por aqui ser grande. Mas após algum tempo resolvemos parar porque eu 

via muito jovem de manhã bebendo muita água e me perguntava: esses jovens só 

bebem água a madrugada toda? Então estava algo errado. (Entrevista com o 

proprietário da usina, 2017) 

Fizemos um abaixo-assinado contra os donos da usina do Queimado. Foi para 

parar com os eventos na madrugada. Festas que rolavam a noite toda até pela 

manhã as vezes na quinta-feira. Isso fez com que eu, junto com outros moradores 

fizéssemos um abaixo-assinado para acabar com as festas. Na época eu pedi ajuda 

ao Marcelo Lessa para a formulação do documento. Com o tempo eu fui deixando 

para lá e não foi para frente. (Entrevista com Sr. Daniel da família Miranda, 2017) 

 Em 2017 os eventos retornaram com todos sendo produzidos pela parceria entre as 

agências Sandro Moura eventos/Invictus Produções ou Invictus Produções em parcerias com 

organizações atléticas de estudantes. Foi feito o contato com integrantes da segunda agência, 

entretanto, apesar do Sr. Rodrigo ter confirmado participar da entrevista, o representante nunca 

retornou ao contato com uma posição, mantendo-se em silêncio após diversas tentativas de 

comunicação.  

As novas demandas da cidade, decorrentes das regionalizações efetuadas no ciclo do 

petróleo, Campos dos Goytacazes se tornou polo político/administrativo da região Norte 

Fluminense. Esse fato causou uma nova organização regional e hierarquizou o município em 

questão (PIQUET, 2010). Destacamos as políticas regionais, denominadas de políticas 

nacionais de corte setorial61 seu predomínio, impactou favoravelmente na diminuição das 

disparidades regionais originadas de séculos passados. O foco dessas políticas foi lidar com as 

diversidades do que as desigualdades do país, representando uma inclusão sofisticada das 

escalas espaciais no desenvolvimento do planejamento, onde se ergue uma abertura da agenda 

de políticas (ARAÚJO, 2013). Campos dos Goytacazes foi uma das cidades que foi atingida 

por essas políticas, o município foi alvo de políticas voltadas para o Ensino Superior e 

Profissionalizante.  

 Com a inauguração do REUNI ocorreu a desconcentração e interiorização dos campi 

universitários, onde no governo passado a concentração encontravam-se na região Sudeste, Sul 

e Litoral. Isso permitiu o acesso ao ensino superior de milhares de jovens, que antes não tinham 

oportunidade. O ingresso desses campi nas cidades médias teve um impacto imediato e 

significativo, não só culturalmente, mas dinamizou o comércio e os serviços locais. (ARAÚJO, 

2013).  

                                                           
61 Grifo nosso 
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 São grandes projetos orientados por políticas estaduais e/ou nacionais, em especial 

aquelas relacionadas às atividades petrolíferas, por instalação de empreendimentos logísticos, 

imobiliários e hoteleiros que produzem efeitos na organização da cidade. 

Viemos morar aqui no bairro em 2016 por causa do trabalho, não conhecíamos a 

história do bairro nem a cidade. Achamos um local agradável e perto do trabalho 

e de papelarias, bares, supermercados, padarias e colégios para nossa filha. Cada 

vez mais famílias passam a oferecer vagas para estudantes em suas casas, tem 

muitas pensões por aqui nas ruas dos bairros por causa da demanda universitária 

(Entrevista com a família Costa, 2018). 

 A cidade tem aumentado os movimentos pendulares por motivos de estudo. Esse 

município possui maior oferta de ensino em diversos níveis. Em um estudo sobre tal região, 

mostra que a cidade de Campos dos Goytacazes sempre teve concentração de chances 

educacionais e nas últimas décadas se acentuou com diversos empreendimentos econômicos 

(setor petrolífero) e políticas de expansão do ensino técnico e superior. O município campista 

é definido como uma segunda casa, com aproximadamente 146 mil estudantes matriculados em 

instituições públicas e privadas. Isso exibe a centralização do ensino neste município e a 

carência em outros municípios adjacentes (TAVARES, OLIVEIRA, 2015).  

 É nesse passo que entendemos que esses acontecimentos são refletidos na paisagem, 

seja na construção de um novo prédio, um shopping , uma universidade, na chegada de novos 

agentes sociais a cidade, na composição de novas convenções sociais (eventos culturais, 

científicos e populares) ou na refuncionalização de antigas estruturas para adequação as novas 

organizações do espaço urbano. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As particularidades da formação do urbano e da paisagem de Campos dos Goytacazes 

mostram que desde o início (de vila a cidade) as mudanças que se desencadearam partiram da 

ação organizada por agentes sociais abastados da cidade que visavam modernizá-la contra a 

insalubridade do sítio, para uma base de comércio, para tratamento dos negócios e para se 

formar uma base política, econômica e social com o intuito de elevar a cidade como capital da 

Guanabara. 

 Desse modo, esses projetos de ação foram defendidos em confrontos políticos nas arenas 

institucionais (Câmara Municipal e Prefeitura Municipal) que se materializaram por meio de 

políticas públicas que ordenaram a paisagem urbana da cidade. Os planos efetivados no governo 

imperial e na primeira república tiveram suas intervenções direcionadas para conceber e 

modernizar o centro da cidade. No final da primeira metade do século XX as intervenções 

urbanas tornaram-se um diagnóstico de expansão e ordenamento de toda cidade. 

 Entende-se que paisagem e ação são fenômenos sociais que possuem estreita relação 

com o tempo, espaço e cultura. São indissociáveis e como elementos principais trazem a 

intencionalidade e o planejamento. Cabe destacar que essas ações transportam elementos 

políticos, jurídicos, culturais, técnicos, ou seja, um caráter multidimensional que apenas são 

percebidos e vistos em distintos momentos, por meio da paisagem ao se materializarem no 

espaço. Na produção dessa paisagem e na coordenação, a posse está em torno da articulação de 

um grupo ou grupos que irão produzir uma cultura (ideologia, hábitos, valores, dominação, 

política, economia), onde esta será um canalizador das relações sociais.   

 O presente trabalho demonstra que o bairro Parque Santo Amaro e sua paisagem foram 

formados e mantém-se em processo de modificação por ação dos proprietários da atual casa de 

festa do Queimado. No período que corresponde o setor sucroalcooleiro esse grupo social 

conhecido como usineiro detinha de todos os meios de produção (político, econômico, social e 

cultural), com a mudança para o ciclo econômico do petróleo e ascensão da elite política 

administrativa, recebem uma manutenção na escala de atuação, passando a ser local e 

intraurbana. 

 O  Plano de Desenvolvimento Físico-Territorial Urbano de Campos em 1979 na gestão 

do prefeito Raul David Linhares, mesmo sendo uma política pública de ordenamento urbano,  

revela a ação de um representante em particular de uma família e de uma classe em decadência 
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econômica, que como estratégia para a problemática de ordenamento e expansão da cidade 

converte áreas rurais em urbanas, direciona e valoriza a área/propriedade da usina do Queimado 

(e de sua família) trazendo algumas consequências a médio/longo prazo que pontuamos em dois 

aspectos.  

  O primeiro aspecto diz respeita a aparência e morfologia do bairro (da paisagem ou do 

espaço habitado) que se formam e desenvolvem a partir da ação dos proprietários da usina, a 

tornando centralidade. É relevante destacar que as ações dos proprietários a longo prazo por 

influência do PDUC foi modificando a status do bairro. O parque Santo Amaro teve início a 

partir da organização de trabalhadores junto ao Banco Nacional de Habitação (BNH) para 

contestar um terreno da usina para suas moradias, ou seja, inicialmente se formou um bairro do 

proletariado, de essência popular. Entretanto, a nova dinâmica econômica da região e as novas 

organizações intra regional e intraurbana que implica na mudança do status do bairro devido 

aos empreendimentos de moradias e serviços.  

 Esse primeiro aspecto implica no segundo: a refuncionalização/ressignificação das 

ruínas do Queimado para uma casa de festa (valorizando mais o bairro) que expressa o 

movimento contínuo e dialético da paisagem e de seus elementos produzidos pela sociedade 

local para se atender suas demandas.  

 A partir das entrevistas com as famílias e suas respectivas ocupações, nota-se que bairro 

de popular/proletariado passa a ser de classe média composto por servidores públicos, 

profissionais liberais e autônomos. As ruínas transformadas em casa de festa passam a ter outro 

significado para os moradores. Atualmente os conflitos que se desenvolvem no local não são 

devido a relação capital/trabalho/produção, mas sim devido a relações de lazer e conflitos de 

vizinhança como foi apresentado os possíveis motivos que acarretaram a paralização dos 

eventos entre o período de 2012 e 2016. 

 Essas estruturas antigas na atualidade compõe a fisionomia do bairro e o principal objeto 

que resguarda a memória do lugar (e da região) que se sustenta em constante processo de 

transformação, notando que este processo é provocado por ações de sujeitos inseridos em 

contextos políticos- econômicos e atuam como gestores do espaço urbano. A paisagem urbana 

é, portanto, produto de ações políticas no espaço. 
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