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RESUMO 
 
 
A presente dissertação tem como temática central discutir de que forma a retórica do 
risco potencializa um discurso normativo de gestão e planejamento urbano em nome 
do discurso “ambiental”. Trata-se de um estudo que representa o esforço de 
fundamentação metodológica e epistemológica ainda em construção. O trabalho traz 
como base empírica algumas reflexões sobre a produção das práticas 
socioespaciais das famílias removidas das “áreas de risco” em Ururaí, Campos dos 
Goytacazes. Entende-se que a problemática acerca da noção de risco ganha 
relevância nos debates da questão ambiental contemporânea, com destaque para 
as políticas habitacionais e nos discursos oficiais do governo. Percebe-se que existe 
um jogo político e conflituoso dentro do próprio campo ambiental, ao transferir as 
famílias em nome de “risco” ambiental para moradias em locais segregados e 
precários de infraestrutura urbanística produzindo, assim, novas vulnerabilidades 
(riscos sociais). E ao dar “legitimidade” para a construção de um loteamento a 
jusante (com slogan “áreas verdes”). É nesta gama que a pesquisa conduziu à 
construção de uma base argumentativa, metodológica e analítica que auxiliou o 
entendimento de: a) diferentes visões de “risco” e “natureza” dos gestores 
associados às políticas urbanas de Campos (Defesa Civil, habitação e urbanismo); e 
b) a percepção de “risco” das famílias removidas e realocadas nas unidades do 
Programa “Morar Feliz”. Para responder à estas questões, o caminho percorrido 
contou com o campo da Ecologia Política Urbana e Geografia Ambiental, que 
permitiu a compreensão da cidade como híbrido. Desta forma, pareceu-se que o 
discurso ambiental é apropriado pelas políticas públicas urbanas para tornar a 
cidade mais funcional para o capital.  
  
 
Palavras-chave: Risco; Natureza; Injustiça Ambiental; Ururaí. 



 

ABSTRACT 
 

The present dissertation has as central theme to discuss how the rhetoric of risk 
potentiates a normative discourse of management and urban planning in the name of 
the "environmental" discourse. It is a study that represents our effort of 
methodological and epistemological foundation still under construction. The paper 
presents as an empirical basis some reflections on the production of social and 
spatial practices of families removed from the "risk areas" in Ururaí, Campos dos 
Goytacazes. We understand that the problematic about the notion of risk gains 
relevance in the debates of the contemporary environmental issue, with emphasis on 
housing policies and official government discourses. We perceive that there is a 
political and conflictive game within the environmental field itself, transferring families 
in the name of environmental "risk" to dwellings in segregated and precarious 
locations of urban infrastructure, thus producing new vulnerabilities (social risks). And 
by giving "legitimacy" to the construction of a subdivision downstream (with slogan 
"green areas"). It is within this range that the research led us to construct an 
argumentative, methodological and analytical basis that helped us to understand: a) 
the different views of "risk" and "nature" of the managers associated with the urban 
policies of Campos (civil defense, urbanism); and b) the perception of "risk" of the 
families removed and reallocated in the "Happy Living" units. To answer our 
questions raised the path covered was the field of urban political ecology and 
environmental geography that helped us to understand the city as a hybrid. In this 
way, it seems to us that environmental discourse is appropriate by urban public 
policies to make the city more functional for capital. 
 

Keywords: Risk; Nature; Environmental Injustice; Ururaí.  
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INTRODUÇÃO 

 

A ideia de pesquisa que aqui apresento é, em parte, resultado da minha 

trajetória na graduação proporcionada pelas pesquisas já desenvolvidas pelo 

professor Marco Malagoli e alimentadas pela minha inserção no Mestrado em 

Desenvolvimento Regional, Ambiente e Políticas Públicas e no Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Ecologia Política. Ainda me lembro da pergunta feita pela professora 

Tatiana Tramontani na banca do processo seletivo para monitoria na disciplina 

“sociedade, cultura e natureza” do qual eu participei em 2014. Naquele momento 

talvez eu tenha respondido por impulso ou pela oportunidade em ter uma bolsa de 

monitoria, mas percebo que a resposta ecoa até os dias de hoje, principalmente na 

minha trajetória acadêmica. Quando me perguntado por que eu estava participando 

do processo seletivo para a monitoria daquela disciplina, a resposta estava na ponta 

da língua, eu queria estudar a questão ambiental. Talvez eu não saberia explicar 

naquele momento qual questão ambiental eu queria estudar.  

Hoje, olhando minha trajetória acadêmica, percebo que chego até aqui 

colecionando algumas reflexões, trocas, saberes e imaginação geográfica 

construídas por essa tal questão ambiental que lá em 2014 eu quis estudar. E 

depois de sete anos na Universidade Federal Fluminense, em Campos dos 

Goytacazes, percebo a importância que o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) teve, e tem, em 

minha vida e, na de tantos outros jovens que assim como eu sempre sonharam em 

cursar uma universidade pública, gratuita e de qualidade.  

Durante o mestrado eu pude participar do estágio docente na disciplina 

Geografia Urbana. Em meio às descobertas da Ecologia Política Urbana, a disciplina 

alimentava ainda mais a busca pelo meu exercício epistemológico de reflexão. A 

oportunidade de estar em contato com o campo socioambiental me ajudava, e ajuda, 

a tentar entender a questão ambiental urbana, ou nas palavras de nossas 

referências, a cidade como híbrido.  

 Portanto, a presente dissertação representa na verdade o meu esforço 

metodológico já há alguns anos. Por isso, na tentativa de continuar contribuindo com 

o campo socioambiental, agora acionamos as epistemologias políticas para 

compreender nossa temática central.  
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Destacamos que a problematização da noção do risco nos acompanha desde 

as pesquisas desenvolvidas pelo Núcleo de Pesquisas e Estudos Socioambientais 

(NESA) em Ururaí. De modo que, esta pesquisa toma como objeto e aprofunda a 

temática do risco. Deste modo, a presente pesquisa tem como tema central discutir 

como a retórica do risco potencializa um discurso normativo de gestão e 

planejamento urbano em nome do discurso “ambiental”. Nossos esforços centram-se 

mais especificamente em compreender os processos socioecológicos que produzem 

o espaço urbano e seus espaços de privilégio e exclusão, a distribuição desigual dos 

riscos, o aumento das desigualdades ambientais e (in)justiças, e a segregação da 

população mais pobre devido as moradias nas chamadas “áreas de risco”, 

especialmente em Ururaí, na cidade de Campos dos Goytacazes.  

Entendemos que a “ambientalização” das políticas urbanas ou a introdução 

das questões urbanas no debate ambiental retoma a necessidade de repensar a 

cidade do “pensamento urbano único”, ou ainda, a cidade do “ambiente único” 

(ACSELRAD, 2009), coloca em questionamento o discurso de “ambiente para todos” 

e “bem comum para todos” (SOUZA, 2015), o que por sua vez poderia nos informar 

como a dimensão ambiental favorece a ideologia de um discurso normativo de 

gestão e planejamento urbano regional em nome do “risco” ambiental. 

A compreensão sobre os processos socioecológicos da cidade aparece no 

âmbito das relações sociedade e natureza, mostrando a própria produção social de 

ambientes urbanos. Não que essas relações sejam uma novidade na Geografia, mas 

que tal influência das correntes das epistemologias políticas pareceu-nos revelar a 

atualidade da operacionalização societal da dicotomia cultura/natureza, tanto nas 

formas de ações de gestão do espaço urbano quanto nas formas de saber dos 

gestores que planejam a cidade. 

É com entusiasmo que encontramos nas problematizações atuais e 

revigoradas em novas bases epistemológicas e teóricas da Ecologia Política Urbana 

e Geografia Ambiental, a possibilidade em valorizar temas híbridos que nos ajudam 

a compreender o debate contemporâneo, em nosso caso o debate do discurso do 

“risco” ambiental. Paralelamente a estas reflexões, interessa-nos saber como é 

operacionalizado as narrativas de “natureza”, “sustentabilidade” e os discursos do 

“risco” na questão habitacional e urbana de Campos dos Goytacazes. O que nos 

leva a questionar em que medida o paradigma dicotômico (separação cultura e 
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natureza, homem e natureza) influência nas percepções dos gestores que planejam 

a cidade? E como são operadas essas visões na gestão urbana? 

 

Entre saberes e a construção do objeto pesquisado 

 
 No ano de 2017, tive a oportunidade de participar de orientações coletivas e 

estudos permanentes do Grupo de Estudos e Pesquisas em Ecologia Política 

(GEPEP) durante meu mestrado, o que favoreceu novos processos reflexivos, 

oferecendo-me o contato e o debate com um amplo referencial teórico, tal como a 

Ecologia Política (EP) e Ecologia Política Urbana (EPU). Ali, entre orientações, 

estudos coletivos e debates, fui entendendo que, para compreender as 

transformações sócio-metabólicas da produção do espaço urbano capitalista, é 

preciso considerar as relações de poder que os diferentes atores sociais vão 

mobilizar/implantar para decidir quem terá acesso ou controle, e quem será excluído 

do acesso a recursos e outros componentes urbanos (SWYNGEDOUW, 2009).  

Ao ingressar no mestrado foi possível ter um amplo contato com o campo 

teórico das políticas públicas, permitindo-me acionar dispositivos na esfera jurídica 

para pensar a instrumentalização do risco contra o direito à cidade das famílias 

removidas das “áreas de risco” na presença de inundações em Ururaí. A 

legitimidade no discurso do “risco” ambiental parece-nos revelar uma política de 

remoção. 

Percebo que mais uma vez1 sou tomada pelos questionamentos em como 

produzir o conhecimento da produção social do espaço urbano com outras lentes2 

(questão ambiental, produção de “naturezas”). Mas é no caminhar da dissertação, e 

empolgada com as leituras iniciais da EP e EPU, que minha pesquisa vai tomando 

 
1 Mais uma vez retomo o exercício de “trocar as lentes” em uma tentativa de contra argumentação de 
paradigmas. Utilizamos entre aspas ao fazer referência à abordagem que Isabel Carvalho faz em seu 
livro “Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico”, ao colocar que, “um bom exercício para 
renovar nossa visão de mundo é, às vezes, trocar as lentes, para ver as mesmas paisagens com 
olhos diferentes [...]. Podemos fazer isso questionando conceitos já estabilizados em muitos campos 
da experiência humana, criando, dessa maneira, espaços para novos aprendizados e para a 
renovação de alguns desses pressupostos de vida” (CARVALHO, 2007, p. 34). 
2 A nossa visão de mundo é uma construção social mediada por lentes culturais. Ela constrói e 
interpreta a realidade a partir dos instrumentos fornecidos pela cultura. Para a antropóloga Ruth 
Benedict a cultura é como uma lente através do qual o homem vê o mundo (BENEDICT, 1972). 
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rumos e abordagens diferentes daquelas consideradas inicialmente no projeto de 

pesquisa apresentado na seleção do mestrado.  

Inicialmente (em 2017) é preciso reconhecer minha dificuldade em delimitar o 

objeto de estudo a ser pesquisado ao longo do mestrado. A proposta do projeto 

submetido na seleção era entender as dinâmicas quanto às territorialidades das 

novas formas de (re)organizar a cidade de Campos diante das políticas públicas 

habitacionais como medida de enfrentamento “pós-desastre”, a partir das 

experiências vividas com as inundações de Ururaí. Desejei então, nesse momento, 

desvendar as práticas socioespaciais das novas formas de territorialização, 

especialmente das famílias removidas de áreas sujeitas às inundações para os 

conjuntos habitacionais “Morar Feliz” em Campos.  

Eu tinha recentemente a esse período de processo seletivo, concluído o 

Bacharelado em Geografia na UFF Campos, e meu principal desejo naquele 

momento era dar continuidade às pesquisas que vinha realizando no trabalho de 

conclusão de curso sobre as inundações no município de Campos, frente a uma 

abordagem socioambiental dos desastres. Foi assim que propus o seguinte projeto 

“Remoções e políticas públicas urbanas em Campos dos Goytacazes (RJ)”, de 

forma que eu compreendia que a proposta precisava ser melhor delimitada até a 

qualificação. O meu questionamento e grande exercício metodológico era: como 

melhor “recortá-los”? ao pensarmos a escalaridade dos fenômenos que 

pesquisamos? 

E é nesse momento de “descobertas” iniciais da EPU, o contato com o campo 

teórico e as discussões/orientações coletivas do GEPEP, que minhas reflexões e 

inquietações começam a questionar a legitimidade do discurso do risco “ambiental”. 

Levantei como primeira hipótese (já na construção do projeto reformulado para a 

qualificação) que a dimensão ambiental favorece a ideologia de um discurso 

normativo de gestão e planejamento urbano e regional em nome do ambiental. 

Como segunda hipótese, afirmei que nos parece que essa concepção tem na 

geopolítica atual o discurso (em sua vertente dominante) da sustentabilidade3 

 
3 O autor Henri Acselrad, em seu texto “Sustentabilidade e articulação territorial do desenvolvimento 
brasileiro”, afirma que “o debate sobre sustentabilidade está marcado por uma diversidade muito 
grande de perspectivas de abordagem epistemológicas e teóricas. Tal como aparece, em meio a uma 
questão ambiental construída progressivamente ao longo dos últimos 30 anos, a noção 
sustentabilidade é uma inovação discursiva, certamente emprestada às ciências biológicas. Estas 
últimas, por sua vez, já haviam formulado sob uma concepção fortemente economicista dos sistemas 
vivos, ou seja, à luz de uma analogia entre os processos biológicos e aqueles de determinadas 
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como nova forma de colonização/exploração da natureza. O meu questionamento 

nesse momento era sustentabilidade urbana para quem? Para tanto, me inspirava 

no livro “a duração das cidades: sustentabilidade e o risco nas políticas urbanas”, e 

via na categoria sustentabilidade urbana uma possibilidade de dispositivo4 chave 

para compreender a questão ambiental nas políticas públicas urbanas de Campos.  

Eu percebia, após frequentar as reuniões e plenárias (2017-2018) 

preliminares do Plano Diretor, seminários e apresentação do grupo gestor em 

eventos da prefeitura com a temática meio ambiente e conselho de meio ambiente, 

que o termo “sustentabilidade” estava bastante presente em muitas das falas dos 

gestores e sub-secretários. Então, fui percebendo aos poucos que o termo 

sustentabilidade utilizado pelos gestores em alguns momentos pareceu-nos 

apresentar as ideias da modernização ecológica5, e começava a compreender, como 

nas palavras de Carvalho (2009), que existe um ideário/imaginário construído a partir 

de certas perspectivas de “natureza” e “ambiente”, que surge a partir de um contexto 

histórico dominado de tradição ambiental. O que me levava a questionar, em que 

medida o paradigma dicotômico (separação cultura e natureza, homem e natureza, 

objeto e sujeito, espírito e matéria) influenciava nas percepções e dinâmicas 

identitárias dos gestores que planejam a cidade?  

 É no caminhar da construção da dissertação (fase qualificação) que tive que 

me confrontar com as escolhas assumidas e com a diversidade de categorias 

colocadas para estudar o lugar do discurso ambiental na produção e reprodução do 

urbano. Só então acolhi a sugestão de estudar como categoria chave da dissertação 

o risco e os mecanismos de (in)justiça ambiental. Apesar das escolhas feitas após a 

qualificação, algumas categorias passam a ser secundárias na nossa pesquisa ao 

compreendermos as possibilidades de entendimento que cada uma traz entre si, e 

 
economias, mais especificamente de economias produtoras de excedentes. Nesta perspectiva, a 
noção de “sustentabilidade” da Biologia pensou os sistemas vivos como compostos de um 
“capital/estoque” a reproduzir e de um “excedente/fluxo” de biomassa, passível de ser apropriado 
para fins úteis sem comprometer a massa de “capital” originário” (ACSELRAD, 2008, p. 02).  
4 Em um primeiro momento, encontramos em Foucalt a ideia de dispositivo como uma rede que pode 
ser estabelecida entre diferentes elementos: o poder em relação a qualquer formação social; a 
relação entre fenômeno social e o sujeito; e a relação entre discurso e a prática, as idéias e as ações, 
atitudes e comportamentos (POSTER, 2000 apud KLEIN, 2007, p. 216). Para ele, “o dispositivo é um 
mecanismo de poder com múltiplas dimensões em jogo” (KLEIN, 2007, p. 216). 
5 Martinez-Alier (2012) se refere a “modernização ecológica” como uma das correntes do ecologismo, 
em seu livro “ecologismo dos pobres” batizada como “credo – ou evangelho – da ecoeficiência. Sua 
atenção está direcionada à preocupação com a economia na sua totalidade. Muitas vezes, defende o 
crescimento econômico, ainda que não a qualquer custo. E acredita no “desenvolvimento sustentável” 
e na “boa utilização” dos recursos.  
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ao complementar uma a outra. Desejei então verificar como a retórica do risco 

potencializa e legitima o planejamento para alguns; “natureza” e “ambiente” para 

alguns? 

As escolhas feitas até aqui representam, de certa forma, a manifestação da 

carência de esclarecimentos metodológicos que eu percebia ao longo da graduação 

e que me levam a questionar a própria produção da ciência e do conhecimento. Por 

isso, penso que a tentativa que se visa no trabalho é, também como nas palavras de 

Quijano (2005), um diálogo de saberes que supere (em nosso caso seria mais uma 

lente para questionar/refletir sobre) a colonialidade do saber e do poder, a partir de 

um esforço metodológico que perpassa toda minha dissertação, ao tentar propor 

alguns questionamentos para se entender os metabolismos e processos 

socioecológicos que formam as paisagens urbanas do sistema mundo-capitalista 

moderno/colonial.  

 

Estrutura da Dissertação  

 

No primeiro capítulo, abordamos nosso exercício de fundamentação 

metodológica. Pretendo, neste capítulo de metodologia, explicitar meus percursos e 

desafios metodológicos que guiam a construção do meu exercício reflexivo. A ênfase 

está em abordar uma defasagem que tenho desde a graduação e que tento 

demonstrar meu esforço argumentativo nessa busca incessante.   

No segundo capítulo, abordamos nosso marco teórico. Tentamos ao longo 

desse capítulo abordar os pressupostos da EP e EPU em um exercício de reflexão e 

tentativa de aprofundamento metodológico da exposição dos estudos da Geografia 

Ambiental, em meio às correntes da Ecologia Política e Ecologia Política Urbana. 

No terceiro capítulo procuramos elucidar o risco como campo de disputa e, 

assim, tentamos abordar o lugar do risco nas instituições públicas, como a Defesa 

Civil, o Plano Diretor e na política habitacional de Campos, para entendermos como 

o discurso do risco está sendo operacionalizado pelos gestores que planejam a 

cidade.  

No quarto e último capítulo tentamos trazer à luz do debate, como a 

instrumentalização do risco afeta as famílias moradoras de “áreas de risco” e de que 

modo o risco é utilizado como discurso para legitimar remoções. Neste capítulo 
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elencamos, como ponto de partida, o estudo de caso de Ururaí para 

compreendermos as escalaridades geográficas do discurso “ambiental”. 
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CAPÍTULO 1 – METODOLOGIA 

 

1.1 UM EXERCÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO METODOLÓGICA 

  

As escolhas feitas nesta dissertação foram “muito caras” até aqui; se tornou 

um exercício de fundamentação metodológica e epistemológica ainda em fase de 

construção. Tudo isso implicou em uma tarefa de assumir, inicialmente, dimensões 

metodológicas mais coerentes com o referencial que eu acabara de escolher. 

Apenas não foi aberto mão de esclarecer certos pressupostos metodológicos para 

então percorrer com mais prudência o campo que tem guiado com entusiasmo 

minha pesquisa, mas o campo das epistemológicas políticas. A resposta é, sem 

dúvidas, que se propôs mais uma possibilidade de olhar para questionar a realidade 

de forma crítica.  

Em Malagoli (2017), levanta-se a questão de como lidar com pressupostos 

ontológicos e epistemológicos no diálogo com metodologias de pesquisa nos 

campos da EP e da Geografia Ambiental. O eixo que se guiou foi a coleção de 

algumas explicitações de pressupostos metodológicos em autores referenciados, de 

algum modo, na EPU e na Geografia. É nesse exercício contínuo de fundamentação 

metodológica que esta pesquisa transita entre as abordagens identificadas por 

Malagoli (2017), em Sposito (2004), como críticas-dialéticas.  

A influência encontrada na crítica-dialética6, pareceu-se fundamental na 

estratégia proposta de refutação de certas teorias que se naturalizam ou de certas 

opiniões do senso comum, levando-as às contradições para então chegar a uma 

outra verdade da realidade (SPOSITO, 2004 apud MALAGOLI, 2017). Ao afirmar 

que é utilizando-se da crítica-dialética que os pesquisadores confrontam opiniões, 

ponto de vistas, os diferentes aspectos do problema, as oposições e contradições; e 

tentam elevar-se a um ponto de vista mais amplo, mais compreensivo (LEFEBVRE, 

1983 apud SPOSITO, 2004), que se enxergou na dialética do materialismo histórico 

e geográfico uma das possibilidades para compreender as realidades da cidade de 

Campos.  

 
6 Sposito (2004) aborda que, para Platão, a dialética é um instrumento de busca da verdade, uma 
pedagogia científica do diálogo.  
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Swyngedouw (2009) explicita a obra de Lefebvre (1991) e os pressupostos 

ontológicos e epistemológicos com os quais dialogou em sua busca metodológica. O 

autor destaca a perspectiva dialética na prioridade ontológica ao afirmar que essa 

perspectiva abre uma via de indagações, e que em termos de um EP da cidade uma 

de suas conclusões é que “não há nenhuma fundação ontológica ou essencial da 

cidade, da natureza ou dos textos como coisas, visto que o processo de devir e de 

hibridização tem prioridade ontológica e epistemológica” (IBID, p. 110).   

Ontologicamente, então, partiu-se da perspectiva que se pareceu importante 

para compreender as contradições (relações de poder) internas e conflituosas 

existentes no objeto pesquisado (SPOSITO, 2004). E epistemologicamente, 

assumiu-se a tentativa de pensar a produção do conhecimento dos ambientes 

urbanos. Essa dimensão ofereceu uma fundamentação que pudesse ampliar o 

exercício de reflexão e argumentação.    

Outra abordagem que este trabalho transita ao tentar ver o mundo de forma 

plural, é a abordagem identificada por Malagoli (2017), em Sposito (2004), como 

fenomenológica-hermenêutica7. Segundo Sposito (2004), é no fenomenológico8 

que o sujeito descreve o objeto e suas relações, a partir do seu ponto de vista. No 

entanto, reconhece-se que o que se fez foram tentativas hermenêuticas de 

compreender a apreensão dos sujeitos em um sentido ambiente-mundo para além 

das concepções binárias (cultura/natureza) e hegemônicas de “área de risco” e 

“natureza”. 

Reconhece-se, nas palavras colocadas por Porto-Gonçalves (2017), na 

conferência de abertura do Seminário Perspectiva de Natureza, na Universidade de 

São Paulo, que o “marxismo é o mínimo que precisamos conhecer para entender um 

pouco desse mundo como ele está, o problema dos marxistas é que eles pensam 

que é o máximo”. Entende-se, portanto, a partir de Porto-Gonçalves (2017) que 

o materialismo histórico é o mínimo que precisamos conhecer para compreender a 

sociedade desigual tal como conhecemos hoje, mas também reconhecemos que, 

para além do marxismo, existem outros campos/saberes que pareceu ajudar a 

compreender a temática central.  

 
7 Segundo Sposito (2004), procurando um método crítico para captar e explicar a realidade, a 
fenomenologia é uma filosofia do subjetivo. 
8 Segundo Lakatos e Marconi (2009), o método fenomenológico parte do princípio que a realidade é 
construída socialmente. Na fenomenologia, existe a preocupação com a descrição direta da 
experiência tal como ela é. A realidade é entendida como o compreendido, o interpretado e o 
comunicado. 



22 

 

E é nessa tentativa de “hibridização” que tentou-se percorrer o campo 

enquanto construiu-se a formação enquanto pesquisadora. Isso remete na questão: 

como operar essa hibridização? Tal questionamento foi feito por um professor ao 

trabalho “Risco para quem? A instrumentalização do risco contra o direito à cidade” 

apresentado na sessão temática “antes do desastre o risco... a emergência 

socioambiental em debate”, no XVII Encontro Nacional da Associação de Pós-

Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional (BARBOZA, 2019).  

Percebe-se que continuou-se sem respostas para tal pergunta, na busca pela 

tentativa de compreender e operar os “híbridos” no campo da Geografia. 

Apesar das escolhas metodológicas que guiam esta dissertação em todo seu 

processo de construção, destacou-se que: i) entende-se que os pressupostos 

assumidos e as correntes abordadas ajudam a tentar compreender as escalas 

geográficas utilizadas neste trabalho; Ururaí, “núcleo urbano” do primeiro distrito de 

Campos, de um cidade média da região Norte/Noroeste fluminense marcada 

profundamente pelas desigualdades socioambientais promovidas pelas elites locais 

em um contexto brasileiro de periferia do capitalismo no sistema mundo moderno 

colonial;  ii) o pano de fundo para compreender o lugar do discurso “ambiental” no 

planejamento urbano e regional da cidade de Campos se deslocou para o que 

pareceu a produção metabólica da9 socionatureza, enraizada em um 

imaginário/ideário construído por perspectivas da, e de, natureza, como ver-se-á ao 

longo da dissertação. 

O que tem motivado, ao longo da pesquisa para além da denúncia e combate 

do discurso hegemônico, naturalista, objetivista e tecnocrático nas definições das 

“áreas de risco” e “natureza” na gestão urbana, é o interesse em contribuir com o 

novo desafio do campo científico geográfico, a bipolarização epistemológica 

(SOUZA, 2016), e na tentativa de descolonização de tais discursos dominantes. Se 

reconhece que a presente dissertação não tem como questão principal resolver 

nenhum debate, mas alimentá-lo de alguma forma para além das concepções 

binárias da geografia. Pois, ao buscar a materialidade do objeto, constatou-se que 

existe um jogo simbólico e prático do discurso “ambiental”, que visa tornar a cidade 

mais funcional para o capital. 

 
9 Segundo Porto-Gonçalves (2017), a perspectiva “da” natureza demonstra uma ideia de visão 
objetivista. Enquanto “de” natureza introduz-se o sujeito do conhecimento nas múltiplas perspectivas 
de natureza. 
 



23 

 

A dissertação, nesse sentido, é muito mais um exercício de reflexão sobre 

debates políticos-epistemológicos referentes a dispositivos que acionam a 

instrumentalização do discurso “ambiental” na regulação do solo urbano. Entende-

se, a partir de Lencioni (2008), que o percurso do conhecimento requer prática de 

pesquisa. Pois, de certa maneira, desconstruir certezas para construir novas 

certezas fazem parte da construção do conhecimento. 

 

 1.2 TRAJETÓRIAS ANTERIORES AO MESTRADO 

 

Para entender onde estou indo, reconheço a importância em explicitar de 

onde venho. Em 2014, durante minha graduação em Geografia, tive o primeiro 

contato com a dimensão empírica das pesquisas já desenvolvidas pelo professor 

Marco, acompanhando-o em uma série de entrevistas realizadas em Ururaí, entre 

2014 e 2015, em sua maior parte direcionada para a compreensão dos segmentos 

espaciotemporais10 sobre a ocupação e urbanização de Ururaí (MALAGOLI, 2017), e 

da vivência das cheias que aconteceram no final de 2008. Após esse meu primeiro 

contato com a dimensão empírica, já como bolsista de iniciação científica, comecei a 

integrar a equipe do Núcleo de Pesquisas e Estudos Socioambientais e, assim, 

presenciei o desenvolvimento de outras pesquisas11 na mesma temática e também 

na localidade (aplicação de questionários) desenvolvidas pelo NESA12.  

O primeiro contato com a pesquisa favoreceu um processo reflexivo sobre os 

desdobramentos e enfrentamentos do desastre por parte das famílias em eventos 

vinculados às inundações no bairro de Ururaí, oferecendo-me debates e informações 

sobre um amplo campo socioambiental dos desastres; a sociologia dos desastres 

(VALENCIO, 2010). Ao aprofundar-me no debate da sociologia dos desastres, fui 

aprendendo que os desastres são construídos socialmente, e que estes não são 

somente um problema da “natureza”, mas resultado de uma relação intrínseca entre 

 
10 Milton Santos afirma que “torna-se relevante insistir no conceito de estrutura espaciotemporal em 

uma análise do espaço geográfico ou espaço concreto. A sociedade só pode ser definida através do 
espaço, já que o espaço é resultado da produção, da história dos processos produtivos impostos ao 
espaço pela sociedade” (SANTOS, 2008, p. 68).   
11 Projeto “Saber ambiental, esfera pública e ordenamento territorial” (FAPERJ/APQ1, 2014-2016), 
pesquisa desenvolvida e coordenada pelo Professor Marco Malagoli.   
12 O NESA caracteriza-se por ser um núcleo interdisciplinar e interinstitucional com estudos e 
pesquisas no campo socioambiental, e tem por objetivo contribuir com a sociedade e o meio 
acadêmico-científico. 
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o “natural” e o “social” - que para nós é a própria dimensão ambiental daí resultante 

(e não dicotômica) (BARBOZA, 2017), aqui nomeada socioambiental para se 

enfatizar a escolha metodológica futura junto aos processos sócio-histórico-cultural. 

Tal abordagem, trazida por esse campo, levou-me a entender que o desastre é 

como um processo e situação, e não somente uma crise aguda e evento 

emergencial (SIQUEIRA, 2015).  

Em 2017, como desdobramento da minha iniciação científica (2015/2016), 

apresentei o trabalho de conclusão de curso intitulado “A face oculta dos desastres: 

remoções e vulnerabilização em Ururaí, Campos (RJ)”, no qual o objetivo principal 

era construir uma interpretação dos acontecimentos no contexto das inundações em 

2008 em Ururaí, a partir das narrativas das famílias que, após passarem pela 

experiência do abrigo público, foram removidas das “áreas de risco” para o conjunto 

habitacional “Morar Feliz” da Penha. Como recorte de estudo no Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), delimitou-se tal acontecimento a partir das remoções 

forçadas, praticadas pelas políticas públicas municipais.  

No TCC, o que houve foi uma aproximação mínima por alguns depoimentos 

sobre a caracterização de como foi o processo de cadastro e remoção, e alguns 

problemas enfrentados por algumas famílias na Penha (direito de escolha, moradias 

distantes, possível dificuldade em recriar suas práticas sociais em novos territórios), 

mas sem investigar e esclarecer os processos com maior profundidade sobre as 

dinâmicas de territorialização dos novos territórios, indicando as possibilidades de 

pesquisas.  

Foi possível perceber, a partir do laboratório empírico, que o desastre no 

contexto brasileiro (identificados também em pesquisas da sociologia dos desastres) 

vem sendo abordado, ora como quadro técnico, instrumental, outrora como quadro 

físico, “naturalizado” e como “fatalidade” pelo poder público e Defesa Civil. Mais do 

que isso, que a materialidade do desastre só coloca em evidência vulnerabilidades 

que um dia de sol escondeu (SIENA, 2013), ou seja, a concretude do desastre 

pareceu-me colocar em evidência as desigualdades socioambientais criadas 

historicamente.  

Em relação às situações vivenciadas pelas famílias removidas, pareceu-me 

indicar que o único direito assegurado pelo Estado é o socorro imediato, com os 

abrigos temporários. Ao olhar-se para as famílias que passaram pelas dimensões da 

desterritorialização em Ururaí, percebeu-se que as famílias, em seu cotidiano, 
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experimentam as complexas territorializações ao tentar (re)criar suas práticas sociais 

e espaciais em novos territórios (BARBOZA, 2017).  

 

1.3 O CONTEXTO EMPÍRICO ESCOLHIDO: URURAÍ13 COMO PONTO DE 

PARTIDA  

 

Como já demonstrado anteriormente, o contexto empírico surge a partir da 

trajetória de estudos e pesquisas já realizadas (MALAGOLI & SIQUEIRA, 2012a; 

MALAGOLI & SIQUEIRA, 2012b; SIQUEIRA et al., 2015; MALAGOLI, 2015; 

MALAGOLI, 2017; BARBOZA, 2017; BARBOZA & MALAGOLI, 2017). Portanto, 

como ponto de partida e base empírica, elencou-se o estudo de caso em Ururaí, 

Campos (RJ), das famílias removidas de “áreas de risco” sujeitas a inundações e 

realocadas em políticas habitacionais municipais.  

Entre os meses de novembro e dezembro de 2008, antecipando as chuvas de 

verão e com Campos ainda se recuperando da inundação de 2007, que recebeu um 

grande volume de chuvas deixando parte do estado do Rio de Janeiro em situação 

de emergência (MALAGODI & SIQUEIRA, 2012b). De acordo com dados 

jornalísticos do Relatório de Avaliação de Danos (AVADAN), grandes precipitações 

ocorridas nas bacias dos rios Paraíba do Sul e Preto (tributário do rio Ururaí), a 

montante da cidade de Campos, causaram elevações caudais e consequentemente 

o transbordamento das águas em direção às áreas urbanas e rurais da cidade 

(Figura 1) (LEITE, 2019). Com o aumento das cotas, ocorreu o transbordo das águas 

para os canais, causando, assim, a inundação de grande parte da cidade, como as 

áreas de entorno do rio Ururaí e da Lagoa Feia (LEITE, 2019).   

As intensas chuvas desencadearam inundações em várias localidades 

urbanas e rurais de Campos dos Goytacazes, afetando severamente a cidade, com 

destaque para Ururaí, bairro caracterizado como um “núcleo urbano” do primeiro 

distrito do Município (MALAGODI & SIQUEIRA, 2012b). Neste período, segundo 

estimativas da Defesa Civil divulgadas na mídia, aproximadamente oito mil pessoas 

foram afetadas, deixando 2.450 desabrigados e 5.500 desalojados em diversas 

áreas do município (MALAGODI & SIQUEIRA, 2012b). 

 
13 Ururaí é o laboratório na escala geográfica local/regional do global para as ideias teóricas, 
epistemológicas e políticas da Ecologia Política e Urbana. 
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Figura 1 - Área de inundação - 2008 

 
Fonte: NESA (2016).  
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Após o período das inundações de 2008, a prefeitura anunciou a criação de 

conjuntos habitacionais espacialmente distantes das moradias originais e em áreas 

periféricas (BARBOZA & MALAGOLI, 2017). Sobre o Programa Habitacional “Morar 

Feliz”, ele foi dividido em duas fases: a primeira fase (2010-2012), com a construção 

de 5.426 habitações; e a segunda fase (2013-2015), com a previsão de 4.574 

habitações populares, visando beneficiar aproximadamente 10 mil famílias 

(MENDES; GOMES; SIQUEIRA, 2014 apud BARBOZA, 2017). Essas moradias 

começaram a ser entregues a partir de 2011, quando as famílias das “áreas de risco” 

sujeitas a inundações foram realocadas em quatro conjuntos habitacionais: Penha, 

Novo Jóquei, Tapera I e Tapera II (SIQUEIRA et al., 2016).  

Em Campos, o programa habitacional “Morar Feliz” é uma das medidas de 

enfrentamento pós desastre das políticas municipais, e foi concebida como a 

principal solução para os problemas habitacionais, sendo divulgada por seus 

gestores como o maior programa habitacional do interior do Brasil (BARBOZA & 

MALAGOLI, 2017). 

A peculiaridade na composição do público deste programa no município é a 

justificativa apresentada de se realocar as famílias que se encontram em “áreas de 

risco”, entre elas, sujeitas a inundações (MALAGODI & SIQUEIRA, 2012a; 

MENDES, 2015). Em um primeiro momento, destacou-se alguns aspectos 

relevantes que serão abordados ao longo da dissertação; a) a dimensão das “áreas 

de risco” teve um peso significativo no planejamento e execução do programa “Morar 

Feliz” (MENDES, 2015); b) as remoções pelo Estado em função da urbanização feita 

na localidade do programa “Bairro legal”14 alimentam novos riscos; e c) a hipótese 

do crescente interesse e jogo político (não oculto) para os deslocamentos 

compulsórios da população às margens do Rio Ururaí, que estaria sendo alimentado 

pela construção do Loteamento “Barra de Ururaí” a jusante (Figura 2). O mapa a 

seguir espacializa as localidades Cabeça da Ponte (laranja), da Ilha (vermelho) e 

barra de Ururaí (verde).  

 

 

 

 
14 O “Bairro Legal” é um programa que consiste na instalação de infraestrutura nos bairros; 
saneamento, asfalto, iluminação pública (MENDES, 2015). 
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Figura 2 - Área de inundação em 2013, localidades atingidas: Cabeça da ponte, Ilha 

e Loteamento Barra de Ururaí 

 
Fonte: NESA (2016). Adaptação própria. 
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1.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ADOTADOS 

 

Segundo Santos (2008, p. 31), “um esquema de método, por mais 

logicamente bem construído que seja, sempre encontrará dificuldades em sua 

realização”. Ou seja, cada uma das escolhas constitui uma limitação prática: a 

complexidade ou dinamismo da realidade a ser analisada, o número e a 

representatividade dos dados disponíveis (SANTOS, 2008). 

Para responder às questões levantadas ao longo da pesquisa, este estudo 

teve como mirante de análise o caráter qualitativo, iniciando pela: a) pesquisa 

documental: a pesquisa documental, de acordo com Marconi e Lakatos (2003), 

refere-se à coleta de dados restritos a documentos e informações que possam 

colaborar na pesquisa científica. Assim, para análise foi acessado as políticas 

urbanas vigentes em Campos, as resoluções de “área de risco”, habitação e Áreas 

de Interesse Social (AIS) no Plano Diretor do município de Campos dos 

Goytacazes/RJ, de 2008; a Política Nacional de Defesa Civil, bem como as 

publicações no diário oficial do município relacionadas ao tema. Além das 

informações obtidas através de notas oficiais do site da prefeitura, blogs, e 

publicações na imprensa disponibilizadas no Observatório de Desastres Ambientais 

(ODAm/NESA), trabalhamos ainda com a pesquisa da qual participamos, 

desenvolvida pelo NESA.  

E b) revisão bibliográfica, que segundo Marconi e Lakatos (2003), a partir 

de Manzo (1971), “oferece meios para definir, resolver, não somente problemas já 

conhecidos, como também explorar novas áreas onde os problemas não se 

cristalizaram suficientemente” (MANZO, 1971 apud MARCONI & LAKATOS, 2003, p. 

183). Percebendo, então, a necessidade de aprofundamento analítico sobre as 

operacionalizações dos conceitos assumidos que percorre-se o campo das 

epistemologias políticas.   

Diante desse aporte teórico, foi possível oferecer subsídios necessários para 

o exercício de reflexão no debate teórico-político. E é com base nisso, que o 

presente estudo será guiado para compreender o objetivo geral, analisar e discutir, 

a partir de uma perspectiva crítica, o discurso “ambiental” nas políticas habitacionais, 

com destaque para a instrumentalização do risco. Utiliza-se assim, como laboratório, 
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o estudo de caso em Ururaí para compreender a instrumentalização da categoria do 

risco como parte da política de remoção do governo municipal.  

Destaca-se que a investigação tem revelado a importância de aprofundar o 

debate sobre os processos de metabolismo socioecológico que produzem o 

desenvolvimento desigual dos ambientes urbanos.  

Como forma de operar as discussões teóricas, utiliza-se a c) Pesquisa 

empírica. As entrevistas na pesquisa empírica possibilitaram conhecer a apreensão 

da percepção pessoal de visões de mundo (FRASER & GONDIM, 2004). Considera-

se aqui, a partir de Fraser e Godim (2004), a entrevista como técnica da pesquisa 

social. Para analisar as entrevistas recorre-se a Poupart (2012), ao afirmar que ao 

utilizar argumentos de ordem epistemológica, ético-política e metodológica como 

base de recurso à entrevista de tipo qualitativa, para buscar elucidar as realidades 

sociais, tem-se a possibilidade de construirmos uma interpretação dos diferentes 

discursos/narrativas que permeiam os discursos de “natureza”. Em um primeiro 

momento, é preciso destacar que isto somente foi possível a partir da construção de 

uma possível rede de entrevistados/moradores, com suporte das pesquisas 

realizadas desde 2014, que foram:  

 

i) moradores que passaram pela experiência das remoções;  

ii) que tiveram suas moradias demolidas pela Defesa Civil;  

iii) que foram deslocados para o “Morar Feliz” da Penha e retornaram; e  

iv) liderança comunitária.  

  As entrevistas com os moradores que passaram pelas experiências das 

remoções, em sua grande maioria, compreende parte da pesquisa âncora do NESA, 

“Cartografias socioambientais e mapeamento de áreas de risco de inundações no 

Norte Fluminense: Subsídios a elaboração de sistemas de Alerta”, e da pesquisa de 

Trabalho de Conclusão de Curso em Geografia (2016/2017). As entrevistas 

selecionadas perpassam pelos moradores que moram/moravam nas áreas 

denominadas pela Defesa Civil como “áreas de risco” a inundação (Cabeça da Ponte 

e Ilha), que foram demarcadas para remoção, deslocados e realocados pelo 

Programa Habitacional “Morar Feliz” e/ou que retornaram, e também aqueles 

moradores que tiveram suas casas demolidas pela Defesa Civil. Portanto, 
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selecionou-se 34, das 232 entrevistas realizadas através dos questionários 

aplicados pela pesquisa do NESA. A escolha das entrevistas para serem analisadas 

se deve ao fato das respostas estarem ligadas a “área de risco” no questionário.  

 Utilizou-se, ainda, a entrevista realizada com a liderança comunitária do 

bairro, o presidente da associação de moradores de Ururaí, pela pesquisa “Saber 

ambiental, esfera pública e ordenamento territorial” (EDITAL FAPERJ - APQ1/2014), 

cujo entrevistador e coordenador é o Professor Marco Malagoli.  

Portanto, destaca-se que a rede de depoentes foi construída anteriormente 

pela pesquisa “Saber ambiental, esfera pública e ordenamento territorial”, o que 

ajudou a contribuir com alguns apontamentos que serão desenvolvidos no decorrer 

da dissertação, como, por exemplo, a construção do risco e desigualdade criados 

historicamente em Ururaí.   

Foi realizado no decorrer desta pesquisa, entrevistas com os representantes 

do poder público ou gestores associados às secretarias que atuam ou atuaram 

diretamente nesse contexto (Habitação, Urbanismo, Assistência Social, Meio 

Ambiente). Portanto, realizou-se quatro entrevistas presenciais, sendo elas com:   

 

i) O Subsecretário de Infraestrutura e Mobilidade; 

ii) O Subsecretário de Defesa Civil; 

iii) Empresa Municipal de Habitação – Assistente Social; e 

iv) Ex- Assistente Social do Programa “Morar Feliz”. 

 

O contato inicial ocorreu nas plenárias do Plano Diretor de 2018, seguindo-se 

com entrevista informal (GIL, 1999), através das reuniões abertas do grupo gestor 

do Plano Diretor até a entrevista presencial. Destaca-se que diversas reuniões do 

grupo gestor ocorreram de portas fechadas, limitando a participação até mesmo da 

população. Assim, i) coordenador do grupo gestor da revisão do Plano Diretor de 

Campos (2018/2019), e do grupo gestor da criação do Plano Diretor de 2008 na 

secretaria de obras; ii) a entrevista com o Subsecretário de Defesa Civil, foi 

indicação do ex Secretário Municipal de Defesa Civil na época do planejamento e 

entrega das casas do programa “Morar feliz”. Ela ocorreu depois das visitas na 

Defesa Civil; iii) a opção em entrevistar essa profissional está no fato dela ter sido 
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secretária administrativa direta do coordenador de assistência social do Programa 

“Morar Feliz” na época de implantação. A entrevista se deu na central de 

atendimento do Bolsa Família, sendo indicada por uma pesquisadora do NESA; E 

com a iv), a profissional que trabalhou diretamente no preenchimento e 

cadastramento dos formulários e deslocamento das famílias para as casas do 

programa “Morar Feliz”, e foi indicada pela ex-assistente administrativa do programa.  

Destaca-se que estava previsto realizar uma entrevista com o ex-secretário 

municipal de Defesa Civil, mas durante as tentativas ele se mostrou inacessível para 

entrevistas presenciais, respondendo perguntas apenas por telefone. Segundo Gil 

(2008), esse tipo de entrevista por telefone “passou a ser mais aceita como 

procedimento para pesquisa em ciências sociais” (IBID, p. 113). O autor apresenta 

vantagens e desvantagens deste tipo de entrevista; uma das vantagens é a maior 

aceitação do entrevistado, e uma das desvantagens é interrupção da entrevista pelo 

entrevistado e a menor quantidade de informações na entrevista (GIL, 2008).  

Para então compreender como os gestores estavam operacionalizando, 

planejou-se entrevistas focalizadas conforme Gil (2008), pois, segundo esse autor, 

a entrevista focalizada permite ao entrevistado falar livremente sobre o assunto, e 

entrevistas por pautas, ao apresentar um grau de estruturação de acordo com os 

pontos de interesse que o entrevistado vai explorando ao longo da entrevista (GIL, 

2008). Portanto, elas foram estruturadas em eixos, sendo: a) a atuação dos gestores 

no programa “Morar Feliz” (planejamento e execução); b) como a noção de “área de 

risco”, “natureza” e “sustentabilidade” é operacionalizada pelos gestores associados 

às políticas urbanas de Campos; c) como ocorreu a aprovação do loteamento Barra 

de “Ururaí”; e d) como se deu a participação na revisão do Plano Diretor (2018) de 

Campos.  

Cabe salientar que com as entrevistas não seu buscou representatividade em 

termos quantitativos, em cada contexto citado, mas uma reflexão crítica, onde: i) 

favoreceu a interpretação, na aproximação com o campo teórico, ainda que de forma 

reflexiva e argumentativa sobre as noções de “área de risco”, natureza e 

metabolismo socioecológico; ii) levantou-se algumas contradições na construção do 

loteamento “Barra de Ururaí”, provocando novas hipóteses; e iii) auxiliou a 

compreender a remoção como política de governo municipal.   
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CAPÍTULO 2 – OS PRESSUPOSTOS DA ECOLOGIA POLÍTICA E ECOLOGIA 

POLÍTICA URBANA 

 
 

Na busca por um debate teórico e político de esclarecimentos conceituais e 

metodológicos, transitou-se entre as correntes da Ecologia Política (EP) e Ecologia 

Política Urbana (EPU). Apesar da tentativa dos diálogos com campo(s) da Geografia 

Ambiental, entende-se que os pressupostos influenciados por estas correntes, na 

lógica da descoberta, pareceu ajudar a compreender os processos socioecológicos, 

que juntos formam paisagens urbanas desiguais e profundamente injustas, como em 

Campos. 

Entende-se que a compreensão sobre os processos socioecológicos da 

cidade aparece no âmbito das relações sociedade e natureza, mostrando a própria 

produção social de ambientes urbanos. Não que essas relações sejam uma 

novidade na Geografia, mas que tal influência das correntes das epistemologias 

políticas pareceu revelar tanto nas formas de ações de gestão do espaço urbano, 

quanto nas formas de saber dos gestores que planejam a cidade.  

Paralelamente a estas reflexões, ao longo da dissertação e nas entrevistas 

com os gestores públicos, foi se destacando a pergunta sobre como as noções de 

“área de risco”, “natureza” e “sustentabilidade” são operacionalizadas na questão 

habitacional e urbana de Campos. Assim, gerou-se um questionamento: será que 

isso não tem conexão com a produção social da socionatureza, como formulada por 

Swyngedouw (2009)? 

  

2.1 SOBRE GEOGRAFIA AMBIENTAL, ECOLOGIA POLÍTICA E ECOLOGIA 

POLÍTICA URBANA: NOVAS POSSIBILIDADES DE SUPERAR A DICOTOMIA 

SOCIEDADE/NATUREZA? 

 
Segundo Souza (2019), não é difícil ver ou ler por aí menções a “impactos 

socioambientais”, “conflitos socioambientais” ou ainda “injustiças socioambientais”, 

até mesmo o presente trabalho em alguns momentos utiliza “desigualdades 

socioambientais” e “riscos socioambientais”. Se, por um lado, temos (sub)campos já 

consagrados, como História Ambiental, Sociologia Ambiental e a própria Geografia 
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Ambiental, por outro lado, no Brasil, não temos ainda o mesmo rigor epistemológico 

e político com o que a palavra representa (IBID). Então por que razão encontramos 

nomenclaturas diferentes por aí? Geografia (socio)Ambiental (SOUZA, 2017) ou, 

ainda, Geografia Socioambiental. Como nas palavras de Souza (2019) 

precisaríamos realmente, do prefixo “socio”? Parece-nos que a todo momento   

precisamos justificar o prefixo “socio”. Mas ao fazermos isso, segundo Souza (2019) 

“estaríamos levantando uma importante questão terminológica-conceitual, teórica e 

política bastante relevante” (IBID, p. 17). Partindo disso, proponho aqui justificar 

algumas abordagens ao longo da dissertação que, em um primeiro olhar, possa 

parecer contraditório diante das escolhas.  

 Em um primeiro momento, a redundância ao campo científico pareceu-nos 

causar um estranhamento, mas que nas palavras de Souza (2019, p. 16) seria “uma 

redundância (às vezes) necessária”. Pois bem, Souza (2019) aponta para duas 

compreensões: por um lado, no Brasil, em países de língua portuguesa ou 

espanhola, e na língua catalã e galega, ambiente sempre é tomado como sinônimo 

de “meio ambiente”15, que segundo o autor, é profundamente influenciada pela 

grande imprensa e, até mesmo, pelo discurso acadêmico.  

 

 Interessantemente, empregam-se dois termos “meio” e “ambiente”, cujos 
conteúdos, aliás, em larguíssima medida se superpõem, para exprimir 
apenas metade de uma ideia: o ambiente enquanto “natureza primeira” ou 
natureza não humana, isto é, os processos não antropogênicos. Como se o 
“meio ambiente”, ao ser politicamente (re)apropriado, materialmente 
(re)transformado e culturalmente (re[s])significado de maneira constante 
pela sociedade, não tivesse sido, de algum modo desde sempre, mas com 
intensidade cada vez maior nos últimos séculos e em especial nas últimas 
décadas, contextualizado pelo ambiente enquanto “natureza segunda”, 
ambiente hominizado, ambiente produzido pela e para a sociedade 
(SOUZA, 2019, p. 17).  
 

 
 Por outro lado, Souza (2019) salienta que, em línguas como o inglês, o 

alemão e o francês, o ambiente se apresenta como uma única palavra, com uma 

imensa gama de acepções reais e possíveis, sobretudo, no senso comum e na 

linguagem diária, que remete em um primeiro momento à noção de “natureza” 

 
15 Em relação ao discurso acadêmico, Porto-Gonçalves (2015) afirma que o debate ambiental trouxe 
um grande mal à Geografia. Isto porque rebaixou o nível da “melhor tradição geográfica” ao falar de 
“meio ambiente” (é como falar subir para cima e descer para baixo, se é meio, é ambiente), 
demonstrando uma falta de rigor (teórico e político), pois a tradição da Geografia é falar de homem e 
meio.  
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(complexa e multifacetada), mas não há uma associação ligada somente à dimensão 

“natural” ou pré-social enquanto “meio ambiente”. Infelizmente, segundo o mesmo 

autor, em português não temos a mesma tranquilidade ou o mesmo rigor político, e 

por isso a conveniência da redundância: “se a menção “socioambiental” soa de 

forma um tanto pleonástica, o adjetivo “ambiental”, sem o prefixo “socio”, 

provavelmente carregaria o perigo de uma leitura mutiladora” (IBID, p. 18). 

Por isso, muitos pesquisadores (e aqui nos incluímos) utilizam a palavra 

“socioambiental”, deixando claro que não estão se referindo ao “meio ambiente”, ou 

à “primeira natureza”, ou ainda à “natureza externa”, mas levando em consideração 

as questões sociais e seus problemas (IBID). Por isso, em alguns momentos, 

utilizaremos o prefixo socio como “par de muletas”, pois não queremos, assim como 

Souza (2019), aumentar o risco de incompreensões.   

Explicado essas questões terminológicas-teóricas, entendemos que ao 

debruçarmos no debate trazido pelo campo socioambiental em conexão com as 

bibliografias das (in)justiças ambientais, interessou-nos revisitar as questões da 

dicotomia sociedade/natureza, em meio ao espanto em perceber que para tantos 

autores, professores e geógrafos, essa questão já estaria superada 

(academicamente e politicamente). Como afirma Souza (2018), curiosamente, a 

maioria dos geógrafos dá a impressão de ter desertado de debate (a ponte entre o 

estudo da natureza e o estudo da sociedade), “poucos são os que parecem ainda 

acreditar valer a pena investir no diálogo de saberes simbolizado a ponte pelo ideal 

‘ciência-ponte’” (SOUZA, 2018, p. 276). Encontramos, nas problematizações atuais e 

revigoradas em novas bases epistemológicas e teóricas, a possibilidade de valorizar 

temas “híbridos” (SOUZA, 2018) que nos ajudem a compreender o debate 

contemporâneo; em nosso caso o debate do discurso do risco “ambiental”. Assim, foi 

com entusiasmo que conhecemos uma abordagem que pareceu-nos ajudar no 

nosso esforço metodológico, a Geografia Ambiental (GA).  

Mas, afinal, o que tem de diferente no enfoque da Geografia Ambiental que 

nos interessa? De fato a Geografia Ambiental não apresenta nenhuma novidade na 

relação sociedade/natureza, mas de forma renovada (epistemologicamente e 

teoricamente), traz pra si uma das tarefas que está no interior da própria Geografia, 

ao promover o diálogo de saberes entre os conhecimentos sobre a natureza e 

sociedade, tarefa fundamental para compreender a produção social do espaço 

urbano e a problemática da (in)justiça ambiental (SOUZA, 2019).  
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A grande ênfase está no vínculo com a Ecologia Política e a Ecologia Política 

Urbana, que explicitam uma agenda socialmente crítica e o estímulo de diálogos de 

saberes com a Geografia (dentro e fora) (SOUZA & CANDIOTTO, 2019). Para 

Souza (2019), a Geografia Ambiental não se configura como um ramo ou uma 

subdisciplina da Geografia, nem mesmo como um território próprio e bem 

demarcado. Ela é, antes, um enfoque; uma maneira de construir objetos de 

conhecimento e problemas científicos, tendo como pano de fundo valores éticos e 

políticos-filosóficas (IBID). Souza (2019) nos mostra que, apesar das suas raízes 

muito antigas e uma das mais populares e distintivas da Geografia (relação 

sociedade e natureza), essa tradição passou a ser negligenciada entre as décadas 

de 1970 e 1990, fazendo com que a própria Geografia Ambiental contemporânea, 

nos últimos 15 ou 20 anos, apareça com novas bases (epistemológicas e filosóficas). 

Entendemos que é possível encontrar a trajetória da Geografia Ambiental na 

própria história do pensamento geográfico. Cada vez mais, a partir da década de 

1960 e 1970, as especializações foram refletindo na ciência geográfica que já 

vinham de longa data, mas que desde o período clássico da Geografia (Século XIX), 

tinha, como estudo, as relações entre “homem” e o seu “meio”, “não haviam chegado 

ao ponto de ameaçar acabar com a velha ambição de promover um diálogo entre o 

saber sobre a natureza e o saber sobre a sociedade” (SOUZA, 2019, p. 20).   

Essa fragmentação, segundo Souza (2019), cada vez mais influenciada pela 

falta de diálogo dos ramos específicos, “Geografia Física” e “Geografia Humana”, 

vêm prosperando até os dias de hoje para além da velha dicotomia “física/humano”. 

Ao dialogarmos com Porto-Gonçalves (2006), o autor explicita em seu livro “Os 

(des)caminhos do meio ambiente”, que essa oposição homem e natureza é um dos 

eixos que estrutura a ciência moderna, “e que nossas universidades estão 

estruturadas nessa oposição, de um lado, as ciências da natureza e, do outro lado, 

as ciências humanas” (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 38). Em outro momento, 

Porto-Gonçalves (2012) insiste que essa separação entre as ciências humanas e 

ciências naturais, além das especializações no interior desses campos, corresponde 

à expulsão dos camponeses e dos povos originários da natureza, além da 

destruição dos seus territórios e suas territorialidades.  

É por isso que em sua obra a “natureza do espaço”, Santos (2014, p. 101) 

concorda com Latour (1991), em seu livro “jamais fomos modernos”, ao afirmar que 

é um “equívoco epistemológico, herdado pela modernidade, de pretender trabalhar a 
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partir de conceitos puros”,  e que, na verdade, não temos necessidade de amarrar 

nossas teorias à duas formas puras; de um lado o objeto e, de outro, o sujeito, já 

que a relação sociedade e natureza requer uma explicação conjunta (LATOUR, 

1989, p. 108 apud SANTOS, 2014, p. 101).  

Paralelamente a essa fragmentação, Souza (2019) afirma que os currículos 

de Geografia vêm mostrando a falta de preocupação e a negligência com “a análise 

de processos complexos envolvendo a necessidade de articulação de saberes da 

pesquisa natural e social, como os desastres, injustiças ambientais e conflitos” (IBID, 

p. 21), ou seja, “abria-se e abre-se mão da visão de conjunto por parte de algumas 

‘cadeiras’ da geografia”. O autor então exemplifica a “geomorfologia estrutural”, a 

“organização interna da cidade” e outras tantas que tem feito isso (IBID). Daí a 

possibilidade de retomar a cooperação entre Geografia Crítica e Geografia Física, a 

proposta de bipolarização epistemológica como novo desafio ao campo científico 

geográfico.  

É possível ver a possibilidade de retomada com a renovada Geografia 

Ambiental. Segundo Souza (2019), a Geografia Ambiental como enfoque não é, 

portanto, uma tentativa de substituir conteúdos particulares associados à “Geografia 

Física” e à “Geografia Humana”, mas sim de forma modesta e realista, tem a 

proposta de promover “a valorização de problemas e questões em que o diálogo de 

saberes vinculados ao conhecimento da terra como morada humana dá o tom” (IBID, 

p. 21).  

Vimos, então, na Geografia Ambiental a possibilidade de busca, que são as 

bases do argumento e pareceu-nos ajudar a compreender nosso objeto estudado. 

Pois, como insiste Santos (2014), “já que a realização concreta da história não 

separa o natural e o artificial, o natural e o político, devemos propor outros modos de 

ver a realidade, oposto ao que permanece até hoje” (IBID, p. 101). Assim, ao 

propor trocar as lentes para ver a realidade, que seguindo a indagação feita por 

Latour (1991), a partir da proposta de Michel Serres em Santos (2014), nos 

perguntamos também; por que não partimos dos híbridos na nossa construção 

epistemológica?  

É nesta malha conceitual que identificamos a tentativa de construção 

epistemológica, partindo dos híbridos à Ecologia Política e Ecologia Política Urbana, 

que representa parte dessa nossa tentativa de operacionalizar esses “hibridismos” 

para compreender nossas questões levantadas ao longo da dissertação. Pois é 
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nesse híbrido que destacamos o cenário atual da questão ambiental, a emergência 

de novas geografias e com elas novas questões, como os processos 

socioecológicos que produzem o espaço urbano.  

Nessa tentativa de diálogo, tivemos o contato recente com a Ecologia Política 

(de agora em diante EP). Souza (2019) mostra que é um campo interdisciplinar 

sendo, portanto, uma corrente com identidade epistemológica política e crítico-social 

dos processos dialéticos, em que a humanidade afeta e interfere em processos 

socioecológicos, ao levar em consideração as relações de poder, fatores 

econômicos e o campo cultural.   

Um aspecto interessante abordado por Souza (2019) é que a EP na América 

Latina, e em países anglófonos, tem sido protagonizada em grande parte por 

geógrafos ao lado dos antropólogos; já no Brasil, o papel da Geografia ainda é 

modesto (IBID). Portanto, ainda nos estudos de Souza (2019), a Geografia 

Ambiental e a EP consistem em campos extremamente próximos.  Enquanto a 

Geografia Ambiental busca a construção de um diálogo de saberes no interior da 

Geografia, ao tentar construir o objeto de conhecimento de modo epistemológico, 

teórico e metodológico entre as relações sociedade e natureza, a Ecologia Política 

vem se afirmando, desde a década de 1970, como um campo interdisciplinar cuja 

proposta é “desnaturalizar” e politizar criticamente a problemática ambiental 

(SOUZA, 2019). Isto é, “o que a geografia vem tentando fazer internamente, a 

ecologia política vem fazendo há quatro decênios, em uma escala mais ampla” 

(IBID, p. 25).  

Ao recorrermos a autores que deram importantes contribuições para a EP na 

América Latina, consideramos aqui Enrique Leff como um importante precursor, para 

quem a Ecologia Política é o campo no qual se expressam as relações de poder 

para desconstruir a racionalidade insustentável da modernidade e do progresso, 

enraizando a desconstrução teórica na arena política, a descolonização do saber e a 

legitimação de outros conhecimentos-saberes-sabedorias que liberam modos 

alternativos de compreensão da realidade, na natureza e das relações sociais 

(LEFF, 2015).  

Já nas palavras de Alimonda (2015), importante autor na corrente da EP, este 

apresenta uma tradição plural de reflexão teórica-política, do pensamento crítico com 

o qual apresenta homologias. Disse então Martinez-Alier (2014), ao receber o título 

de doutor Honoris Causa na Universidade Nacional de Córdoba: 
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La ecología política estudia los conflictos socio-ambientales. Al mismo 
tiempo, el término designa un amplio movimiento social y político por la 
justicia ambiental que es más fuerte en América Latina que en otros 
continentes. Este movimiento lucha contra las injusticias ambientales en 
ámbitos locales, nacionales, regionales y globales (...) En América Latina la 
ecología política no es tanto una especialización universitaria dentro de los 
departamentos de geografía humana o de antropología social (al estilo de 
Michael Watts, Raymond Bryant, Paul Robbins) como un terreno de 
pensamiento propio de relevancia internacional, con autores muy apegados 
al activismo ambiental em sus propios países o en el continente como un 
todo (por ALIMONDA, 2015, p. 163).  

 
 

Martinez-Alier (2012, p. 110) afirma em sua obra “ecologismo dos pobres” que 

a EP é um campo nascido a partir dos estudos de casos locais pela Geografia e a 

Antropologia Rural, hoje estendido às escalas nacional e internacional. Deste modo, 

nas palavras de Porto-Gonçalves (2012), a Ecologia Política, desde a perspectiva 

latino-americana, exige repensar os fundamentos da matriz de racionalidade 

eurocêntrica. O que nos leva a pensar, por que não propor outras formas de 

racionalidade para além das narrativas hegemônicas dos gestores? É essa reflexão 

teórica-política e pensamento crítico da EP que nos interessa neste trabalho, nesta 

corrente. 

Simultaneamente a esta corrente da EP, temos a Ecologia Política Urbana 

(utilizaremos agora em diante EPU) em diálogo com o nosso exercício de reflexão. 

Em nossas pesquisas teóricas, a EPU pareceu-nos, em um primeiro momento, ser a 

chave desse diálogo que anunciamos desde o projeto de qualificação. Entre os 

autores que alimentam nossas buscas, nosso primeiro contato com a corrente da 

EPU, orientada pelo materialismo histórico16, foi pelo geógrafo Swyngedouw. A 

orientação do materialismo histórico17 implica em uma leitura conduzida pela 

perspectiva dialética que insiste nas bases produzidas pelo poder material e 

discursivo (SWYNGEDOUW, 2009). 

 
16 De acordo com Erik Swyngedouw “claramente, qualquer abordagem materialista necessariamente 
adota uma perspectiva que sustenta que ‘natureza’ é parte do ‘metabolismo’ da vida social. As 
relações sociais operam metabolizando o meio ambiente ‘natural’, por meio do qual tanto a sociedade 
quanto a natureza são transformadas e novas formas socionaturais são produzidas. Enquanto a 
natureza fornece o fundamento, as relações sociais produzem a História da natureza e da sociedade. 
Obviamente, a ambição do marxismo clássico era mais ampla do que a de reconstruir a dialética das 
transformações históricas socionaturais e suas contradições” (SWYNGEDOUW, 2009, p. 102). 
17 With its emphasis on movement, change, and process and its insistence on the socially mobilized 
“materiality” of life, historical materialism has been among the first social theories to embrace and 
mobilize “metabolism” and “circulation” as entry-points in undertaking “ontologies of the present that 
demand archaeologies of the future” (JAMESON 2002, p. 215 apud SWYNGEDOUW, 2006, S/P).   
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O interesse pela EPU se deve à possibilidade de a corrente fornecer 

instrumentos teórico-conceituais necessários que parece-nos permitir aprofundar 

nosso exercício de reflexão e compreensão dos mecanismos de produção de 

desigualdades e injustiças que emergem das inúmeras contradições nas relações de 

poder, nas diferentes escalas (aqui local/regional), e nos processos de metabolismos 

e de urbanização (SWYNGEDOUW, 2009). 

A literatura da EPU, de acordo com Swyngedouw e Cook (2017), preocupa-se 

com os processos-econômicos envolvidos na articulação entre humanos e não 

humanos (ou nos quase objetos de Latour) e a reprodução de desigualdades 

socioambientais. O que nos chama atenção sobre a EPU é a possibilidade de 

entender, como nas palavras dos autores, a base sociomaterial de problemas 

ambientais, ao passo que tentam transcender perspectivas binárias da própria 

Geografia, relação sociedade/natureza (HEYNEN et al., 2006b apud 

SWYNGEDOUW & COOK, 2017). 

 Segundo os mesmos autores acima, a noção de metabolismo é vital para 

alguns estudiosos ao explicar o processo de circulação capitalista na produção da 

cidade como híbrido (SWYNGEDOUW & COOK, 2017). É neste contexto que 

identificamos nos autores o que interessa-nos na EPU, a ideia de metabolismo que 

parece-nos ajudar a compreender os processos socioecológicos que 

operacionalizam os discursos de “risco” e, consequentemente, promovem os 

mecanismos de (in)justiça ambiental em Campos. Nesse contexto, haveria, segundo 

os autores, três eixos fundamentais para a EPU: 1) Poder; 2) Urbanização; e 3) 

Escala (desenvolveremos melhor ao longo da dissertação). Todos os eixos fornecem 

estruturas através das quais a injustiça ambiental pode ser entendida. Portanto, o 

foco central dessa corrente na verdade está na produção socioecológica das 

desigualdades urbanas (IBID). 

 Ao tentar começar a compreender os processos socioecológicos que 

produzem a cidade, Heynen, Kaika e Swyngedouw (2006) salientam que a 

mensagem central que emerge da EPU é política. Na medida em que as cidades são 

produzidas através de processos socioecológicos, a atenção precisa ser nos 

processos políticos que, através dos quais, determinadas questões socioambientais 

produzem e reproduzem o espaço urbano. A EPU, portanto, faz perguntas sobre 

quem produz, que tipo de configurações socioecológicas e para quem produz? 

(IBID).  
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 De acordo com Swyngedouw e Cook (2017), a EPU tem exposto duas 

grandes polêmicas-chave sobre a relação sociedade e natureza que a própria 

corrente poderia nos ajudar a esclarecer e superar: 1) a divisão artificial ontológica 

entre sociedade e natureza existente (na corrente hegemônica dos entendimentos 

acadêmicos ou populares); e 2) a crítica de explicações influenciadas pela corrente 

malthusiana de degradação ambiental e esgotamento de recursos, implicando na 

superpopulação, e ao deslocar a responsabilidade para as pessoas mais pobres 

(IBID).  

No primeiro caso, “os ecologistas políticos argumentam que natureza e 

sociedade não existem independente uma da outra, mas estão intimamente ligadas 

uma a outra por articulações sócio-naturais mutuamente construídas” (IBID, p. 79). 

Assim, propõe “que a natureza se tornou urbanizada e usada no processo de 

criação e renovação das cidades” (IBID, p. 79), sendo vistas “como veículos 

metabólicos formadas em e através de fluxos socioecológicos metabólicos e 

circulatórios” (IBID, p. 79). No segundo caso, “é argumentado que as diversas 

relações socioecológicas que formam sociedades de mercado capitalista são 

responsáveis pela condição ambiental que se encontra” (IBID, p. 80). Já outros 

ecologistas políticos “mostram que a busca incessante pela mais-valia compele 

capitalistas a extrair e transformar e mercantilizar cada vez mais recursos biofísicos” 

(IBID, p. 80). Aqui localizamos o que parece-nos ser a (re)apropriação da natureza 

para legitimar planejamento para “alguns”, natureza para “alguns” e cidade para 

“alguns”.  

Percebemos que nas duas correntes, e para alguns autores, a concepção de 

metabolismo aparece, com frequência, sendo vital para muitos. Portanto, pretendo 

abordar incialmente na próxima seção a ideia de metabolismo socioecológico para 

assim compreendermos a teoria da socionatureza.  

 

2.2 TEORIZANDO A SOCIONATUREZA: NOVAS QUESTÕES 

 

Cabe-nos aqui, em um primeiro momento, tentar compreender a ideia de 

metabolismo socioecológico. Vimos que o metabolismo é conceito vital para alguns 

autores da EPU, indicando a possibilidade de um caminho de superação para a 

dicotomia social/natural, quando já se pode reconhecer o conceito de metabolismo 
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na obra de Marx. Para responder nossas questões levantadas ao longo da pesquisa, 

nosso caminho (dentre tantos outros) percorrido foi esclarecer o que estamos 

entendendo por metabolismo socioecológico. Há de se compreender então o 

conceito e os pressupostos metodológicos. “Metabolismo é o processo pelo qual 

matéria biofísica é transformada em mercadorias passíveis de uso, propriedade e 

troca através da exploração do trabalho humano” (SWYNGEDOUW & COOK, 2017, 

p. 79-80). É o “ato de metabolizar a natureza sócio-físicamente é um processo-chave 

através do qual a injustiça ambiental é exercida” (IBID, p. 81).   

Para Swyngedouw (2006), a ideia de metabolismo e circulação tem longa 

trajetória conceitual e material. Para ele, a concepção de metabolismo surgiu no 

século XIX, particularmente em relação às trocas de material no corpo em relação à 

respiração, sendo estendido mais tarde para incluir as trocas de material entre 

organismos e ambiente, bem como os processos biofísicos dentro da vida. A visão 

do metabolismo como processo histórico-ecológico, combinada com as teorias de 

reconstrução geológica do mundo, juntamente com o materialismo histórico-

geográfico, poderiam então, nas palavras de Swyngedouw (2006), mobilizar uma 

analogia orgânica da ordem social, mas não como uma mera metáfora transportada 

para as análises da sociedade, mas como alicerce e condição duradoura para o 

social (IBID). 

Na teoria social, Swyngedouw (2006) afirma que o conceito de metabolismo18 

foi introduzido pela primeira vez de forma ontológica e com abordagem 

epistemológica nas primeiras formulações marxistas do materialismo histórico. Ou 

seja, em sentido mais geral, para ele “o materialismo afirma que tanto a origem 

quanto o desenvolvimento do que existe depende da natureza e da ‘matéria'” (IBID, 

p. 22, com tradução nossa). Diz também que o materialismo histórico de Marx foi a 

primeira tentativa coerente de teorizar as relações metabólicas internas que moldam 

 
18  This processual metabolism is, according to Foster (2000), central to Marx’s political economy and 
is directly implicated in the circulation of commodities and, consequently, of money: “[t]he economic 
circular flow then was closely bound up, in Marx’s analysis, with the material exchange (ecological 
circular flow) associated with the metabolic interaction between human beings and nature” (Foster 
2000, p.157–158). Indeed, under capitalist social relations, the metabolic production of use values 
operates in and through specific control and ownership relations, and in the context of the mobilization 
of both nature and labour to produce commodities (as forms of metabolized socio-natures) with an eye 
towards the realization of the embodied exchange value. The circulation of capital as value in motion 
is, therefore, the combined metabolic transformations of socio-natures in and through the reverse 
circulation of money as capital under social relations that combine the mobilization of capital, nature or 
dead labour, and labour power (SWYNGEDOUW, 2006, p. 26). 
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as transformações da superfície da terra e fazem e refazem os aspectos sociais e 

físicos do mundo (SWYNGEDOUW, 2006). 

O autor da EPU, Swyngedouw, em uma entrevista em 2018, afirma que 

alguns marxistas (durante um período) não estavam sendo muito bons em 

considerar os jogos e as ações de poder relacionados ao ambiente físico e nas 

configurações de poder que promoviam o desenvolvimento do capitalismo 

(MARTINEZ, 2018).  

De acordo com Swyngedouw (2009),  

 

...a insistência na “produção social da natureza” sugere a “determinação em 
última instância” das relações sociais no processo e pode facilmente cair na 
armadilha de subsumir processos da natureza sob o guarda-chuva de uma 
natureza produzida e controlada apenas socialmente e, consequentemente, 
a ideia de natureza manejável, subordinada, externa e cujo metabolismo 
permanece “fora” da esfera social e discursiva. Ela própria pertenceria ao 
“puro” domínio do natural e se tornaria “marcada” e “transformada” pelo 
social (SWYNGEDOUW, 2009, p. 104).  

 

Como forma de escapar desse paradoxo binário e tentar ilustrar como um 

exemplo concreto, o autor propõe a concepção de socionatureza, ou ainda produção 

da socionatureza urbana (IBID). A perspectiva dialética da produção da 

socionatureza parece-nos revelar, como nas palavras de Swyngedouw (2009), que o 

processo de hibridização tem prioridade ontológica e epistemológica. Deste modo, 

encontramos na socionatureza a possibilidade de novas questões.  

Seja nos discursos acadêmicos ou no senso comum, a concepção de uma 

natureza como exterioridade à sociedade, de forma primitiva e pré-humana, ou como 

uma grande universalidade do discurso romântico, persiste até os dias de hoje. Em 

Smith (1988), percebemos a produção da bipolarização entre sociedade e natureza, 

humanos e não humanos. É neste nexo de relacionamento entre dois pólos distintos 

que Swyngedouw (2009), por Olman (1993); Harvey (1996), insiste na necessidade 

de transcender a bipolarização “natureza” e “sociedade”, e no desenvolvimento de 

uma nova “linguagem” que mantenha de fato a dialética do processo encarnado nos 

quase objetos desde o início.  

Pensando essa nova “linguagem” que mantenha a dialética, Swyngedow 

(2009) teoriza a socionatureza (sociedade/natureza) ao afirmar que em termos mais 
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simples, sua concepção do processo de produção19 socionatural da cidade está 

inserida em um discurso representacional que produz a natureza/sociedade 

(socionatureza) de modo particular. Swyngedow (2009) faz referência a Lefebvre 

(2011), ao afirmar que para compreender o espaço ou a socionatureza, a partir da 

crítica dialética e emancipatória, implica construir múltiplas narrativas que se 

relacionem com as práticas materiais, representacionais e simbólicas, em que cada 

uma tem suas particularidades sem que sejam reduzidas as demais, como tentamos 

representar na Figura 3. 

 

Figura 3 - A produção da socionatureza 

 

 

Fonte: Adaptação própria, a partir de Swyngedouw (2009). 

 

A produção da socionatureza é mediada pela produção das práticas materiais 

e discursivas e ideológicas (forças sociais, culturais, políticas, ecológicas e relações 

de poder em atividade nesse processo metabolizantes), e de representações e 

discursos sobre a “socionatureza”, mediante uma análise materialista histórica das 

relações dialéticas do metabolismo, acerca da possibilidade de construir uma 

“verdade” (IBID). 

 
19 Expressão tomada de empréstimo a Lefebvre, ao sugerir que a própria natureza é um processo 

histórico-geográfico (tempo/lugar), insiste na indissociabilidade da sociedade e natureza e mantém a 
unidade socionatureza como algo produzido (SWYNGEDOW, 2009).  
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Deste modo, Swyngedouw então se refere ao “mundo” 

  

como um processo histórico-geográfico de perpétuo metabolismo no qual 
processos “sociais” e “naturais” se combinam num “processo de produção 
de socionatureza” histórico-geográfico cujo resultado (natureza histórica) 
incorpora processo químicos, físicos, sociais, econômicos, políticos e 
culturais de maneira altamente contraditória mas inseparáveis. Todo corpo e 
coisa são um ciborgue, um mediador – parte social e parte natural, mas sem 
fronteiras delineadas -, e internalizam as múltiplas relações contraditórias 
que redefinem, retrabalham todo corpo e toda coisa (SWYNGEDOUW, 
2009, p. 105).  

 
 

Para o autor, a urbanização é produzida por formas peculiares de 

metabolismo sociofísico. Vimos que as abordagens da EPU ilustram a cidade e a 

urbanização, geralmente, como um processo de desterritorialização e 

reterritorialização de fluxos metabólicos circulatórios, organizados por redes de 

veículos metabólicos (conduítes físicas e sociais) e mediados por relações de poder 

em um contexto de conflitos de classe, raciais e/ou de gênero e de luta pelo poder 

(SWYNGEDOUW, 2017). No entanto, como dialoga Swyngedouw (2017), apesar 

das muitas maneiras de entender o nexo entre cidades, coesão social e meio 

ambiente, cada vez mais sofisticadas, em especial na EPU, lacunas importantes 

ainda existem no entendimento desse nexo, por isso ele identifica quatro situações 

que precisam ser enfrentadas e que possibilitam nossos entendimentos. A primeira 

são os processos metabólicos circulatórios que produzem as cidades híbridas ou de 

urbanização “ciborgue”. Sobre as metáforas do “ciborgue”, Swyngedouw (2017), 

afirma que são formas valiosas de se entender as organizações urbanas.  

 
A ênfase do ciborgue na interface material entre o corpo e a cidade é talvez 
mais visivelmente manifestada na infraestrutura física que liga o corpo 
humano às vastas redes tecnológicas Se nós entendermos o ciborgue como 
uma criação cibernética, um híbrido de máquina e organismo, então as 
infraestruturas urbanas podem ser pensadas como uma série de sistemas 
de suporte à vida interconectados O lar moderno, por exemplo, tem se 
tornado um complexo exoesqueleto do corpo humano com uma provisão de 
água, calor, luz e outras necessidades essenciais O lar pode ser visto como 
uma 'prótese e profilático' no qual distinções modernas entre natureza e 
cultura, e entre orgânico e inorgânico, se tornam turvas (MATTHEW 
CANDY, 2005 apud SWYNGEDOUW, 2017, p. 85). 

 

Se natureza e cidades são sempre mediadas por agentes em processos 

metabólicos circulatórios, como insisti Swyngedouw (2017), “circulação metabólica, é 

o processo mediado socialmente de transformação tecnológica ambiental através do 
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qual agentes são mobilizados e ligados em rede” (IBID, p. 86). [...] Tais relações são 

cheias de uma miríade de configurações de luta de poder e social que acumulam as 

práticas materiais, simbólicas e imaginárias (IBID).  

Deste modo, Swyngedouw (2017, p. 86) afirma que  

 

a urbanização, na verdade, é um processo de metabolismos 
socioambientais dispostos geograficamente. Ela é mobilizada através de 
relações que combinam a acumulação de uso socionatural e valores de 
troca, que dão forma, produzem, mantêm e transformam veículos 
metabólicos que permitem a reprodução expansiva do urbano como uma 
contingente forma de vida historicamente determinada (SWYNGEDOUW, 
2017, p. 86).   

 
A segunda situação (2) que nos interessa é o processo em curso, ao neo-

liberalizar ambientes urbanos. Segundo Swyngedouw (2017), o Estado tem um 

papel fundamental no processo de (in)Justiça Ambiental (JA), ele tem o poder 

considerável para agravar, aliviar ou criar novas injustiças, seja para deliberar ou 

não, ele define quem é explorado, ignorado, recompensando e ouvido, e como esse 

ato de privilegiar é exercido. O autor faz um destaque ao afirmar que estudos da JA 

e EPU ressaltam brevemente o papel das instituições estatais formais e agentes em 

tomadas de decisões. Para o autor, o papel do Estado precisa ser colocado de 

maneira mais central nas pesquisas para compreender as práticas governamentais 

(IBID).  

 Outro ponto (3) importante que o autor destaca são os movimentos urbanos 

socioecológicos, como o movimento por JA. Para ele, ao invés de tomar uma 

instância progressiva, que contorne a visão da utopia socioecológica, o movimento 

por JA tem tomado instâncias reacionárias ao priorizar o aspecto distributivo de 

injustiça ambiental (IBID). Já a EPU tem menos foco na atenção empírica nesses 

movimentos, “mas insiste em como as relações sócio-naturais são produzidas, por 

quem e para quem são assuntos de luta social e contestações” (SWYNDEDOUW & 

HEYNEN, 2013 apud SWYNDEDOUW, 2017, p. 90). Ele salienta, ainda, a 

importância em trabalhar o movimento JA a partir da EPU, pois a mesma objetiva 

fornecer os instrumentos teórico-conceituais que possibilitaria aprofundar nossa 

compreensão dos mecanismos de produção de desigualdades e injustiças, que 

emergem das contradições nas relações de poder, nas diferentes escalas, nos 

processos de metabolismo social e de urbanização (SWYNGEDOUW, 2017). 
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O quarto ponto (4), destacado por Swyngedouw (2017), que interessa-nos 

são os discursos de naturezas urbanas, para ele as “(In)justiças e (des)igualdade no 

ambiente urbano não podem ser entendidas sem levar em consideração as práticas 

discursivas e seus entrelaçamentos com práticas materiais e resultados” (IBID, p. 

93). E assim afirma que: i) a natureza e suas derivações de “ambiente” e 

“sustentabilidade” são significados vazios e oscilantes; ii) [...] “há uma gama de 

naturezas e uma gama de relações sócio naturais existentes, possíveis ou 

praticáveis” (IBID, p. 96); iii) “a obsessão com uma Natureza singular, que requer 

'sustentação', é baseada numa ‘compreensão’ particular da Natureza” (IBID, p. 96). 

Aqui compartilhamos as ideias de Isabel de Carvalho (2009) ao nos mostrar as 

várias naturezas da natureza. Ela insiste que é necessário questionar as visões de 

natureza e quais relações socioambientais estão sendo promovidas; quais pontos de 

ancoragem estão sendo utilizados e como estão sendo conectados, e quem está 

promovendo essas visões (dicotômicas e hegemônicas) e qual seu motivo (IBID, p. 

96).  

Assim, compreendemos, de acordo com Swyngedouw (2009), que “é na 

cidade, que a relação sociedade e natureza, representação e ser são inseparáveis, 

mutuamente integrados, infinitamente ligados e simultâneos; sendo, portanto, a 

cidade um híbrido cheio de contradições, tensões e conflitos” (IBID, p. 100). É nesse 

híbrido que destacamos o cenário atual da questão ambiental, a emergência de 

novas geografias, e com elas novas questões, como os processos socioecológicos 

que, segundo Swyngedouw (2009), produzem o espaço urbano e seus espaços de 

privilégio e exclusão, a distribuição desigual dos riscos/benefícios do 

progresso/desenvolvimento; aumento das desigualdades ambientais e (in)justiças; 

segregação das populações mais pobres devido às moradias em espaços não 

edificáveis (tais como as “áreas de risco”), restrição do acesso à terra; saneamento 

deficiente; déficit habitacional, poluição, áreas dominadas pelo crime organizado. 

 

2.3 A GEOPOLÍTICA DA SUSTENTABILIDADE URBANA 

  

A questão ambiental, por sua complexidade e seu movimento difuso, tem sido 

interpretada de diferentes formas, por diversos atores e grupos sociais envolvidos 

em um campo conflituoso de disputa. Desde sua emergência, na segunda metade 
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do século XX, no contexto sociohistórico, a partir da década de 1960, um intenso 

debate político-cultural iniciado por novas questões e novos movimentos sociais, 

entre eles o movimento ecológico, colocou em questionamento a preocupação da 

insustentabilidade do desenvolvimento/crescimento e da intervenção humana na 

natureza (LIMA, 2001). Desde então, com a constatação da falência do modelo 

desenvolvimentista e a crescente percepção da crise ambiental, e mais, nas últimas 

décadas reconheceram-se as mudanças significativa no nível em que essa crise 

manifesta-se, passando da escala local/regional para problemas em escala global 

(IBID). 

 Inerente a esse processo, Porto-Gonçalves (2002), ao recorrer a autores 

como Arrighi (1994) e Quijano (2000), caracteriza que na verdade o sistema do 

mundo capitalista moderno/colonial, no qual vivemos, entrou em um “caos sistêmico” 

ao ser abertamente questionado pela explosão de movimentos sociais, que 

questionam não só a dominação/exploração entre os homens, mas a ideia de 

dominação/exploração da natureza. É neste cenário que Porto-Gonçalves (2012) 

salienta que “a questão ambiental coloca em xeque o desdobramento produtivista de 

um projeto civilizatório de origem européia que tem na idéia antropocêntrica de 

dominação da natureza como um dos seus pilares” (IBID, p. 19). Essa tradição, 

ainda nas palavras de Porto-Gonçalves (2012), tem na geopolítica atual da 

sustentabilidade uma nova forma de dominação/mercantilização da natureza.  

Porto-Gonçalves (2006) diz então que essa nova geopolítica vem sendo 

gestada, em que o discurso ambiental vem sendo reapropriado pelo neoliberalismo 

ambiental. Trata-se, na verdade, nas palavras dele, de uma política que, com o 

discurso sustentável, busca naturalizar o processo de financeirização do mundo e de 

mercantilização da natureza (PORTO-GONÇALVES, 2006). Seguindo esta lógica, 

Acselrad (2009) enfatiza que há em curso uma “modernização ecológica das 

cidades” ao representar um jogo simbólico e prático do discurso da sustentabilidade, 

que visa tornar a cidade mais funcional para o capital.  

Segundo Souza (1995), a “sustentabilidade” se refere a todos aqueles que 

falam de “desenvolvimento sustentável”. Souza (1995), ao citar Sachs (1993), afirma 

que a vertente do “desenvolvimento sustentável” constitui um “empobrecimento da 

discussão e um certo ajustamento perspectiva à conjuntura ideológica onde o 

paradigma neoliberal é hegemônico” (SACHS, 1993 apud SOUZA, 1995, p. 04), 

muito embora seus defensores não sejam neoliberais. Souza (1995) então salienta 
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que muitos são autores (ou, ainda, os gestores) que recorrem ao rótulo da 

sustentabilidade, sem se perguntarem, com grau razoável de concretude e 

fundamentação teórica, o seguinte questionamento: sustentabilidade para quem?   

Ao abordamos a geopolítica da sustentabilidade, estamos tomando 

emprestada a expressão abordada por Souza (2015; 2014; 2017) em seu trabalho, 

ao salientar o caso da geopolítica urbana, ou ainda da “ecogeopolítica”, no qual, 

segundo ele, a manipulação do discurso ecológico desempenha um papel central na 

regulação/controle (social) do uso do solo urbano. Souza (2015, p. 27) nos mostra 

em seu trabalho “por que fazer alusão a geopolítica em um trabalho que versa sobre 

conflitos pelo uso do solo e (in)justiça ambiental”: precisamos expandir os nossos 

horizontes para além do “pensamento e prática geopolítica” “que pensa nas 

tentativas de refletir e subsidiar a projeção de poder em um Estado-nação sobre 

seus vizinhos, ou ainda de potências imperialistas sobre continentes ou ainda 

mundo inteiro” [...] “nas mais diversas escalas também é de geopolítica que se trata 

quando estamos diante de tentativas de instrumentalização do espaço geográfico ao 

lidarmos com o território enquanto finalidade de exercício de poder”. [...] para ele, em 

um sentido mais amplo, “será geopolítico todo planejamento de exercício de 

poder que se valha, densa e fortemente, da espacialidade, não importando a 

escala geográfica que venha ser privilegiada” (IBID, p. 27, com grifos nossos).  

A dimensão ambiental parece-nos favorecer a ideologia de um discurso 

normativo de gestão e planejamento urbano. Essa concepção tem na geopolítica 

atual o discurso (em sua vertente dominante) da sustentabilidade como nova forma 

de colonização/exploração da natureza (“natureza” está entendida como mercadoria) 

(PORTO-GONÇALVES, 2015).  

Segundo Acselrad (2009), diversas matrizes discursivas têm sido associadas 

à noção de sustentabilidade desde que o Relatório Brundtland a lançou no debate 

internacional em 1987. Entre elas: 1) a matriz da eficiência, que refere-se ao 

combate do desperdício da base material do desenvolvimento, a racionalidade 

econômica e crescimento econômico; 2) da equidade, que articula princípios de 

justiça e ecologia; a da 3) autossuficiência, que prega a desvinculação de economias 

nacionais e mercado mundial como estratégia de assegurar a capacidade de 

autorregulação comunitária; 4) da ética, apropriação social do mundo material em 

um debate de valores entre bem e mal (IBID). Nessa mesma gama teórica, 

Swyngedouw (2017) afirma que a popularidade da “sustentabilidade” é marcada por 
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uma série de momentos emblemáticos, como, por exemplo, as publicações que 

mostram a “pegada” socioecológica das cidades na comissão Mundial para o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, em 1987; e as inúmeras conferências “globais”, como 

a cúpula da terra, em 1992; a conferência das Mudanças Climáticas das Nações 

Unidas, em 2009 (IBID). 

“A proposição central no discurso da ‘sustentabilidade’ é a busca de eficiência 

no uso dos recursos do planeta” (ACSELRAD, 2009, p. 47). Para este autor, adota-

se, em muitos discursos, o ponto de vista de uma razão prática e utilitária que busca 

satisfazer interesses particulares, dito de outra forma, [...] “é o ambiente institucional 

regido pelo mercado competitivo em que vigoram preços relativos determinados pela 

demanda e oferta” (IBID, p. 47).  

A narrativa da sustentabilidade com o debate do desenvolvimento das 

cidades, presente em diversas falas de gestores públicos, têm origem nas 

reatirculações políticas pelas quais determinados atores envolvidos na produção do 

espaço urbano procuram dar legitimidade às suas perspectivas (interesses políticos) 

(IBID). Nas palavras de Acselrad (2009), por um lado, é a ambientalização do debate 

sobre as políticas urbanas, por outro lado, é a entrada das questões urbanas no 

debate ambiental.  

Nessa lógica, tal noção de sustentabilidade, segundo Acselrad (2009), está 

submetida à lógica das práticas. Concordando com Swyngedouw (2017), uma parte 

dos discursos e práticas técnicos-organizacionais, que inspiram e dão forma às 

políticas da sustentabilidade, circulam a partir de uma noção particular de natureza e 

de como a natureza deve ser gerida. Por isso, parece-nos que ao utilizar o discurso 

do risco “ambiental”, são mediadas por noções particulares de natureza e como ela 

tem sido acionada nas ações dos gestores da política urbana de Campos. 

Como tal, “a ideia de ‘sustentabilidade’ adota uma postura despolitizada que 

reforça ainda mais a consolidação de marcos e configurações pós-políticas” (IBID, p. 

72). Dito de outra forma,  

é a sustentabilidade urbana neo-liberalizada e fundida com as idéias da 
modernização ecológica, com enfoques mercantis e tecnocráticos que 
procuram tornar o capitalismo ‘mais verde’, no entanto, ignora os problemas 
de injustiça social e os processos de inclusão e exclusão social que 
atravessam os ambientes urbanos (IBID, p. 73). 
 

Tem-se por hipótese, então, que esse discurso tem dado materialidade 

concreta para efetivar as desigualdades no espaço urbano de Campos, ao justificar 
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as remoções das famílias das “áreas de risco” sujeitas às inundações em Ururaí, 

diante de uma dupla dicotomia/ambiguidade, ao remover em nome do discurso 

ambiental (“área de risco”), e ao dar “legitimidade” para a construção de um 

loteamento a jusante (com o slogan “áreas verdes”). 

 Parece que o discurso da sustentabilidade (hegemônico), nesse sentido, tem 

se tornado uma espécie de slogan (marketing) ou, ainda, nas palavras de Sanchez 

(2009), uma espécie de cidade vitrine, ou ainda cidades sustentáveis a ser seguida, 

carregado de um discurso ideológico dos atores sociais hegemônicos que 

possibilitam realizar a circulação (fluxo) do capital sem limites. Acselrad (2009) vai 

chamar de “política ambiental para os capitais”, para promover certos projetos de 

cidade fazendo com que a questão da sustentabilidade seja fundamentada a 

questão da política de determinar quem ganha e quem perde nos processos de 

mudança socioecológica (SWYNGEDOUW & HEYNEN, 2003). Para esses autores, 

portanto, “não existe algo insustentável na cidade em geral, em vez disso, há uma 

série de problemas urbanos e processos ambientais que afetam negativamente 

alguns grupos sociais, beneficiando outros” (SWYNGEDOUW & HEYNEN, 2003, p. 

901). 

Esses efeitos desiguais, promovidos pela produção capitalista do espaço 

urbano da cidade, são distribuídos de maneira desigual de acordo com a classe e o 

grupo social. Ou seja, as pessoas que menos ganham com os processos de 

modernização/desenvolvimento do espaço, processos esses que geram poluição, 

vários tipos de risco e privação do direito à natureza na cidade, são aquelas 

vulnerabilizadas/marginalizadas, historicamente, por habitarem em espaços 

segregados, espaços não edificáveis ou em “áreas de risco”, da cidade informal, 

promovendo assim a chamada “(in)justiça ambiental”, ao responsabilizar os grupos 

vulnerabilizados pelas territorialidades precárias (ACSELRAD, 2006). 

 Recorrendo, então, a Swyngedouw e Heynen (2003), uma justa perspectiva 

socioambiental urbana, portanto, precisa considerar a questão de quem ganha e 

quem paga, e, assim, questionar as questões referente às múltiplas relações de 

poder, e o escalar dessas relações, através das quais os sistemas e as condições 

socioambientais são produzidos. É nessa malha conceitual que identificamos a 

nossa temática central. Compreendermos que os discursos a partir do risco 

ecológico poderiam nos ajudar a identificar como a dimensão ambiental favorece a 

ideologia de um discurso normativo de gestão e planejamento, e como esse modelo 
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de desenvolvimento, baseado no discurso “ambiental”, tem se implantado, ao 

“penalizar os grupos sociais que pouco puderam se fazer ouvir nas esferas 

decisórias” (ACSELRAD, 2005 apud MALAGODI, 2012, p. 01). 

Assim, pretendemos no próximo capítulo compreender o risco como campo 

de disputa nas instituições públicas; na política habitacional, na Defesa Civil e na 

produção do espaço urbano.  
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CAPÍTULO 3 – O RISCO COMO CAMPO DE DISPUTA: DAS “ÁREAS DE RISCO” 

À AMBIGUIDADE DO RISCO 

  

A dimensão ambiental, tão presente na atualidade, tem ressignificado as 

novas dimensões da urbanização brasileira. A “ambientalização” das políticas 

urbanas, ou a introdução das questões urbanas no debate ambiental, retoma a 

necessidade de repensar a cidade do “pensamento urbano único”, ou ainda, a 

cidade do “ambiente único” (ACSELRAD, 2009). Coloca-se em questionamento o 

discurso de “ambiente para todos” e “bem comum para todos” (SOUZA, 2015), o 

que, por sua vez, poderia nos informar como a dimensão ambiental favorece a 

ideologia de um discurso normativo de gestão e planejamento urbano regional em 

nome do “risco” ambiental. 

Tal problemática acerca da noção de risco ganha relevância nos debates da 

questão ambiental contemporânea, com destaque para as políticas públicas de 

planejamento urbano e nos discursos oficiais do Governo. Dentre os autores que 

apresentam contribuições ao debate do risco, destacamos os sociólogos Ulrick Beck 

e, mais tarde, Anthony Giddens, ao apresentarem a teoria “sociedade de risco” para 

caracterizar nosso momento atual, o das sociedades urbano-industriais. Para Beck 

(2010), a “sociedade de risco” corresponde a um estágio da sociedade moderna 

industrial, no qual a noção de risco desenvolve-se e amplia-se juntamente com o 

processo de modernização. Dessa forma, a “sociedade de risco” emerge com o 

advento dessa modernização, contribuindo com a fabricação de incertezas, 

produção social de riscos, instabilidade econômica e na produção de riscos 

socioambientais. 

 Por sua vez, os autores Lima (2001) e Acselrad (2002) abordam que os 

riscos e impactos ambientais produzidos pela modernização afetam principalmente 

as parcelas mais pobres da sociedade (grupos mais vulneráveis), o que explica as 

profundas desigualdades socioambientais das cidades contemporâneas frente aos 

riscos. Tal teoria, da “sociedade de risco”, formulada por Beck (2010), é reflexo das 

consequências da própria dinâmica reprodutiva da modernidade. Nesse sentido, o 

autor formula a ideia de que “os perigos e os riscos não devem ser compreendidos 

como eventos excepcionais, mas na própria estrutura social”. Entende-se, portanto, 

que a “generalização dos riscos da modernização é desencadeada por uma 

dinâmica social” (BECK, 2010).  
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Nas últimas décadas, reconheceram-se uma mudança significativa no nível 

em que essa crise ambiental manifesta-se, passando da Escala Local, ou Regional, 

para problemas em Escala Global (FOLADORI, 2001). Para Scotto, Carvalho e 

Guimarães (2007), a consciência da crise veio somar-se às constatações do 

fracasso do projeto desenvolvimentista na solução dos problemas em escalas 

globais, denunciando, assim, a exploração ilimitada dos bens ambientais e a 

insustentabilidade social e ambiental por ela gerada.  

Para Foladori (1999), a análise da crise ambiental deve centrar-se no próprio 

modo de produção capitalista. Para ele, enquanto a produção pré-capitalista, de 

valores de uso, tem seu limite na satisfação das necessidades, a produção 

capitalista, para incrementar o lucro, passa dos limites. Smith (1988) nos mostra que 

é possível ver o desenvolvimento desigual do capitalismo como a expansão 

geográfica da contradição mais fundamental entre o valor de uso e valor de troca.  

Isto é, a ideia de dominação da natureza do mundo moderno colonial tornou-se 

visível com o potencial predatório do estilo de vida e do projeto de “desenvolvimento” 

ocidental. Tal modelo desenvolvimentista, segundo Lima (2011), ao desconsiderar 

os impactos da atividade econômica sobre o “meio ambiente” produzia, além dos 

impactos, alertas para o potencial dos novos riscos que ameaçavam a vida social. 

Nesta perspectiva, portanto, a problemática ambiental contemporânea é resultado 

do projeto fracassado (pelo caráter contraditório inerente aos governos) e das 

instituições estatais responsáveis pelo “controle e proteção”, que não conseguem 

dar conta da produção dos inúmeros riscos – políticos, ecológicos e individuais 

(HAESBAERT, 2009). 

Apesar das contribuições ao debate do risco com “sociedade de risco”, a 

teoria de Beck levanta inúmeras dúvidas sobre a capacidade de a teoria oferecer um 

exercício de reflexão crítica das sociedades capitalistas de mercado (ACSELRAD, 

2002). Para o autor, Beck desvia o foco da organização estrutural da sociedade 

capitalista, enfatizando a desigualdade de poder das técnicas e não da lógica 

capitalista de distribuição desigual. Além de desconsiderar a categoria capital e 

concentrar-se na ação “reflexiva” sobre o controle das tecnologias, então 

configuraria menos uma concepção oposta do que, como sustenta Hajer (1995), 

uma espécie de vertente crítica da modernização ecológica (ACSELRAD, 2002). Ou 

seja, os teóricos da “sociedade do risco” não incorporaram analiticamente a 

diversidade social na construção do risco e a presença de uma lógica política a 
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orientar a distribuição desigual dos danos ambientais. Não por acaso, a produção do 

risco configura a produção das desigualdades. Assim, aponta Lima (2001):  

 

É necessário considerar que os riscos e os impactos ambientais atingem 
principalmente as parcelas mais pobres da sociedade, que, por sua 
condição socialmente desfavorável, moram nos lugares de maior risco, 
trabalham em contextos e funções mais expostas ao risco ambiental e tem 
menos condições e recursos de defesa contra os efeitos danosos do projeto 
desenvolvimentista (LIMA, 2001, p. 35). 

 
 

Diante da constatação feita anteriormente por Acserald (2002), podemos 

afirmar que a “sociedade de risco” é uma extensão da sociedade fordista de 

produção e consumo, e por isso os grupos sociais mais vulneráveis estão mais 

expostos aos maiores riscos ambientais produzidos pela modernização, o que 

explica as profundas desigualdades socioambientais das cidades contemporâneas 

frente aos riscos. E, justamente por isso, a população mais pobre é a que mais sofre 

com as moradias em locais não edificáveis.  

O termo risco tem sido utilizado dentro desta visão por diferentes atores, 

entre eles o poder público, que aqui destacamos a Defesa Civil, e os planejadores 

do espaço urbano da cidade, estudiosos das “ciências da natureza”, a própria mídia, 

que muitas vezes incorpora um discurso preconceituoso e até mesmo estigmatizado, 

ao se referirem aos moradores mais pobres, como moradores das “áreas de risco” 

(DUTRA, 2015). Acompanhado de um discurso técnico, muitas das vezes não 

compreendido pela população, tal discurso tem como objetivo legitimar práticas e 

ações em meio ao “jogo” de interesses e disputas econômicas, políticas e privadas 

(IBID).  

Neste caso, a problemática ainda está em como a noção de risco na 

contemporaneidade tem sido abordada quando podemos perceber que (ainda) a 

forte influência de perspectivas naturalistas, objetivistas e tecnocráticas nas 

definições de risco e “área de risco”, vulnerabilidade e resiliência seja em ações 

governamentais ou saberes populares que parece-nos revelar a operacionalização 

societal da dicotomia sociedade/natureza, cultura/natureza, tanto nas formas de 

saber quanto nas ações de gestão urbana.  

Refletir sobre a questão das remoções nos faz remeter ao estudo das 

desigualdades socioambientais, uma vez que os expressivos traços das 

desigualdades têm sua expressão mais concreta na segregação ambiental 
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(MARICATO, 2001) e marcada por uma série de mecanismos de (in)justiça 

ambiental e processos de remoções.  

Atualmente, esse quadro se torna cada vez mais expressivo, visto que a 

financeirização da moradia (ROLNIK, 2015) e a mercantilização da natureza 

(PORTO-GONÇALVES, 2015) tratam-se, na verdade, de um processo de 

financeirização do mundo. Ou, nas palavras de Porto-Gonçalves (2015), é a 

globalização da natureza e a natureza da globalização ao revelar as políticas de 

racionalidade econômica e neoliberais. Nessa perspectiva, parece-nos condizente a 

análise feita por Acselrad (2004), baseado em Veltz (1997), quando afirma que “o 

urbanismo tende a ser concebido num modelo just-in-time, comandado em grande 

parte pela lógica do mercado imobiliário” (VELTZ, 1997 apud ACSELRAD, 2004, p. 

27).  

De acordo com Valêncio (2010), a situação atual nas cidades brasileiras é de 

restrição no acesso à terra. Ao longo de quatro décadas de urbanização intensa, o 

planejamento urbano nas cidades brasileiras é marcado pela exclusão político-

territorial de parcelas majoritárias da população (ROLNIK, 2015). Como resultado de 

uma urbanização excludente, Santos (2014) afirma que o espaço urbano é 

diferentemente ocupado em função das classes sociais, nas quais se divide a 

sociedade. E na medida em que a urbanização evolui, as desigualdades aparecem 

de forma cada vez mais nítidas.  

Essas desigualdades socioambientais são evocadas para questionar a 

legitimidade e a funcionalidade material/objetiva das políticas urbanas (ou ausência 

delas), e colocar em evidência o que nos parece revelar em Campos o planejamento 

excludente, classista e com recorte racial (BARBOZA & MALAGOLI, 2017).  

Assim, compreendemos que no sistema capitalista, que tem como marca a 

desigualdade, o acesso ao espaço urbano será configurado de forma desigual e 

seletiva, pois grande parte da população não tem renda para pagar uma habitação 

digna. Isto significa dizer que no mercado da moradia, os indivíduos negociam a 

quantidade de moradia, acessibilidade e a necessidade de todos os outros bens e 

serviços, dentro de um orçamento mais do que restrito (HARVEY, 1980). Portanto, 

morar em locais “precários” ou de “riscos” biofísicos é, na maioria das cidades 

brasileiras, o destino dos pobres (SANTOS, 2014). Partindo deste pressuposto, 

parece-nos que a única possibilidade de habitação para as famílias removidas das 

“áreas de risco” são os conjuntos habitacionais populares.  
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Pensando nisso, o presente capítulo aborda o debate ainda do capítulo 

anterior. A produção societal da natureza no espaço urbano de uma cidade 

capitalista parece-nos revelar os dispositivos que acionam as leis sociais e leis 

naturais, que historicamente favorecem a lógica da produção de riscos. Portanto, 

interessa-nos aqui compreender como a noção de “área de risco” é operacionalizada 

na questão habitacional e pela Defesa Civil, quando a prática institucional e jurídica, 

aliada ao discurso técnico, promovem uma dupla dicotomia/ambiguidade ao remover 

famílias em nome do discurso do “risco” ambiental.  

A seguir, ilustramos estas reflexões que transversalmente foram se 

destacando, sobre como algumas ideias de natureza se fazem presentes nas 

análises da gestão urbana de Campos.  

 

3.1 A PRODUÇÃO DO RISCO NA ESFERA INSTITUCIONAL: AS AMBIGUIDADES 

DO RISCO    

 

A noção de “área de risco” pode assumir algumas especificidades de acordo 

com o contexto em que é abordado. Para começarmos a compreender os 

dispositivos que acionam as leis sociais e leis naturais, que historicamente 

favorecem a lógica da produção de riscos, partimos de alguns questionamentos e 

inquietações sobre o uso do termo “área de risco”. Portanto, o questionamento 

norteador foi: a quem serve o discurso do risco? Como operacionalizar outro 

conceito de risco (?) contra hegemônico?  

Procuramos, assim, compreender o discurso das “áreas de risco” atreladas à 

noção de “natureza” e “ambiente”, pois essas expressões parecem ser um forte 

dispositivo modulador das configurações de ações e políticas de gestão urbana, 

mobilizando, geralmente, como se fosse um conceito bem definido e não como 

indicação explicita de uma entre tantas outras arenas de disputa e debates dentro do 

campo ambiental (MALAGOLI, 2015). Identificamos que o destaque para as “áreas 

de risco” nem sempre está vinculado à preocupação da construção da realidade, 

historicamente determinada, dos sujeitos que sofrem com as remoções forçadas.  

O ponto de partida para nossas reflexões vem das análises feitas por Malagoli 

(2015), ao apontar o uso de certos termos identificados no glossário publicado pela 

Secretária Nacional de Defesa Civil, como: 
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AMBIENTE Entorno. Inclui a água, o ar, o solo e sua inter-relação, bem 
como a inter-relação desses elementos com qualquer organismo vivo. 
Ecologia. A soma de todas as condições e influências que afetam o 
desenvolvimento da vida dos organismos. Engenharia. Somatório de todas 
as condições naturais, operacionais e outras, que afetam a operação do 
equipamento ou de seus componentes. Física. Somatório de todas as 
condições e influências que determinam a conduta de um sistema físico 
(CASTRO, 1998 apud MALAGOLI, 2015 p. 206).  

  
MEIO AMBIENTE Conjunto de condições, influências e interações de ordem 
física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as 
suas formas (CASTRO, 1998 apud MALAGOLI, 2015 p. 206). 

 
 

Já no glossário publicado em 2017, “Manual de proteção e Defesa Civil: 

Glossário de Proteção e Defesa Civil”, identificamos, no item “marco/metabolismo”, 

novas formulações que merecem reflexões.  

 
Ambiente: Entorno. Inclui a água, o ar, o solo e sua inter-relação, bem 
como a inter-relação desses elementos com qualquer organismo vivo. 
Ecologia: A soma de todas as condições e influências que afetam o 
desenvolvimento da vida dos organismos; Engenharia: Somatório de todas 
as condições naturais, operacionais e outras, que afetam a operação do 
equipamento ou de seus componentes (BRASIL, 2017, p. 11). 

 
Meio ambiente: Conjunto de condições, influências e interações de ordem 
física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as 
suas formas [Lei n° 6.938/1981 – Política Nacional do Meio Ambiente]. 
(BRASIL, 2017, p. 38). 

 

 
Encontramos, no Plano Diretor Municipal de Campos (PDMC), como 

estratégias a serem adotadas: 

  

 
Art.50. O Município de Campos dos Goytacazes adota como estratégia 
geral para o meio ambiente a proteção e a valorização do patrimônio 
natural de seu território, especialmente dos recursos hídricos, através de 
sua recuperação, conservação, preservação e uso sustentável, bem como 
através da implementação de políticas de águas e de saneamento 
ambiental (CAMPOS DOS GOYTACAZES, 2008, p. 21).  

 
 

Em um primeiro momento, percebemos, assim como identificado por Malagoli 

(2015), diante das definições do glossário da Defesa Civil, que é uma tendência 

separar elementos não humanos e humanos (o primeiro parece ter maior influência). 

Já no Plano Diretor de Campos, ao encontramos as estratégias formuladas pelo 

documento, parece-nos que a tendência é de uma natureza romantizada, de 
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preservação e valorização do meio ambiente. Seguindo para a concepção de risco 

no glossário da Defesa Civil, encontramos: 

RISCO 1. Medida de dano potencial ou prejuízo econômico expressa em 
termos de probabilidade estatística de ocorrência e de intensidade ou 
grandeza das conseqüências previsíveis. 2. Probabilidade de ocorrência de 
um acidente ou evento adverso, relacionado com a intensidade dos danos 
ou perdas, resultantes dos mesmos. 3. Probabilidade de danos potenciais 
dentro de um período especificado de tempo e/ou de ciclos operacionais. 4. 
Fatores estabelecidos, mediante estudos sistematizados, que envolvem 
uma probabilidade significativa de ocorrência de um acidente ou desastre. 
5. Relação existente entre a probabilidade de que uma ameaça de evento 
adverso ou acidente determinado se concretize e o grau de vulnerabilidade 
do sistema receptor a seus efeitos (CASTRO, 1998, p. 147).  

 
RISCO AMBIENTAL Possibilidade de dano, enfermidade ou morte 
resultante da exposição de seres humanos, animais ou vegetais a agentes 
ou condições ambientais potencialmente perigosas (CASTRO, 1998, p. 
147). 

 

De acordo com Souza (2015), o “risco ambiental” é uma expressão técnica 

utilizada cotidianamente nos estudos que abordam o planejamento e gestão urbanos 

e, claro, os documentos que materializam as diretrizes desse planejamento e 

consequentemente dessa gestão. O autor afirma que é preciso distinguir entre dois 

tipos de “risco”; o primeiro refere-se ao que pode ser chamado de “espaços que 

apresentam risco”; já o segundo diz respeito ao que pode ser, segundo Souza 

(2015), de “espaços que representam risco” (IBID, p. 30, com grifos nossos). Os 

espaços que apresentam riscos são, portanto, aqueles espaços dentro dos limites 

que comportam processos e dinâmicas que acarretarão riscos de desastre para as 

pessoas que moram naquele local, “áreas de risco” às inundações. Já o espaço que 

representa risco, é aquele que “pelas dinâmicas apresenta risco para o entorno ou 

locais distantes” (SOUZA, 2015, p. 30).  

Ao abordamos as “áreas de risco”, encontramos no “Manual de proteção e 

Defesa Civil: Glossário de Proteção e Defesa Civil”, publicado pela Política Nacional 

de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), a definição no tópico 

“área/armazenabilidade”. 

  

Área de risco: Área onde existe a possibilidade de ocorrência de eventos 
adversos, com consequências desastrosas. Área de risco instalado: Área 
na qual uma determinada ameaça ou conjunto de ameaças já se encontra 
presente. Área de risco não instalado (ou futuro): Área na qual uma 
determinada ameaça ou conjunto de ameaças pode vir a estar presente no 
futuro (BRASIL, 2017, p. 11).  
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Já as “moradias em risco”, encontramos no Plano Diretor da cidade de 

Campos a seguinte formulação:  

a) Moradias situadas em áreas de risco ou em áreas inadequadas à 
ocupação, são aquelas sujeitas a inundações, em faixas marginais de 
proteção de rios e outros corpos d’água, nas faixas de domínio de rodovias 
e ferrovias, em áreas de preservação ambiental ou preservação 
permanente, conforme definições da legislação ambiental (CAMPOS DOS 
GOYTACAZES, 2008, p. 43).  

 

De acordo com Malagoli (2015), não se pode esquecer que tal redação se 

refere a um contexto institucional, cuja racionalidade preponderante é a atuação e a 

normatização pragmáticas, que ações e práticas governamentais se materializam no 

território promovendo injustiças. O que podemos perceber nesse primeiro momento 

em diálogo com nosso referencial teórico, é que com os conceitos de “meio 

ambiente”, “ambiente”, “risco” e “área de risco” na redação das instituições que 

operam as práticas urbanas de Campos, é que há (ainda) forte influência de 

abordagens naturalistas, objetivistas e tecnocráticas nas definições (MALAGODI & 

SIQUEIRA, 2012a; MALAGOLI, 2015). Tal influência parece-nos acionar a 

atualidade da operacionalização da bipolarização da Geografia 

(sociedade/natureza), tanto na redação institucional, quanto nas formas de saber 

dos gestores.  

Portanto, identificamos nas falas dos gestores a possibilidade de uma dupla 

narrativa de natureza, primeira natureza e segunda natureza. Mesmo entendendo 

que Smith (1988) achou essa concepção obsoleta, parece-nos caber aqui utilizá-las 

para compreender a dupla narrativa de natureza imbricada nas falas dos gestores. 

 

Bom em tese... natureza é aquilo que não houve a intervenção do homem 
ainda... assim, considerando o ambiente natural.. né... se você tomar a 
palavra natureza e dentro do ambiente urbano aí você tem outra natureza.. 
ai eu não sei de que natureza você está falando.. se é a natureza do 
ambiente natural ou a natureza antrópica... eu não sei de que natureza você 
está falando... são duas classificações e tudo é relativo.. né... é a natureza 
antropica.. que é isso aqui... essa é a natureza antrópica .. né... agora a 
natureza do meio ambiente é outro tipo de natureza... (SUB-SECRETÁRIO 
DE MOBILIDADE E SUSTENTABILIDADE DE CAMPOS, 2019). 

 

Área de Risco são todas as áreas que estão à beira de rodovia... a margem 
de ferrovia... há uma discussão pro exemplo, da favela da linha né ... que 
está a margens de uma ferrovia por exemplo... (SUB-SECRETÁRIO DE 
MOBILIDADE E SUSTENTABILIDADE DE CAMPOS, 2019). 
 
Tudo que é risco social é risco né... é a vida das pessoas que estão em 
risco...tem risco a vida, risco das cheias... a gente fazia o cadastramento 
das famílias a partir do laudo da Defesa Civil... ai quem estava em risco era 
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cadastrado no MF... Não só das cheias... Margem das rodovias... margem 
da linha... lagoa do vigário... (EX ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DO 
PMF, 2019).  

 

Natureza é o que é natural... que não teve ação do homem.. Intervenção do 
homem... e tem a natureza que foi modificada pela a ação antrópica (EX-
SECRETÁRIO DEFESA CIVIL DE CAMPOS, 2019).  
 

 
Diante das falas acima, começamos a refletir sobre os saberes e discursos 

que permeiam as falas dos gestores públicos. Parece-nos, em um primeiro 

momento, que a combinação dessas falas sobre uma possível percepção de 

natureza revela ao redor do evento (em 2008 e remoções) a legitimação nas 

operações e ações das políticas implantadas em 2011, ao alimentar: a) as remoções 

forçadas; b) o jogo político; e c) a ambiguidade na instrumentalização do risco. Ao 

dialogarmos com Carvalho (2009), começamos a entender que o imaginário/ideário 

dos planejadores é construído por ideias de natureza e ambiente reproduzidas nas 

ações da atualidade. Essas ideias construídas de natureza vão legitimar “natureza” 

para alguns, “ambiente” para alguns. Ainda para Carvalho (2009), muitos dos valores 

e sensibilidades que constituem o ideário/imaginário ambiental contemporâneo 

poderiam ser compreendidos como herdeiros de uma tradição que, segundo a 

autora, passa pela razão iluminista de uma natureza controlada pela razão; por um 

lado revela a visão do naturalismo do século XVII, e por outro pelas sensibilidades 

burguesas do século XVIII, ou ainda pelo romantismo europeu do século XVIII-XIX, 

revelando as várias natureza da natureza (IBID, p. 138). 

Voltemos ao nosso campo inicial de pesquisa da sociologia dos desastres 

para compreendermos como a temática do risco tem permeado os discursos e as 

ações governamentais. O termo “área de risco” vem em substituição ao termo “área 

carente”, que no imaginário social era construído enquanto uma condição territorial, 

socioeconômica e política de menos valia. Isto é, “a ideia de um espaço deteriorado 

materialmente, uma população incapaz e inerte para fazer face ao provimento de 

seus mínimos vitais e sociais e uma interlocução deteriorada dos ali residentes com 

o Estado” (VALENCIO, 2009, p. 34). 

Parece-nos que ainda existe uma dualidade nas ações da Defesa Civil, ora 

como quadro técnico, instrumental (cartografização das “áreas de risco”), outrora 

como quadro físico (nesta dimensão, geralmente considerada como “naturalizada” e 

como “fatalidade” pelo poder público e Defesa Civil), e em ambos os casos ignora-se 
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a dinâmica societal que antecedem, e aquelas que seguem o desastre (SIQUEIRA, 

et al., 2012). 

 

Acselrad atenta, ainda, para o fato de que o risco embora culturalmente 
determinado, não tem sido analisado de forma a incorporar a existência de 
lutas simbólicas em torno de sua caracterização enquanto tal; significa dizer, 
articular-se pertinentemente a degradação ambiental e a injustiça ambiental. 
Enquanto o capital tem maior flexibilidade para escolher seus ambientes 
preferenciais e forçar os sujeitos menos móveis a aceitarem a degradação 
que o promovem, ou os submeter a um deslocamento forçado para liberar 
ambientes favoráveis para empreendimentos, não resta aos atores com 
menor força política senão resistir no terreno, Assim, as tensões 
socioespaciais suscitam a problematização da vulnerabilidade não como 
estado de um determinado grupo, mas como conteúdo dinâmico de relações 
sociais, o qual se agrava quando sistematicamente se reconfirma o modelo 
de desenvolvimento predatório e desigual, talhando ininterruptamente a 
injustiça ambiental (VALENCIO, 2012, p. 56). 

 

Entendemos que para desfazer esses mecanismos de vulnerabilização, é 

preciso, como nas palavras de Acselrad (2013), combater os espaços decisórios que 

concentram os riscos sobre os menos capazes de se fazer ouvir nas esferas 

públicas. O que se verifica, no entanto, é a conflitividade nos discursos de risco nas 

intuições públicas. Percebemos uma política tecnocrática, naturalista, objetivista 

carregada de semânticas que dão legitimidade para ameaçar a territorialidade da 

população que mais sofre com as adversidades dos desastres.  

 

3.2 O DISCURSO DA “SUSTENTABILIDADE” NO PLANO DIRETOR DE CAMPOS: 

2008 E A PROPOSTA DA REVISÃO DO PLANO 2018 

 

Atualmente, o plano que vigora em Campos é o Plano Diretor Participativo, 

elaborado em 2008, após a instituição da Lei Federal de Desenvolvimento Urbano 

de 2001, conhecida como o Estatuto da Cidade, que prevê, em seu texto, promover 

a participação popular na gestão dos interesses públicos municipais de cada cidade. 

O Estatuto da Cidade é uma conquista popular. Nas palavras de Rolnik (2001), são 

negociações e adiamentos, até que a lei que regulamenta o capítulo da política 

urbana (Artigos 182 e 183) da Constituição Federal de 1988, foi aprovada pelo 

Congresso Federal. Portanto, tinha como objetivo oferecer um conjunto inovador de 

instrumentos de intervenção sobre seus territórios, além da novidade na concepção 

de planejamento e gestão urbana (ROLNIK, 2001).  
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Segundo Rolnik (2001), o Estatuto define quais são as ferramentas que os 

municípios devem utilizar para enfrentar os problemas de desigualdade social e 

territorial das cidades, mediante a aplicação de algumas diretrizes, dentre elas 

destacamos o Plano Diretor. O Plano Diretor é um dos instrumentos fundamentais, 

juntamente com a Lei Orgânica Municipal, para constituir uma ordem legal urbana 

própria e específica (IBID). Entende-se, portanto, segundo o Estatuto da Cidade 

(2008), que o Plano Diretor, enquanto principal instrumento do Planejamento Urbano 

de uma cidade, tem o grande desafio de articular a política urbana de ordenamento 

e desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana.  

Tal instrumento é obrigatório para todas as cidades que possuem mais de 

20.000 habitantes, ficando a cargo do município a sua elaboração (ESTATUTO DA 

CIDADE, 2008). Destaca-se que outros aspectos precisam ser levados em 

consideração, e não somente o número mínimo de habitantes em uma cidade para, 

assim, elaborar o Plano Diretor, podendo levar em consideração: aspectos regionais, 

culturais, históricos e econômicos.  

Conforme o próprio Estatuto das Cidades, o processo de elaboração de um 

Plano Diretor deve contar com: 

 

I) a promoção de audiências públicas e debates com a participação da 
população e de associações representativas dos vários segmentos da 
comunidade; II) a publicidade quanto aos documentos e informações 
produzidas e o III) acesso de qualquer interessado aos documentos e 
informações produzidas (BRASIL, 2008, p. 27).  
 

Diversos são os autores que fazem críticas a aplicabilidade e efetivação do 

Plano Diretor. Dentre os autores, destacamos aqui Ermínia Maricato. Maricato 

(2013), como ponto de partida, em seu capítulo no livro “a cidade do pensamento 

único: desmanchando consensos”, inicia com uma frase cunhada por Francisco de 

Oliveira; “as ideias fora do lugar e o lugar fora das ideias” (MARICATO, 2013, p. 

159), o lugar fora das ideias reflete o crescimento da cidade ilegal ou informal, dos 

moradores de favela aos moradores de loteamentos ilegais. Essas ilegalidades que 

a autora chama “do lugar fora das ideias”, é fruto de um processo de urbanização 

seletiva e excludente (IBID).  

Para Maricato (2013, p. 135), “a história do planejamento urbano mostra a 

existência de um pântano entre sua retórica e sua prática”. Ela diz que os planos 

diretores não conseguiram colocar, em prática, o ordenamento territorial das 
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cidades, e isso acontece porque na maioria das vezes a formulação dos planos são 

concebidas por instituições e agências internacionais que estão distantes da 

realidade urbana vivenciada e, por isso, em sua grande maioria são engavetados 

(MARICATO, 2013).  

Ela diz, ainda, que não é por falta de planos urbanísticos, tampouco pela má 

qualidade deles que as cidades brasileiras apresentam os inúmeros problemas 

sociais. Isto ocorre porque o crescimento das cidades se fez com planos aprovados 

segundo os interesses da política local e grupos específicos (MARICATO, 2013).   

Um aspecto apontado por Villaça (2015), é que o planejamento surge de uma 

ideologia dominante para mascarar e facilitar a dominação, isto é, são mecanismos 

expressos e materializados no planejamento, no qual a classe dominante representa 

seus interesses particulares em detrimento dos demais como sendo “geral”, ou seja, 

nas palavras de Maricato (2013), entre o legal e o ilegal.  

Na verdade, Sanchez (2004) salienta que existe um jogo simbólico e político 

que cerca os planejamentos estratégicos que reestruturam o território da sociedade 

urbana global. Para esta autora, os grandes projetos urbanos, associados à 

“globalização” e às transformações impostas pela globalização, que reestruturam o 

poder, a economia na escala mundial e na escala socioespacial, configuram novas 

formas de produção e apropriação do espaço urbano pela lógica do mercado. É 

nessa lógica do mercado, ou, nas palavras da autora, cidade-mercadoria 

(SANCHEZ, 2009), que localizamos a mercantilização da natureza (PORTO-

GONÇALVES, 2015). O quadro apresentado por Harvey (1996 citado por 

SWYNGEDOUW, 2009), nas diversas transformações do capitalismo apresenta, 

então, novas formas de ver, pensar e administrar as cidades de acordo com a 

dinâmica de acumulação e competição, instaurando o que Sanchez (2009) e Rolnik 

(2015) chamam de “guerra dos lugares”.  

Nessa dinâmica societal de transformação dos valores de uso e valores de 

troca na cidade, que identificamos a agenda urbana neoliberal, carregada de 

imagens e discursos (in)sustentáveis. Pactos e acordos entre agentes em torno dela 

firmados reiteram constantemente as noções naturalizadas de “cidades 

sustentáveis” (SANCHEZ, 2009). O que estamos vivenciando é a transformação da 

cidade cada vez mais em mercadoria, a polarização da segregação evidenciando a 

cidade seletiva e a dimensão do consumo baseada em processos socioecológicos 

desiguais.  
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Ao recorrermos a Villaça (2015), o autor afirma que o planejamento urbano no 

Brasil passa a ser identificado com a atividade intelectual dominante sobre os 

problemas que atingem a maioria urbana, e afirma que: é ilusório imaginar que 

algum plano das últimas décadas tenha implantado “políticas públicas”; acreditar 

nessa ideia seria aceitar o discurso dominante. Ele diz que o planejamento urbano 

na ideia do Plano Diretor não atingiu seus objetivos, pois eram elaborados pelos 

municípios, não porque eram necessários, mas sim por uma série de pressões 

(VILLAÇA, 2015). Os problemas sociais se agravam nas cidades e a classe 

dominante responde com Plano Diretor, isto é, o Plano Diretor surge como ideologia 

dominante para mascarar e facilitar a dominação, pois tende a ocultar os conflitos e 

como as relações sociais são produzidas. São mecanismos expressos e 

materializados no Plano Diretor, no qual a classe dominante representa seus 

interesses particulares em detrimento dos demais como sendo do interesse “geral” 

(IBID). 

Segundo Sanchez (2004, p. 43) existe um campo "simbólico, materializado 

nos discursos que atuam sobre o campo da prática”. Ou seja, a legitimação dos 

projetos modernistas depende do campo simbólico, dos discursos e narrativas que 

são centrais para “legalizar” o planejamento para “alguns”, ambiente para “alguns” e 

cidade para “alguns” (IBID). Essas dinâmicas societais são mediadas por práticas 

metabólicas.  

Nesse campo simbólico, mediado pelos discursos e narrativas, que 

colecionamos algumas interpretações de ambiente-mundo dos gestores que 

planejam a cidade de Campos. Utilizaremos o discurso narrativo oral, discursos em 

reportagens de jornal e o discurso20 materializado no Plano Diretor Participativo de 

2008. Destaca-se que desde 2017 acompanha-se as audiências públicas, reuniões 

do grupo gestor de revisão do Plano Diretor de Campos e seminários de meio 

ambiente promovidos pela Prefeitura de Campos.  

Anteriormente ao Plano Diretor vigente, Campos passou por três projetos 

urbanísticos. Elencamos, de forma rápida, o processo de formação dos projetos 

 
20 Materialmente, seja no plano oral ou escrito, o discurso é a fala atravessada por uma ordem 
simbólica, a mesma que, mediante procedimentos de exclusão e controle, converte o falante em 
sujeito do discurso; formalmente, o discurso é a ordem, isto é, os preexistentes princípios de 
exclusão, controle e rarefação que constituem o sujeito mediante a fala ancorada no indivíduo falante 
(SOUZA, 2014).  
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urbanísticos em Campos até o plano vigente, nosso pano de fundo para 

compreender nossa temática nesta seção.  

Segundo Faria (2003), ao longo de todo o século XX, Campos dos 

Goytacazes viveu um processo de urbanização sem precedentes, ao expulsar, em 

nome do planejamento higienista e do “progresso” das elites, as classes de baixa 

renda das áreas centrais e, posteriormente, pela falência do setor sucroalcooleiro em 

1960, quando perde força devido à modernização da agroindústria21, provocando a 

expropriação dos trabalhadores do campo para a cidade e, assim, promovendo a 

intensa ocupação de áreas periféricas e irregulares para moradia (“áreas de risco”). 

Com a expansão das moradias em direção às áreas periféricas, sem planejamento e 

infraestrutura adequada, as contradições e desigualdades foram se aprofundando 

entre os diferentes bairros da cidade (MENDES, 2015). 

A partir dos anos 198022, a rápida urbanização, aliada à falta de planejamento 

urbano, acentuou os processos de favelização23 na cidade. Deste modo, como em 

outras cidades do país, as favelas e áreas periféricas de Campos estão localizadas 

 
21 A guinada para as novas atividades trazidas com/pelo petróleo imprime no Norte Fluminense, e em 

Campos dos Goytacazes, a transição de uma sociedade de base agrária (canaviais) e agroindustrial 
(usinas do setor sucroalcooleiro) para uma sociedade predominantemente urbana e industrial 
(RAMOS, 2016).  
22 Anteriormente a esse processo de rápida urbanização, Campos começou a enfrentar outra grande 
transformação em sua história economica com a descoberta do lençol petrolífero na plataforma 
continental de sua costa, que passa a ser denominada Bacia de Campos. As transformações trazidas 
por essa atividade passam a contribuir significativamente para uma ampla transformação não apenas 
econômica, mas também social e política da região, especialmente após o início das atividades de 
exploração. Todo esse processo de pesquisa que levou à descoberta da Bacia de Campos está 
inserido em um projeto nacional muito mais amplo que diz respeito à inserção do Brasil em um novo 
momento do sistema capitalista que desponta nos países centrais e que faz parte de um novo 
período econômico em escala mundial. A partir desse momento (anos 1970), ainda levará alguns 
anos para que o Brasil apresente as principais transformações impulsionadas por esse novo período 
da história do capitalismo, mas há que se considerar desde então os esforços nacionais e de outras 
escalas de administração e governo na tentativa de acompanhar a locomotiva puxada pelos países 
centrais. A instalação da Petrobrás em Macaé na década de 1970 e suas subsidiárias, prestadores de 
serviços e todas as atividades indiretas relacionadas ao crescimento do setor, vão trazer não só a 
contribuição dos repasses de royalties (que contribuem para gerar considerável acréscimo na receita 
municipal, tanto em termos diretos, quanto indiretos (TERRA, 2004 e 2007), mas uma ampla e 
diversificada gama de atividades que contribuem para a geração de empregos, circulação monetária, 
aumento do poder aquisitivo local e regional (ainda que guardadas importantes discrepâncias em 
termos de desnível social e de renda que se expressam, inclusive, espacialmente) e aumento da 
circulação de pessoas a partir de uma nova, e peculiar, dinâmica migratória local e regional (RAMOS, 
2016).  
23 A expansão das favelas está associada a uma estratégia de sobrevivência das frações mais pobres 
da classe trabalhadora que buscam ocupar as áreas menos valorizadas da cidade e, 
simultaneamente, próximas dos importantes espaços econômicos da mesma, o que resulta em uma 
redução no gasto com transportes, habitação e, consequentemente, significa uma redução no custo 
de vida (RAMOS, 2016). 
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em áreas inadequadas à moradia e desvalorizadas pelo capital imobiliário 

(MENDES, 2015). 

De acordo com Faria (2005), Campos passou por importantes “projetos 

urbanísticos” ao longo da sua história: o primeiro foi o i) Plano de Saneamento de 

Campos, em 1902, do sanitarista Saturnino Brito24, com a matriz modernista e com 

características de embelezamento25, as intervenções valorizavam higienizar as 

áreas centrais, como na maioria das cidades brasileiras, e desvalorizavam26 as 

áreas distantes e periféricas ocupadas cada vez mais pela classe trabalhadora, e 

também promovia as remoções da classe trabalhadora que ocupava as áreas 

centrais; ii) O Plano Urbanístico de 194427, com responsabilidade da empresa 

Coimbra Bueno, visando corrigir as intervenções anteriores e orientar a expansão da 

cidade integrando todos os bairros ao planejamento, e o iii) Planejamento de 

Desenvolvimento Urbanístico e Territorial de Campos28 (PDUC), em 1979, 

privilegiando a promoção do desenvolvimento físico e territorial urbano da cidade, de 

acordo com as relações socioeconômicas, geopolíticas e culturais do momento 

(FARIA, 2005). Atualmente, o plano que vigora é o Plano Diretor de 2008. 

 
24 Para Saturnino de Brito, a cidade deveria ser vista como um sistema onde era essencial a visão 
clara de conjunto. O “Plano Geral” complementado pelos “Planos de Conjunto” representam sua 
metodologia de planejamento que prezava pela unidade de concepção em todas as dimensões, 
sejam elas projetual, técnica, administrativa ou política. Nos seus “Planos Gerais” para as cidades 
pode-se observar os elementos de composição da paisagem: o traçado obedecendo à topografia do 
sítio, hidrografia e vegetação. Os parques e jardins tinham função de embelezamento, saneamento, 
mas também de estruturadores do espaço urbano. As obras de Brito foram realizadas em um 
contexto do processo da modernização brasileira apoiada no desenvolvimento industrial (FARIA, 
2015). No plano de Brito os jardins tinham função de embelezamento da cidade de Campos, baseada 
no aproveitamento da geomorfologia do terreno o Engenheiro Sanitarista irá utilizar as características 
“física ambientais” como elemento de orientação do traçado urbanístico (IBID, p.120). 
25 “No início do século XX, são executados vários trabalhos nas partes privilegiadas da cidade: 
planejamento de praças, abertura de novas ruas, alargamento e prolongamento de ruas existentes, 
como também pavimentação, nivelamento, abertura de estradas (locais e intermunicipais) construção 
de edifícios públicos, de hospitais. Podemos destacar dois períodos de muitas reformas. Um, de 1901 
a 1915, quando a atenção maior é dada à higiene e saúde publica; de 1915 a 1930 quando se 
procede as operações de embelezamento e a ampliação dos espaços” (FARIA, 2000, p. 7).  
26 “Por outro lado, a população menos favorecida, por motivos óbvios, é deixada à margem deste 
processo de "modernização"; vivendo em condições precárias, ela se distribui pelas zonas mais 
distantes da cidade e onde os serviços de infra-estrutura ainda não chegaram: a periferia da cidade 
onde ainda existem pântanos e alagadiços. Apesar da falta de indicações em livros, em outras 
publicações ou em fotografias, esta parte da população aparece nos discursos, como nós o vimos 
anteriormente, ou "por casualidade" em certas fotografias” (FARIA, 2000, p. 7). 
27 As intervenções urbanísticas não foram suficientes para conter o crescimento desordenado e a 
expansão das áreas favelizadas (FARIA, 2000).  
28 “O Plano Urbanístico de 1979 buscava oferecer serviços urbanos às áreas carentes, principalmente 
à do 3° subdistrito de Guarus. No entanto, a intenção era o controle do crescimento urbano, ou seja, o 
incentivo à ocupação da população nas áreas com algum tipo de urbanização e, ao mesmo tempo, 
impedir o acesso às áreas de inundação e de reserva natural. Em outras palavras, o poder público 
economizou em infraestrutura, e, ainda nos dias atuais, a região de Guarus é deficiente em relação 
aos serviços de infraestrutura urbana” (VIEIRA & FARIA, 2003, p. 35).  
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Em um primeiro momento, precisamos destacar que o Plano Diretor do 

município de Campos dos Goytacazes entrou em vigor no ano de 2008, após 

sanção da Lei nº 7.97229 de 2008. Prevista para 10 anos depois, as reuniões da 

revisão do referido plano começaram a ocorrer com plenárias em bairros de Campos 

e com audiências públicas abertas para a população em 2017. O objetivo, segundo 

secretários da Prefeitura, era aproximar a população e ouvir as demandas da 

sociedade. As reuniões da equipe de gestores do Plano Diretor, de início, 

aconteciam de portas fechadas, o que dificultou nosso acompanhamento nesse 

primeiro momento de formulação da equipe gestora e diretrizes que seriam 

revisadas no plano. Destaca-se que as reuniões da revisão do plano ainda estão 

acontecendo e segundo destacou o Sub-Secretário de Mobilidade e 

Sustentabilidade, sem previsão para a apresentação da redação final.  Em fevereiro 

e março de 2019, ocorreram as câmaras temáticas para dois planos, o Plano Diretor 

e o Plano de Mobilidade Sustentável.  

O Plano Diretor que vigora atualmente é o de 2008, que instituiu princípios e 

objetivos para uma política urbana. Ele está dividido em áreas estratégicas de 

desenvolvimento para o município no processo participativo de elaboração do plano, 

sendo elas:  

I - Cidadania e Inclusão Social; II - Desenvolvimento Sustentável; III - Meio 
Ambiente e Saneamento Ambiental; IV - Mobilidade Urbana e Integração do 
Território Municipal; V - Qualidade Ambiental e Crescimento Urbano; VI - 
Habitação e Construção da Cidade; e VII - Planejamento e Gestão 
Transparente e Participativa (CAMPOS DOS GOYTACAZES, 2008, p. 2-3).  

 

Tem como princípios básicos:  

 
Art. 3º. O Plano Diretor do Município de Campos dos Goytacazes se 
fundamenta nos seguintes princípios: I - Prevalência do interesse coletivo 
sobre o individual; II - Proteção ao meio ambiente, segundo as diretrizes da 
política ambiental e da função socio-ambiental da propriedade de; III - 
Inclusão social, mediante ampliação da oferta de terra urbana, moradia 
digna, infraestrutura urbana, serviços e equipamentos públicos, trabalho e 
lazer para população de Campos dos Goytacazes, segundo os princípios da 
acessibilidade urbana, do desenvolvimento sustentável, da 
universalização da política urbana e da função social da propriedade; IV - 
Desenvolvimento econômico, segundo os princípios da 
sustentabilidade 2 ambiental e de acordo com os interesses do 
desenvolvimento social; V - Gestão integrada e compartilhada do 
desenvolvimento de Campos dos Goytacazes, orientada pelas atividades de 
planejamento urbano (CAMPOS DOS GOYTACAZES, 2008, p. 01, com 
grifos nossos).  

 
29 A Lei nº 7.972 foi publicada e republicada no Diário Oficial do Município em 11/12/2007 e 
20/12/2007.  
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Ainda nas disposições gerais, são apresentados alguns conceitos que são 

fundamentais para compreender como foi estruturada a redação do plano. Assim 

define-se:  

Capítulo I: DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: Art. 6º. A estratégia 
do Desenvolvimento Sustentável propõe o fortalecimento do Município de 
Campos dos Goytacazes como centro dinâmico regional integrando as 
dimensões econômica, social, ambiental, do conhecimento, territorial e 
político-institucional (CAMPOS DOS GOYTACAZES, 2007, p. 03).  

 
 

O discurso do “desenvolvimento sustentável”, e o mais recente, da 

“sustentabilidade”, está em todo lugar, sendo discutidos em câmaras municipais, 

encontros de ativismo ambiental, manifestações públicas, nas conversas diárias dos 

cidadãos e, claro, nas conferências governamentais e audiências públicas 

(SWYNGEDOUW, 2017). Enraizado nas teorias da economia, a proposta de 

sustentabilidade propõe a equalização do modelo econômico vigente com a 

duração30 de “componentes de natureza” mais utilizados pelo homem ao longo do 

tempo (NETO, 2012).  

Percebemos que, em todas as reuniões que pudemos31 frequentar, as falas 

dos gestores perpassam os discursos da “sustentabilidade”:  

Basicamente é a ocupação racional... e dos seus condicionantes do solo... 
né... e dos seus condicionantes... se há mapeado por exemplo uma área 
que é inundável... para. haver um uso racional do desenvolvimento... da 
área urbana, por exemplo... você deve evitar a ocupação nessa área... isso 
é sustentabilidade. Você buscar, por exemplo... é.... aumentar o número de 
áreas verdes no entorno ou em conjunto com áreas em que se possa fazer 
a indução do crescimento e da ocupação do solo também... é uma outra 
ação de sustentabilidade (EX-COORDENADOR GRUPOS GESTOR 
REVISÃO PLANO DIRETOR DE CAMPOS, 2018).  

 
A sustentabilidade é uma forma de utilizar o solo racionalmente... 
precisamos desenvolver o município... Afinal, pegamos a cidade no 
vermelho né... sustentabilidade então é isso... é mais uma ideia de 
desenvolvimento sustentável também da cidade. (TÉCNICO DO GRUPO 
GESTOR DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR, 2019). 

 
 

 O discurso da sustentabilidade de uso racional do ambiente parece-nos 

evocar uma das correntes do ecologismo, o evangelho da ecoeficiência: corrente 

“preocupada com os efeitos do crescimento econômico, ou seja, se preocupa com a 

 
30 Utilizamos a “duração” conforme Henri Acselrad (2009).   
31 É importante destacar que nem todas as reuniões do grupo gestor da revisão do Plano Diretor de 
Campos foi possivel ter acesso, muitas eram feitas de portas fechadas.  



70 

 

economia na sua totalidade. Muitas vezes essa segunda corrente do ecologismo de 

Alier defende o crescimento econômico, ainda que não a qualquer custo” 

(MARTINEZ-ALIER, 2012, p. 26).  Tal contexto de redação e narrativa se refere a 

um contexto institucional, cuja racionalidade preponderante é a atuação e a 

normatização pragmáticas (MALAGOLI, 2015) que se supõe, tendo em vista a 

racionalidade ambiental. Segundo Sanchez (2009), no atual discurso urbano, 

veiculado pela agente hegemônica, cada vez mais a cidade-modelo evoca a cidade 

sustentável.  

 Seguindo para nossa reflexão, a dimensão ambiental no PDPC (2008) 

aparece na seção III, como: “Art.13. A estratégia da dimensão do desenvolvimento 

sustentável será implementada a partir da gestão sustentável dos patrimônios 

natural e cultural”. No capítulo III, seção do meio ambiente e saneamento ambiental:  

 

Art.50. O Município de Campos dos Goytacazes adota como estratégia 
geral para o meio ambiente a proteção e a valorização do patrimônio natural 
de seu território, especialmente dos recursos hídricos, através de sua 
recuperação, conservação, preservação e uso sustentável, bem como 
através da implementação de políticas de águas e de saneamento 
ambiental (CAMPOS DOS GOYTACAZES, 2008, p. 21). 

 

O destaque para esta seção se justifica na importância dos recursos hídricos 

no município, e pelo falo das ocupações urbanas estarem localizadas próximas ou 

às margens de áreas inundáveis e áreas úmidas. O Artigo 50 do plano apresenta a 

preocupação com o meio ambiente e a valorização patrimonial natural, através de 

ações de “preservação, conservação e uso sustentável”. Com isso, algumas ações 

previstas no plano, como ordenamento da ocupação e uso do solo urbano e rural e a 

execução de programas para a retirada progressiva das moradias em locais 

“inapropriados”. Abordaremos melhor na próxima seção.  

Na seção da política habitacional, o referido plano afirma que é objetivo do 

PDMC estabelece, no Artigo 104, parágrafo V “mecanismos que garantam a 

sustentabilidade econômica, financeira e social dos programas e projetos 

implementados” (CAMPOS DOS GOYTACAZES, 2008, p. 45).  

Pode-se notar, nas concepções de “sustentabilidade” ao longo do Plano 

Diretor, uma tendência ao desenvolvimento econômico da cidade de Campos 

pensado no discurso “cidades-sustentáveis”, fica implícito que há em curso uma 

geopolítica da sustentabilidade no plano teórico e simbólico que se materializa nas 
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ações governamentais, como veremos na próxima seção. Ou ainda, nas palavras de 

Acselrad (2009), uma ambientalização das políticas urbanas nos limites do que é 

aceitável.  

Em reuniões e audiências públicas de apresentação da revisão do Plano 

Diretor, a fala do sub-Secretário de Desenvolvimento de Campos nos chamou a 

atenção: “a revisão do Plano Diretor de Campos, em conjunto com o plano de 

mobilidade, tem por objetivo colocar a cidade “3 C”; compactada, conectada e 

coordenada, para que se promova o desenvolvimento sustentável e econômico de 

Campos”. Encontramos no documento “DOTS32 nos planos diretores”, que tal 

modelo de cidade integra o planejamento do uso do solo à mobilidade urbana de 

forma sustentável e, assim, promove a antítese da cidade 3 C (EVERS et al., 2018). 

A ideia apresentada pelo instituto de pesquisa WRI Brasil, segundo seu 

próprio site, é o DOTS como possibilidade de uma estratégia de planejamento que 

articula o uso do solo, transporte coletivo e sua integração ao Plano Diretor (PD). É 

preciso salientar que a empresa WRI Brasil presta apoio técnico para cidades 

brasileiras, e utiliza-se do slogan da “sustentabilidade urbana” como transformação 

urbana. Na Figura 4, os princípios para se atingir o modelo de cidade 3C são 

representados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável nos Planos Diretores dos municípios 

brasileiros.  
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Figura 4 - Princípios para atingir a cidade 3 C 

 

Fonte:<https://wribrasil.org.br/sites/default/files/DOTS_nos_Planos_Diretores_abr18.pdf>. Acesso em: 

janeiro de 2019. 

 

 

Parece-nos que o discurso da cidade 3C permeia as contradições da 

sustentabilidade urbana. Recorrendo a Acselrad (2009) para compreendermos essa 

tripla integração, o planejamento da cidade 3C revela um discurso usualmente ligado 

a uma política de marketing de cidades, concomitantes à práticas de flexibilização 

das legislações urbanas e ambientais, para, por exemplo, acolher multinacionais em 

áreas e modalidades impróprias do ponto de vista do interesse público. Nas palavras 

de Sanchez (2009), trata-se na “verdade de um discurso ideológico que, em sua 

vertente urbana, configura políticas de promoção e legitimação de determinados 

projetos de cidade”, a “cidade sustentável” (SANCHEZ, 2009, p. 172). 
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Em um primeiro momento, o discurso da sustentabilidade, no Plano Diretor e 

nas falas dos gestores urbanos, parece-nos revelar o paradigma “ambiente para 

todos” e “bem comum para todos”. A cidade “3 C”, como os gestores têm abordado, 

coloca em questionamento “cidade para quem?”, ou melhor, a quem serve essa 

cidade compactada, conectada e coordenada?  

Cabe-nos aqui acrescentar o quarto princípio da cidade “C”, a cidade 

comercializada. A cidade “3C”, e agora para nós “4C”, revela o atual discurso urbano 

veiculado pela agenda hegemônica e cada vez mais presente na “cidade-modelo”, 

ao evocar a cidade sustentável (SANCHEZ, 2009). Percebe-se, assim, que a agenda 

urbana liberal, com suas imagens e seus discursos, pactos e acordos firmados entre 

os diferentes agentes em torno deles, legitima constantemente as noções 

naturalizadas de “cidades sustentáveis” como modelo a ser seguido (IBID).  

Na direção deste questionamento, pode-se ressaltar, concordando com 

Acselrad (2009), que o discurso ambiental serve para evocar as forças sociais da 

cidade, no qual, em nome do interesse “de todos”, é a política de algum grupo que 

será feita. De acordo com Souza (2015), esse discurso sobre “bem comum” abriga 

um componente mítico e ideológico a serviço da heteronomia. Para ele, defender 

abstratamente o “bem comum” é embasar um raciocínio utilitarista de “maximização 

de utilidade”, que serve para justificar o sacrifício de “alguns” em benefício de uma 

“maioria”, por isso Souza (2015) afirma que é acionar o mecanismo da (in)justiça 

social. 

 Ou seja, no plano simbólico, as cidades do neoliberalismo ambiental jogam 

com força o debate da sustentabilidade para afirmação de alguns princípios, noções 

e imagens (IBID). Essas múltiplas narrativas que se relacionam com as práticas 

materiais, representacionais e simbólicas que produzem metabolicamente os 

processos socioecológicos desiguais da cidade. Recorrendo a Smith (1980), é a 

relação com a natureza sendo mediada pelo valor de troca, bem como pelas 

determinações do valor de uso. Aí está o que parece-nos ser a produção da 

natureza acontecendo em diversas escalaridades geográficas.  

Segundo Acselrad (2009, p. 24), existe uma “política ambiental para os 

capitais”, no qual a questão ambiental (de forma genérica) é apropriada pelo aparato 

Estado para tornar a cidade mais funcional para o capital.  
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  Os exemplos pontuados aqui têm por objetivo ilustrar a ferramenta discursivo-

normativa de planejamento urbano-regional de tal política e, assim, justificar um 

debate que pretendo explicitar.  

3.3 A QUESTÃO HABITACIONAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ) 

 

As remoções são algo histórico nas políticas urbanas, em específico nas 

políticas habitacionais. O tratamento dado pelo poder público às favelas evidencia as 

controvérsias e contradições das políticas públicas voltadas para elas, além de 

contribuir para reforçar a discriminação territorial, segregação espacial e injustiça 

espacial (FARIA & POHLMANN, 2016). A relação dos gestores do espaço urbano 

com as áreas periféricas mais pobres e destinadas à classe trabalhadora no século 

passado, revela o histórico sanitarista e higienista dos planos e projetos urbanísticos 

das cidades brasileiras que se espelharam em modelos parisienses. Na atualidade 

não mudou muito em relação às políticas de remoções. O que temos, segundo 

Rolnik (2017), é que a valorização imobiliária ou, ainda, a financeirização da 

habitação coloca em evidência o valor de uso e valor de troca da moradia como 

mercadoria.  

Ao propor uma análise crítica das práticas socioespaciais, das políticas 

urbanas na produção e (re)produção do espaço urbano de Campos, sendo um dos 

nove municípios do Norte Fluminense33, que exerce papel de polo regional34, um 

aspecto a ser destacado é que se trata de uma cidade média profundamente 

marcada pelas desigualdades socioambientais promovidas pelas elites 

locais/regionais35.   

 
33 A mesorregião Norte Fluminense abrange nove municípios: Campos dos Goytacazes, Cardoso 

Moreira, Carapebus, Conceição de Macabu, Quissamã, Macaé, São Fidelis, São Francisco do 
Itabapoana e São João da Barra (IBGE). 
34 A microrregião de Campos dos Goytacazes se define pela área de influência e polarização direta do 

município de mesmo nome e compõe, juntamente com a microrregião de Macaé, a macrorregião 
Norte Fluminense (RAMOS, 2016). 
35 As elites locais foram formadas pelo progressivo caráter monocultor que tomou conta da economia 
regional, em torno da cultura da cana-de-açúcar, bem como a sua dinâmica de acumulação e 
a particularmente tardia libertação dos escravos na região, produziram, historicamente, algumas 
fortes tradições. Dentre elas, destaca-se o elevado grau de polarização na dinâmica territorial, na 
economia, na política e nas relações sociais, em geral. Produziu-se uma forte tradição conservadora 
no conjunto das relações sociais devido ao monopólio exercido pelas elites do complexo açucareiro, 
caracterizada, dentre outros, pelo patrimonialismo, elitismo e pelo autoritarismo. Um elemento 
decisivo na complexidade da configuração desse processo teria  sido a ação das elites no plano 
regionalista, particularmente na conjuntura de 70, quando  a imagem, muito forte no imaginário 
regional, de um passado glorioso, foi resgatado  pelas elites açucareiras para legitimar um projeto 
regionalista de apropriação dos  recursos disponibilizados na conjuntura e reproduzir-se enquanto 
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A cidade de Campos dos Goytacazes36 está localizada no estado do Rio de 

Janeiro, sendo o município com maior área territorial do estado, com 4.026,696 km², 

e com uma população estimada em 503.424 habitantes, dos quais 90,3% reside em 

área urbana (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2018). A formação 

do município se deu sobre uma planície de inundação ao longo das margens do Rio 

Paraíba do Sul. Historicamente, o município sempre ocupou lugar de importância, 

pois foi o primeiro centro urbano (vila São Salvador, atual centro histórico da cidade) 

a ser criado na região, junto com São João da Barra, e por ser a principal área de 

interesse de toda capitania, devido às atividades comerciais que atendiam à 

integração/articulação com o Rio de Janeiro e com Portugal (FARIA, 2001 apud 

FARIA, 2005). Segundo Faria (2003),  

 

Através de seus portos, no rio Paraíba do Sul, uma das mais importantes 
vias de transporte à época, exportava-se os principais produtos de sua 
região: o açúcar, aguardente e o café de São Fidélis, para o Rio de Janeiro. 
Campos também exportava outros produtos excedentes para o Rio e Bahia: 
milho, feijão, queijos, porcos, aves e madeira para construção (FARIA, 

2003, p. 06). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
elites, através do  fortalecimento da posição polarizadora da economia tradicional, da sua posição 
política  e da reprodução de um determinado padrão de participação, ou modo de inserção e de  
integração, na dinâmica nacional do setor sucroalcooleiro (CRUZ, 2003).   
36 Faria (2003) evidencia a importância da aglomeração de São Salvador dos Campos, ainda na 
condição de vila, ao se reportar aos Manuscritos (1785) de Couto Reis, onde fora percebida a referida 
vila, enquanto: “(...) a metrópole, a mais rica e populosa das submetidas ao Rio de Janeiro” (FARIA, 
2003, p. 05). 
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Figura 5 - Mapa de localização do Município de Campos, no Norte Fluminense (RJ) 

Fonte: NESA, 2016. 

 

A economia campista, historicamente, foi movimentada pelas atividades 

agroindustriais açucareira tradicional. Entretanto, na década de 1970, essa atividade 

sofre uma redução, e, consequentemente, uma alta taxa de desemprego, que 

impulsionou às diversas expropriações dos trabalhadores rurais para a periferia 

urbana (ARRUDA, 2014). Apesar da redução da indústria açucareira na região, os 

trabalhadores rurais passaram a morar na periferia urbana da cidade, mas 

continuaram a trabalhar nessa atividade no período da safra.  

Entre os anos de 1990 e 1991, Campos exibiu um intenso processo de 

expropriação acentuando os processos de favelização da cidade, segundo Ramos 

(2016, p. 73) “a expansão das favelas está associado às estratégias de 

sobrevivência da população mais pobre da classe trabalhadora que busca ocupar 

áreas menos valorizadas da cidade”, muitas vezes “áreas de risco”, pois é o único 

local que sobra para a população que não detém de capital para comprar uma 

moradia digna.  
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Assim como na maioria das cidades brasileiras, Campos dos Goytacazes traz, 

em sua história, componentes básicos de exclusão socioespacial no seu processo 

de formação e ocupação urbana. Tal segregação, segundo Carlos (2007), é o 

resultado da produção desigual do espaço urbano, que é dialeticamente expresso 

pelos seus valores de uso e de troca, no qual a cidade funciona como mercadoria e 

o mercado imobiliário encontra no espaço uma maneira de acumular capital. Há, 

nesse sentido, uma gama complexa de agentes sociais produtores da segregação 

socioespacial no espaço urbano. O que parece-nos revelar que as práticas 

socioespaciais do programa habitacional na municipalidade produzem e reproduzem 

as complexas formas e processos de segregação e desigualdades no espaço. De 

acordo com Corrêa (2014), em qualquer sociedade, o espaço urbano é caracterizado 

por ser fragmentado e constituído por distintas áreas e classes sociais.  

Não podemos esquecer que atualmente se configuram outras formas de 

segregação socioespacial, do tipo autosegregação. Todavia, Villaça (1998) chama 

atenção para as contradições ao se referir à concentração de uma classe no espaço 

urbano, e salienta que a “segregação não impede a presença nem o crescimento de 

outras classes no mesmo espaço” (VILLAÇA, 1998, p.142). É este processo que 

Corrêa (2013) chamou de autosegregação, em relação aos espaços residenciais 

fechados. 

 Como expressão do acesso ao espaço urbano será configurado de forma 

desigual e seletiva, pois grande parte não tem renda para pagar, parece-nos que a 

única possibilidade de habitação para as famílias removidas das “áreas de risco” são 

os conjuntos habitacionais populares. 

Segundo Mendes, Gomes e Siqueira (2014), um programa habitacional deve 

contribuir para ampliar o acesso à moradia, como um direito. A própria moradia em si 

relaciona-se com um conjunto de direitos sociais determinados e garantidos pelo 

Estado ao assegurar, em tese, o seu acesso, conforme previsto pela Constituição 

enquanto direito social fundamental e de necessidade básica. A questão habitacional 

em Campos, assim como no resto do país, é um problema acentuado.  

De acordo com as pesquisas realizadas por Duarte (2008), os primeiros 

conjuntos habitacionais no município foram construídos no final da década de 1960, 

sendo financiados pelo Banco Nacional da Habitação37 (BNH). As moradias desse 

 
37 Sua criação está inserida em um contexto de crise política e econômica, com a qual se defrontava o 

“novo regime” instaurado com o golpe militar de 1964. Além da crise no setor imobiliário, o período é 
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conjunto habitacional foram destinadas a atender as famílias com renda de até cinco 

salários mínimos. Entre 1966 e 1980, na era BNH do país, foram construídos em 

Campos quatro conjuntos habitacionais para população com renda de até cinco 

salários mínimos, totalizando 1.186 unidades habitacionais.  

Já no ano de 1970, é instalada a agência da Companhia Estadual de 

Habitação do Rio de Janeiro (CEHAB)38, que construiu o conjunto habitacional João 

Paulo II (atualmente a localidade do Brilhante), em 1980, em Ururaí (POVÓA, 2002 

apud DUARTE, 2008). Até a década de 1980, período de intensa urbanização 

acentuou processo de favelização em Campos, devido às expropriações rurais não 

havia registrado ainda nenhuma iniciativa da prefeitura municipal no setor 

habitacional, e também não havia nenhuma destinação de recursos para a área 

habitacional (IBID). No entanto, a autora destaca que a produção municipal de 

habitação popular só teve início em 1989, com a descentralização das políticas 

sociais, criando, assim, o Programa Municipal de Habitação Popular. A autora faz 

um destaque em seus estudos que merece ser destacado aqui, o planejamento e 

gestão da política habitacional legalmente transferido para os municípios após o 

marco legal da Constituição Federal de 1988, ao contrário do que veio transparecer 

para a população naquele momento, é que os programas criados a partir do marco 

não aconteceram por vontade política, mas sim porque fazia parte das atribuições 

municipais após a descentralização das políticas (IBID). Segundo a autora, o então 

prefeito, Anthony Garotinho, utilizou como campanha política o discurso populista e 

assistencialista construído em grande parte pela promessa de habitações populares. 

 

Beneficiando-se do programa diário que dirigia em rádio com grande 
audiência, em horário especialmente voltado para donas de casa, 
desempregados e necessitados em geral, deu início à sua própria 
campanha, construindo em torno de si a imagem de um novo modelo de 
representação dos interesses populares, através de um discurso fortemente 
oposicionista e claramente divergente das práticas que caracterizavam as 
tradicionais elites dirigentes. Popular e populista, rapidamente passou a ser 
identificado pelas camadas menos favorecidas da população como um 
contundente defensor dos “pobre, fracos e oprimidos (PESSANHA & 
PANTOJA, 2004 apud DUARTE, 2008, p. 51). 

 

 
marcado pela contenção das massas, que eram visualizadas como possíveis focos de tensão. O BNH 
foi extinto em 1986 (OLIVEIRA, 2014).  
38 Com a criação do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e com recursos do extinto Banco 
Nacional de Habitação (BNH), pôde a CEHAB-RJ estender seu programa habitacional, além da 
população favelada, atendo também trabalhadores com renda de até três salários mínimos da 
Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro (CEHAB, S/D).  
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Nesse período, destaca-se que Campos já contava com um volumoso 

repasse de recursos dos royalties de petróleo (IBID). Portanto, o primeiro programa 

criado em 1989, com o nome de “Pode entrar que a casa é sua”, destinado à 

construção de moradias em situação emergencial. Outros programas foram sendo 

criados a partir desse período, como: o “Vale construção” (1991), tinha como objetivo 

doar material de construção em caso de emergência, para atender famílias com 

renda de até um salário mínimo; o programa “Cada família tem um lote” (1991), 

criado com objetivo de doar lotes urbanizados à população de baixa renda; desse 

programa resultou o “terra prometida”, com casas de cômodo e sem banheiro (se 

nenhuma infra-estrutura), o local ficou conhecido como favela (IBID, p. 68); e o 

programa “SOS Habitação” (1993), que tinha como objetivo oferecer auxílio para 

pagamento de aluguel para famílias atingidas por calamidade pública; em 1995, com 

a criação do programa “Vale construção”, o SOS Habitação começa a integrar a 

Política de Assistência Social, o aluguel social era pago após a Defesa Civil 

identificar a moradia como “área de risco” (IBID).  

 Prosseguindo, temos o programa “Comunidade Legal” (2000 e 2007), que 

tinha como principal objetivo a construção, reforma e ampliação de casas nas 

favelas da cidade. A primeira contemplada foi a favela mais antiga da cidade, 

Tamarindo, transformada em Vila Tamarindo. Posteriormente, se estendeu para a 

construção de conjuntos habitacionais na Chatuba, Matadouro e Oriente (IBID). O 

programa “Casa Nova” (2007), criado para recuperar as casas atingidas por 

inundações no mesmo ano; e o atual programa “Morar Feliz” (2009-atual) (DUARTE, 

2008). 

Ao olharmos a intervenção do Estado na questão habitacional no município, 

percebemos que, historicamente, os programas habitacionais em Campos foram 

concebidos como a principal solução do déficit habitacional na municipalidade, 

principalmente daqueles oriundos das ocupações em espaços impróprios para 

moradia. Segundo Mendes (2015), utilizando-se dessa perspectiva, a prefeita 

Rosinha Garotinho anunciou a criação do Programa “Morar Feliz” como principal 

promessa política da campanha eleitoral da sua primeira gestão (2009-2012). 

Com isso, o programa foi implementado com a justificativa de se realocar as 

famílias que se encontram em “áreas de risco”, entre elas as áreas sujeitas às 

inundações (MALAGODI & SIQUEIRA, 2012a). Destaca-se que o programa foi 

considerado como uma das medidas de enfrentamento pós desastre das políticas 
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públicas municipais, e que foi concebida como a principal solução para os problemas 

habitacionais (BARBOZA & MALAGOLI, 2017). 

Um ponto que é preciso destacar, segundo estudos realizados por Siqueira et 

al. (2012), é que grande parte das intervenções urbanísticas (como o Programa 

Habitacional Popular) em Campos aconteceram devido aos transbordamentos 

regulares do Rio Paraíba do Sul para o núcleo urbano. Ainda para Siqueira et al. 

(2012), as principais cheias e inundações no município que se tem notícia 

aconteceram em 1943, 1966 e 2007, e em 2007, o desastre ocorrido foi o maior da 

história de Campos. No ano de 2008 foi a vez da Baixada Campista passar pela sua 

maior inundação, afetando especialmente a localidade de Ururaí (SIQUEIRA et al., 

2012). 

A questão habitacional no Plano Diretor está ancorada no capítulo VI, da 

construção da cidade e habitação; onde encontramos o pano de fundo do nosso 

objeto de pesquisa, a política habitacional de Campos. Aqui destacaremos a 

“Habitação” e as “áreas de interesse social”. Segundo o Plano Diretor, 

 

Art.99. A construção da cidade no Município de Campos dos Goytacazes 
adota como estratégia geral a promoção do desenvolvimento sem 
segregação de espaços urbanos, partilhando os benefícios econômico-
sociais e promovendo o acesso à terra e à moradia digna e sustentável a 
todos os cidadãos. Art.100. Para a construção de uma cidade plural e 
distributiva aplicam-se as seguintes definições: 
 
I - Habitação de interesse social – é a habitação destinada a famílias com 
renda de até seis salários mínimos mensais, para atendimento prioritário por 
programas habitacionais, inclusive (CAMPOS DOS GOYTACAZES, 2008, p. 
43). 

 
 

No eixo sobre política habitacional, o plano diretor adota no art. 100, como 

estratégia da política municipal de habitação, a ênfase na habitação de interesse 

social (CAMPOS DOS GOYTACAZES, 2008). Em relação à elaboração, de projetos 

habitacionais emergenciais para moradores em “áreas de risco”, o arti.102 do plano 

diretor prevê a implementação de programas e projetos (CAMPOS DOS 

GOYTACAZES, 2008). Para isso, antevê coibir a ocupação das áreas de risco com 

fiscalização permanente dos órgãos municipais.   

Por fim, na seção “da construção da cidade e habitação”, no art. 100, o plano 

aborda que as moradias localizadas em “áreas de risco” ou inadequadas à 

ocupação, são aquelas sujeitas à inundações e faixas marginais de proteção de rios 
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e outros corpos d’água, nas faixas de domínio de ferrovias e rodovias, áreas de 

preservação ambiental ou permanente, como definições da legislação ambiental 

(CAMPOS DOS GOYTACAZES, 2008). 

 Um aspecto a destacar na seção que aborda a Política Municipal de 

Habitação, é que todos os programas habitacionais deverão ser atendidos por 

infraestruturas urbanísticas e equipamentos sociais básicos. Para a realização da 

Política de Habitação e ampliação da oferta de habitação social, o plano prevê as 

seguintes ações e medidas de gerenciamento:  

 
I - Identificar e cadastrar áreas propícias para receberem novas moradias, 
com o objetivo de reordenar e requalificar o uso do solo do município, 
privilegiando as áreas públicas, os vazios urbanos e as áreas dotadas de 
infra-estrutura urbana;  
II - Elaborar estudos para conhecimento e atendimento da demanda 
habitacional rural, formulando projetos específicos, a exemplo de agrovilas, 
em sintonia com as necessidades dos pequenos produtores e/ou 
trabalhadores rurais e respeitando as características de suas origens;  
III - Estabelecer normas para construção de moradias com confortos 
ambiental, térmico, acústico e lumínico e acessíveis a pessoas idosas ou 
com deficiências, conforme previsto na legislação pertinente;  
IV - Realizar levantamentos sobre concepção de sistemas construtivos 
resultantes de pesquisas acadêmicas, que possam reduzir o custo das 
habitações e melhorar as condições de conforto e habitabilidade das 
moradias e reduzir o impacto ambiental na sua produção;  
V - Definir parâmetros urbanísticos e edilícios para loteamentos e 
habitações de interesse social;  
VI - Elaborar e implementar os seguintes programas e projetos para 
produção de novas moradias:  
a) Programa de Habitação de Interesse Social, contemplando intervenções 
necessárias à construção ou aquisição de unidades habitacionais em 
loteamentos providos de acesso por via pública e de soluções adequadas 
de abastecimento de água, esgotamento sanitário e energia elétrica e em 
conformidade com as diretrizes estabelecidas no Plano Diretor e sua 
regulamentação; 
 b) Programa de Lotes Urbanizados, contemplando parcelas de terrenos 
situados em loteamentos providos de acesso por via pública e de vias 
interiores, providos de soluções adequadas de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e energia elétrica e em conformidade com as 
diretrizes estabelecidas no Plano Diretor e sua regulamentação;  
c) Programa para Melhoria das Condições de Habitabilidade em Áreas 
Consolidadas, envolvendo soluções de moradia adequada por intermédio 
de intervenções voltadas para a aquisição de terrenos ou edificações para 
fins habitacionais; a realização de obras e serviços voltados à modificação 
de uso e ocupação de imóveis, observada a legislação municipal, que 
resultem em lotes urbanizados ou unidades habitacionais individuais e 
coletivas (CAMPOS DOS GOYTACAZES, 2008, p. 47-48). 

 
 As modalidades de ocupação e reapropriação do espaço são condicionadas 

por diversos fatores. As áreas destinadas para a construção de habitação de 

interesse social no plano são as “áreas de interesse social”. O plano então delimita 

três categorias de áreas de especial interesse social: I) Áreas de especial interesse 1 
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– “correspondem a terrenos públicos e privados ocupados irregularmente pela 

população nos quais deverão promover ações de regularização urbanística e/ou 

fundiária”; II) Áreas de especial interesse social 2 – “correspondem as glebas ou 

terrenos ocupados de forma irregular, nos quais deverão promover ações de 

requalificação urbana através da sua regularização urbanística”; e a III) Área de 

especial Interesse Social 3 – “que são as áreas vazias, não edificadas, destinadas a 

promoção da habitação de interesse social e ao atendimento de famílias com renda 

mensal até seis salários mínimos” (CAMPOS DOS GOYATCAZES, 2008, p. 78).   

As áreas de especial interesse social (AEIS), de acordo com estudos 

realizados por Pohlmann e Faria (2014), são terras que pertenciam às usinas ou 

canaviais (como demonstrado na Figura 6), geograficamente distantes do núcleo 

urbano, em áreas periféricas, precárias de localização e de serviços urbanos 

(mobilidade, creche/escola, posto de saúde, áreas de lazer, iluminação, lixão), 

acionando mecanismos de (in)justiça ambiental. 

O que parece-nos reforçar a dualidade centro versus periferia, como na 

conceituação de Villaça (1998), ou, ainda, evidenciando na produção e 

fragmentação do espaço urbano de Campos novas formas de segregações, como 

na conceituação de Sposito (2013). 
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Figura 6 - Mapa das Áreas de especial Interesse Social 

 

Fonte: Plano Diretor Participativo de Campos dos Goytacazes (2008) 
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As moradias do conjunto habitacional “Morar Feliz” encontram-se nas AIES, 

iniciando uma expansão da periferia e trazendo mudanças no ambiente urbano 

(POHLMANN & FARIA, 2014), além de reforçar ainda mais a segregação 

socioespacial (RAMOS, 2016; MENDES, 2015; BARBOZA & MALAGOLI, 2017). 

Vale lembrar que, inicialmente, seriam entregues 10.000 moradias. Sendo 

assim, o Programa Habitacional “Morar Feliz” foi dividido em duas fases: a primeira 

(2010-2012), com a construção de 5.426 habitações; e a segunda (2013-2015), com 

a previsão de 4.574 habitações populares, visando beneficiar aproximadamente 10 

mil famílias (MENDES, 2015). Com isso, o programa foi implementado com o 

objetivo de atender prioritariamente aos moradores atingidos por inundações e 

residentes às margens de rodovias e ferrovias, e aqueles que se encontravam no 

aluguel social39 (MENDES, 2015). 

Acreditamos que a questão a ser debatida é que o “Morar Feliz” corresponde 

a um padrão de políticas habitacionais para as classes de baixa renda e oriundas, 

muitas vezes, de processos de remoções de “áreas de risco” ou periferias. 

Percebemos que o programa, em Campos, desempenha papel importante na 

produção e fragmentação do espaço urbano, ao reproduzir as desigualdades na 

periferia. O que parece-nos indicar que as famílias deslocadas para o “Morar Feliz” 

(MF) da Penha sofrem com o desafio das novas territorializações e com o processo 

de segregação socioespacial imposta pelas políticas habitacionais municipais, 

alimentando mecanismos de (in)justiça socioespacial. 

Em entrevistas com gestores públicos que fizeram parte da implantação do 

MF, colecionamos algumas compreensões sobre a efetivação do programa: 1) havia 

um conflito de interesses entre os agentes públicos que participaram do 

planejamento do PD; 2) as empresas privadas responsáveis pelo Estudos de 

Impacto de Vizinhança alteravam a legislação municipal de parcelamento do solo, de 

acordo com os interesses dos gestores; 3) houve, nas palavras do gestor, uma 

“colusão” direta da mão do mesmo, de acordo com o interesse político em construir 

10 mil casas.  

 
39O aluguel social é um programa de transferência temporária de renda a pessoas que tiveram que 

forma removidas das “áreas de risco” ou que tiveram suas casas condenadas pela Defesa Civil. O 
programa, da Diretoria de Políticas Habitacionais, da Secretaria da Família e Assistência Social, é 
totalmente custeado com recursos dos royalties do petróleo e prevê o pagamento de aluguel 
emergencial por um prazo de três meses, que pode ser prorrogado por igual período (CAMPOS DOS 
GOYTACAZES, 2010).  
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Parece-nos que a política habitacional do “Morar Feliz” na Penha reproduz o 

que Maricato (2013) chamou de “o lugar fora das ideias e as ideais fora do lugar”, ao 

ignorar a realidade concreta das famílias realocadas nas moradias do programa. 

Nesse processo, as políticas públicas habitacionais não consideraram as relações 

sociais e pessoais das famílias beneficiadas. Parece-nos que a dimensão espacial 

nem sempre é considerada no planejamento e na execução das políticas públicas 

habitacionais para as classes de baixa renda no município de Campos. 

Os relatos obtidos para esta dissertação também corroboram para a 

afirmação de que alguns processos de remoções, realizados pelo Programa Morar 

Feliz, tiveram como motivação não apenas a questão do risco socioambiental. 
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CAPÍTULO 4 – CIDADE PARA QUEM? A INSTRUMENTALIZAÇÃO DO RISCO40  

 
 

Grande parte da nossa trajetória tem sido influenciada por pesquisas sobre 

desastres referentes às inundações em Campos dos Goytacazes (RJ), quando 

notamos que há (ainda) forte influência de perspectivas naturalistas, objetivistas e 

tecnocráticas nas definições de desastres, risco, ambiente e natureza, sejam ações 

governamentais, pesquisas acadêmicas, saberes populares ou, ainda, conteúdos de 

mídia (MALAGODI & SIQUEIRA, 2012a; MALAGODI & SIQUEIRA, 2012b; 

SIQUEIRA et al, 2015; MALAGOLI, 2015; BARBOZA & MALAGOLI, 2017). 

No presente capítulo propomos compreender a instrumentalização do risco 

contra o direito à cidade das famílias removidas das “áreas de risco” em Campos, 

tendo como ponto de partida Ururaí. Gera-se, assim, uma questão: qual o lugar do 

discurso ambiental (com o recorte empírico-analítico sobre discursos e práticas 

envolvendo “área de risco”) na produção e reprodução do urbano? 

 Percebemos, a partir de Harvey (1980), que o real está estruturado a partir de 

diferenciações de unidade (totalidade) associadas dialeticamente, e que é parte do 

desafio metodológico captá-las e saber analisá-las. Isso nos remete à escalaridades 

geográficas e aos fenômenos aqui pesquisados. Poderíamos, portanto, recorrer à 

Geografia Ambiental, em diálogo com a EP e a EPU, para compreendermos as 

transformações socioecológicos que produzem o espaço urbano e os nexos de 

poder que os atores sociais vão mobilizar para decidir quem terá acesso ou controle, 

e quem será excluído do acesso ou controle. 

 Podemos, em alguns momentos, acionar o entendimento do espaço enquanto 

produto social ligado às reproduções das relações sociais de produção (LEFEBVRE, 

2008), sendo algo abstrato, concreto, hegemônico e desigual, na medida em que 

alguns grupos se apropriam dele para controlá-lo. 

 

 

 

 
40 Partes desse item foram apresentadas originalmente no XVIII Encontro Nacional da Associação de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e regional, realizado em Natal, entre os dias 27 
a 31 de maio de 2019.  
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4.1 SOBRE AS ESCALAS ESPAÇO TEMPORAIS   

 
 

Como já salientado na introdução desta dissertação, meu primeiro contato 

com nossa localidade de estudo empírico ocorreu em 2015, e a cada novo desafio 

temático e bibliográfico parecem se ampliar as expectativas e a possibilidade de 

construir uma base argumentativa e analítica para entendermos nossa temática 

central.  

 Adicionalmente, por entre as trilhas do nosso exercício de reflexões, ao longo 

da presente pesquisa tem sido fundamental para compreendermos alguns aspectos 

relevantes da construção histórica do processo de vulnerabilização das famílias que 

habitam nas chamadas “áreas de risco”, refletindo criticamente sobre as categorias 

conceituais que permeiam os discursos sociais de “risco” no município de Campos 

(RJ), com ênfase nos eventos ocorridos no bairro de Ururaí.  

Ururaí está localizado ao sul do município de Campos, às margens de dois 

cursos hídricos: um rio que leva o mesmo nome do bairro e o canal Cacumanga, 

resultado da retificação do rio e lagoa de mesmo nome, aberto para reduzir as zonas 

úmidas e liberar áreas de várzeas para o plantio da cana-de-açúcar (SIQUEIRA et. 

al., 2016).  

Sua distância é de aproximadamente 12 km do centro urbano de Campos, por 

meio da rodovia BR-101. De acordo com o Censo 2010 (IBGE), Ururaí tem 

aproximadamente 8.787 habitantes, e, embora não seja uma zona rural, também 

não é considerado um distrito, mesmo tendo uma densidade demográfica maior do 

que outras sedes distritais (MALAGODI & SIQUEIRA, 2012b). Segundo o Plano 

Diretor do município, a localidade se caracteriza como um “núcleo urbano” do 

primeiro distrito, onde está situada a cidade campista (CAMPOS DOS 

GOYTACAZES, 2008).  

De acordo com Soffiati (2015) apud Siqueira et. al. (2016), ele integrava um 

grande limnossistema lótico-lêntico formado pelos rios serranos Urubu, Imbé e Preto, 

juntamente com a serrana Lagoa de Cima e com a Lagoa Feia, formada com a 

regressão marinha.  

Seu povoamento esteve bastante atrelado à presença do município de 

Campos, na agroindústria açucareira nacional no século passado, já que muito da 

dinâmica social, histórica e econômica de Ururaí foi determinada pela presença da 
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Usina de Açúcar e Álcool Cupim41 (denominação mais recente). A localidade então 

estaria relacionada ao fornecimento da mão de obra açucareira, que além de 

empregar os moradores, concedeu casas e terrenos para as famílias (TAVARES et. 

al, 2017).  

Outra grande consequência destacada por Siqueira et al. (2016) é que, a 

partir de 1935, com as ações de drenagem e canalização realizadas pelos órgãos 

federais, Comissão de Saneamento da Baixada Fluminense e Departamento 

Nacional de Obras e Saneamento, o regime hídrico sofreu grandes alterações. O 

curso do rio Ururaí, à jusante da rodovia BR-101, foi retilinizado. Como muitas 

lagoas foram drenadas, o núcleo urbano foi se expandindo para o leito maior do rio. 

As margens do curso, a montante da localidade de Ururaí, que não foi retilinizado, 

sofreu ocupações e diversas alterações ao longo do tempo (SIQUEIRA et. al., 2016). 

A Figura 7 ilustra a nossa área de estudo. Destacamos que a confecção do 

mapa, em termos de definição de áreas que compõem a localidade, ocorreu em 

parceria com integrantes da associação de moradores de Ururaí, apoiando-se na 

percepção dos colaboradores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 Pertencente ao grupo Othon nas últimas décadas, e que manteve seu funcionamento até 2009, 

mantendo-se ainda hoje sua estrutura em meio as áreas de cultivo de cana-de-açucar (MALAGODI & 
SIQUEIRA, 2012b).  



89 

 

Figura 7 - Mapa de Localização 

 

Fonte: NESA (2016). 

 

Partimos de relatos dos moradores que a localidade de Ururaí teria se 

consolidado desde o século XIX e se expandido no século XX, entre a margem 

esquerda do rio Ururaí, na altura da então chamada estação Ferroviária Ururahy, e o 

Engenho Cupim (MALAGOLI, 2017). Segundo Malagodi e Siqueira (2012b), a 
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ocupação da localidade foi determinada pela função da Usina, e, dessa forma, as 

terras melhor drenadas eram utilizadas para o plantio de cana-de-açúcar, enquanto 

os trabalhadores com os baixos salários começaram a ocupar áreas úmidas, 

aterradas e às margens do rio Ururaí e do canal de Cacumanga.  

Já os trabalhadores que tinham cargos mais altos (alguns depoentes relatam 

uma espécie de fiscal geral/supervisor da Usina), obtinham suas moradias 

construídas em locais mais altos e melhores, e aqueles que ganharam terrenos 

tinham a opção de escolher a localidade dos mesmos (MALAGOLI, 2017). Portanto, 

muitos depoentes declararam que algumas moradias eram cedidas pela Usina para 

as famílias, outros disseram que eram propriedade da família e outros declararam 

que tomaram posse ou ocuparam o espaço (SIQUEIRA et. al., 2016). Siqueira, 

Mendes e Filho (2016) destacam que a propriedade, a localização, a definição e o 

controle do habitat e o habitar dos trabalhadores eram de responsabilidade da 

Usina. Como não havia casa nem terrenos disponíveis com preços acessíveis para 

grande parte da população operária, só tiveram como alternativa a ocupação em 

áreas de domínio estatal, ou margens de rios, canais, lagoas, rodovias e ferrovias 

(SIQUEIRA; MENDES & FILHO, 2016).   

Malagoli (2017) então relata a ocupação e expansão da localidade, a partir de 

relatos em oito períodos: 1) inicialmente com a atividade canavieira na região, 

durante o século XVIII, até a fundação do Engenho Cupim42, em 1830; 2) desta, até 

a transformação em Engenho Central do Cupim, que acontece em 1881, apoiado 

pela política imperial para aquisição de maquinários modernos e combate à 

escravidão; 3) acontece entre 1881 e o início das atividades dos franceses, 

reinaugurando o Engenho como Sucrerie du Cupim (o autor desconhece se de fato 

existiu tal transição); 4) período da gestão dos franceses na nova Sucrerie du Cupim, 

estendendo-se até o ano de 1907, quando o grupo dos franceses renomeia Société 

Française de Sucreries Brésiliennes, e é apontada pela bibliografia a existência da 

Usina do Cupim43; 5) entre 1907 e o fim da gestão dos franceses (década de 1950); 

 
42 Ainda no século XVIII, ergueu-se um pequeno engenho no Vale do Ururaí com o nome de Cupim. 

Ele deu origem a uma pequena comunidade, gênese do núcleo urbano de Ururaí atual. Destaca-se 
que a formação do atual núcleo urbano tem suas raízes no meio rural. Após a segunda revolução 
industrial, o engenho foi vendido e deu lugar à Usina Cupim, que funcionou até 2009 (SIQUEIRA & 
MALAGODI, 2013). 
43 O processo de modernização do município de Campos tem início nos primeiros anos do século 
passado com a transformação dos primeiros engenhos de açúcar em usinas movidas a vapor. O 
avanço das forças produtivas seria acompanhado, por sua vez, pelas novas relações de trabalho 
instituídas pela abolição da escravidão, com a contratação de trabalhadores, na forma de parceiros, 
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6) transição final da gestão dos franceses e início da gestão do Grupo Othon na 

Usina (entre década de 1950 e 1970); 7) Gestão do grupo Othon até a falência da 

Usina Cupim, em 2007; e 8) de 2007 até o momento. 

 

Figura 8 - Vila Operária dos trabalhadores da Usina Cupim 

 

 Fonte: <http://www.estacoesferroviarias.com.br/efl_rj_litoral/cupim.htm>. Acesso em: Abril. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 
colonos, campeiros e moradores, em sua maioria, negros libertos e trabalhadores pobres oriundos do 
estado do Ceará. Essas relações caracterizaram o processo produtivo na cana, na Região Norte 
Fluminense, até os anos de 1950, quando acontece um segundo surto de modernização do campo. 
Esse contexto caracteriza-se pela introdução de algumas tecnologias no processo produtivo, em 
particular, com a introdução dos tratores e caminhões substituindo força de trabalho e a tração 
animal, impulsionando o processo de expulsão do trabalhador – morador das fazendas. A maior parte 
desta mão de obra volante é oriunda dos processos de expropriação da classe trabalhadora 
(ALMEIDA et al., 2018).  
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Figura 9 - Estação de Ururahy no início do Século XX 

 

Fonte: < http://www.estacoesferroviarias.com.br/efl_rj_litoral/cupim.htm>. Acesso em: setembro, 2018.  

 

Sobre as etapas de crescimento e urbanização recente do bairro, Malagoli 

(2017) nos mostra que ocorreram, provavelmente, a partir do quarto segmento 

apontado acima, no qual os depoentes caracterizaram como: a) primeiro houve a 

ocupação do primeiro núcleo de moradias de trabalhadores; b) depois houve o recuo 

da expansão desse núcleo de moradias, a noroeste da Usina, e o investimento da 

empresa e do poder público na ocupação sobre áreas mais úmidas, a sudeste até os 

limites do atual canal Cacomanga; c) após, ocorreu a consolidação de um padrão 

dominante de urbanização “para dentro” do bairro, de reformas e benfeitorias; o 

deslocamento e a criação de conjuntos habitacionais para a classe de baixa renda 

ou que ocupavam posição inferior na escala do favoritismo político, “para fora” do 

bairro; d) e mais recentemente, o início de outro padrão de ocupação “para dentro” 
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do bairro, nos “vazios” para fins de especulação imobiliária, seja na expansão dos 

limites tradicionais das áreas de pastagens ou de cana.  

Tal processo de ocupação, somado à sua localização geográfica, em 

proximidades a dois cursos hídricos, faz com que muitas áreas de Ururaí estejam 

sempre sujeitas a processos de inundações; isso porque, com as chuvas, ocorre o 

aumento da vazão do rio, atingindo famílias que ocuparam as áreas úmidas 

aterradas e as áreas às margens dos cursos hídricos (SIQUEIRA et. al., 2016). 

Um ponto que é preciso destacar, segundo estudos realizados por Siqueira et 

al. (2016), é que grande parte das intervenções urbanísticas em Campos 

aconteceram devido aos transbordamentos regulares do rio Paraíba do Sul para o 

núcleo urbano. São frequentes as cheias do rio Ururaí, e historicamente não é raro 

que transbordem em direção a este núcleo urbano: um depoente se lembra das 

grandes cheias do Ururaí em 1924, 1983 e em 1985 (LEITE, 2012 apud MALAGODI 

& SIQUEIRA, 2012b).  

Encontramos em Ururaí a face da urbanização excludente brasileira, de 

restrição no acesso à terra, como diagnosticado por Valencio (2010). A falta de 

coesão social nas relações sociais com o ambiente urbano, em relação a ambientes 

saudáveis e tomadas de decisões ambientais, revelam a problemática da (in)justiça 

social e (des)igualdades nas cidades (SWYNGEDOUW, 2017, p. 69), criadas 

historicamente e espacialmente ao empurrar as parcelas da camada mais pobre 

para locais de risco, áreas aterradas e úmidas, figurando elementos propícios para 

produzir as chamadas situações de vulnerabilidade44. Nossa impressão é que a 

injustiça ambiental é o mecanismo que viabiliza e realiza todo esse processo de 

vulnerabilização dos afetados. 

 

 

 

 
44 A condição de vulnerabilizados dos sujeitos desfavorecidos é importante para que possamos tentar 
um resgate histórico dos processos e dinâmicas que afetam os grupos sociais que sofrem ou virão a 
sofrer com um desastre, mas também para reconhecer a condição de sujeitos portadores de direitos 
que deles foram ou se encontram destituídos (ACSELRAD, 2010).  Assim, portanto, a vulnerabilidade 
representa uma realidade construída socialmente, sendo resultado de uma relação histórica 
determinada pelos mecanismos desiguais entre os diferentes segmentos sociais, ao destinar 
propriamente os maiores danos e riscos ambientais do desenvolvimento à classe de baixa renda, aos 
grupos sociais discriminados, aos povos étnicos, aos bairros operários, às populações 
marginalizadas, estigmatizadas e vulnerabilizadas (ACSELRAD; HERCULANO; PÁDUA, 2004). 
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4.2 A INSTRUMENTALIZAÇÃO DO RISCO: PERSPECTIVA SOCIOAMBIENTAL 

PENSADA A PARTIR DA PERCEPÇÃO DOS MORADORES 

 

Com as cheias de 2008, aproximadamente oito mil pessoas ficaram 

desabrigadas ou desalojadas no bairro devido às intensas chuvas. Segundo 

estimativas da Defesa Civil divulgadas na mídia, as intensas chuvas que atingiram o 

bairro de Ururaí afetaram 90% da população ururaense (MALAGODI & SIQUEIRA, 

2012b). A Figura 10 se refere à notícia divulgada na mídia sobre as chuvas de 2008. 

 

Figura 10 - Reportagem sobre as intensas chuvas de 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: G1 – GLOBO (2018). 
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Figura 11 - Enchente Ururaí, 2008 

 

Fonte: Blog do Roberto Moraes. Foto: Roberto Jóia. 
Disponível em: <http://www.robertomoraes.com.br/2008/11/enchente-em-urura-e-lagoa-de-
cima.html>. Acesso em: maio 2018. 
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Figura 12 - O núcleo urbano de Ururaí na inundação de 2008 

Fonte: Acervo pessoal e Aristides Soffiati, Monitor Campista (2008). 

 

Grande parte da população de Ururaí ficou desabrigada ou desalojada; no 

entanto, verificamos que os moradores das localidades da Cabeça da Ponte e da 

Ilha passaram pela experiência do abrigo. Estas localidades estão situadas às 

margens do rio Ururaí, e são os primeiros locais a serem atingidos pelas cheias do 

rio. As famílias deslocadas para escolas do bairro posteriormente foram transferidas 

para as moradias do Programa Habitacional “Morar Feliz” dos bairros da Penha, 

Novo Jóquei e Tapera.  

Após o período das inundações de 2008, a prefeitura anunciou a criação de 

conjuntos habitacionais para se enfrentar estas situações; as primeiras moradias, 

porém, estavam muito distantes das originais e localizadas em áreas periféricas do 

município (BARBOZA & MALAGOLI, 2017). As unidades começaram a ser 

entregues a partir de 2011, quando 156 famílias das áreas sujeitas às inundações 

em Ururaí, após passarem pela experiência do abrigo temporário, foram removidas e 

realocadas em quatro conjuntos habitacionais (SIQUEIRA et al., 2016). 
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A peculiaridade na composição do público deste programa habitacional no 

município é a justificativa apresentada de se realocar as famílias que se encontram 

em “áreas de risco”, entre elas, sujeitas às inundações (MALAGODI & SIQUEIRA, 

2012a). Utilizando-se dessa perspectiva, a então prefeita Rosinha Garotinho 

prometeu, durante sua campanha eleitoral, a construção de 10.000 casas para a 

população com moradias em “áreas de risco” e carente (MENDES, 2015). Mendes 

(2015) afirma que “assim que eleita a prefeita publicou no Diário Oficial, no dia 28 de 

janeiro de 2009, a construção das 5,1 mil casas populares que programava construir, 

distribuídas em 13 municípios” (IBID, p 127).  

Diante disso, na perspectiva socioambiental, começamos a compreender 

algumas das práticas socioespaciais do risco, a partir de depoimentos de moradores 

em pesquisas anteriores (SIQUEIRA et. al., 2016; MALAGOLI, 2017; BARBOZA, 

2017), como, por exemplo: a) as obras de urbanização da localidade (o Programa 

“Bairro Legal45”) aumentaram os riscos, pois, segundo os moradores, não houve a 

conclusão da urbanização do projeto (pavimentação incompleta e a falta de uma 

estação de esgoto). Algumas famílias foram desterritorializadas pelo Estado em 

função da urbanização feita na localidade (o Programa “Bairro Legal”). Em entrevista 

concedida pelo presidente da Associação de Moradores de Ururaí, o mesmo afirma 

que as obras do programa não foram devidamente finalizadas: “eles dizem que o 

bairro é legal, é legal um bairro que não tem tratamento de esgoto e os caminhões 

precisam vir aqui retirar o esgoto que está à flor da superfície?” (PRESIDENTE DA 

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES, FEVEREIRO DE 2015). A Figura 13 mostra a 

reportagem relatando o problema do esgoto a céu aberto na localidade, o que para 

os moradores seria uma grande problemática caso tenha outra inundação, como a 

de 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 O “Bairro Legal” é um programa que consiste na instalação de infraestrutura nos bairros; como: 

saneamento, asfalto, iluminação pública (MENDES, 2015). 
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Figura 13 - Esgoto a céu aberto em Ururaí 

 

Fonte: Acervo do NESA, Folha da Manhã, janeiro de 2013. 

 

A perspectiva socioambiental, pensada a partir da percepção dos moradores, 

nos ajuda a compreender a experiência das inundações e a percepção risco. Como 

salientado em nosso primeiro capítulo, na seção 1.4: “processos metodológicos”, 

utilizamos as entrevistas qualitativas dos questionários aplicados pela pesquisa 

âncora do NESA, da qual participei. A aplicação dos questionários ocorreu nas 
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localidades da Ilha e Cabeça da Ponte, que, segundo depoentes, são as localidades 

que mais sofrem com os processos de inundações recorrentes em Ururaí.  

Como previsto na pesquisa, o critério foi considerar diretamente as áreas 

afetadas por processos de inundações em Ururaí. Segundo os dados do relatório 

NESA (SIQUEIRA et al., 2016; TAVARES & SIQUEIRA, 2015), 86,6% das casas 

haviam sido atingidas por inundações. Entre essas 200 famílias, metade foram 

afetadas pelo menos uma vez, enquanto a outra metade variou de duas ou mais 

vezes. A principal justificativa utilizada pelo poder público foram as “áreas de risco”, 

devido às margens do rio Ururaí. Podemos notar, pelos dados da pesquisa, que 

muitos domicílios foram afetados uma vez (justamente as inundações de 

2007/2008), cujo os motivos foram alimentados pela construção dos diques. Um 

aspecto a ser considerado é que o traçado das rodovias, a drenagem de lagoas 

próximas, a falta de manutenção dos ductos sob as estradas e a ocupação irregular 

das margens da lagoa Feia (construção de diques), influenciaram na ampliação dos 

riscos de inundação em Ururaí (MALAGOLI, 2017).  

A percepção do risco pelos moradores residentes da localidade, quando 

questionados se achavam que moravam em uma área de risco, foram bem divididas: 

47% dos moradores disseram “sim”, enquanto outros 51, 7% manifestaram que não 

percebem seu lugar de moradia como área de risco (SIQUEIRA et al., 2016; 

TAVARES & SIQUEIRA, 2017). Após essa pergunta, tanto os que concordaram 

quando os que discordaram, os moradores foram questionados se achavam que as 

moradias em que eles moravam estavam em risco. Selecionamos algumas 

entrevistas do relatório para uma aproximação da percepção do risco pelos 

moradores.  

 

Não vê problema (moradora, 11).  
 
Porque o trem não passa mais (Moradora, 117).  
 
A enchente não chega aqui e a linha de ferro não funciona (Moradora, 12). 
 
Não tem morro nem está à beira do Rio (Moradora, 18). 
 
Não é perigoso (Morador, 29). 
 
Tem 15 anos a última cheia, não é sempre (Moradora, 71). 
 
Raramente a água chega ao local. Geralmente afeta quem está na beira do 
rio (Morador, 23). 
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Só quando a cheia é muito intensa chega ao local, mas é raro (Moradora, 
10). 
 
Porque o rio está próximo (Moradora, 17). 
 
Porquê área de risco na minha opinião é só quando está na beira do rio e 
ela aqui não tá na beira do rio (Moradora, 54). 
 
Eles podem dizer porque é terra da marinha, mas do meu ponto de vista 
não é não, porque tem uma distância do rio (Moradora, 21). 
 
Mas somente porque passa o rio perto quando tem enchentes fora isso tá 
normal (Moradora, 32).  

 
A oito anos que não tem enchente (Moradora, 03).  

 
 

As entrevistas acima, em diálogo com as pesquisas realizadas ao longo da 

pesquisa do trabalho final de curso, indicaram duas questões que merecem ser 

sinalizadas: a primeira, é que muitos consideram que não estão em área de risco, ou 

porque a água não chega em suas moradias, ou por ter ocorrido apenas uma 

inundação muito intensa (2008). Isso se deve porque a água não chega em suas 

moradias, por estarem mais distantes do rio ou porque as grandes enchentes que 

chegariam a ele são raras.  

O segundo aspecto é que, mesmo entre aqueles que consideraram estarem 

em área de risco e os que não consideram, a grande maioria não gostaria de deixar 

o bairro (revelando as identidades e territorialidades dos moradores com o lugar) 

(TAVARES et al., 2017; SIQUEIRA et al., 2016). Alguns disseram que a localidade já 

havia sido considerada como de “risco” por outros, sendo este o questionamento 

feito na sequência do questionário: se alguém havia dito que aquele lugar era área 

de risco, da mesma forma, aproximadamente metade respondeu “sim” e outra 

metade respondeu “não”, sendo: 48,7% e 50,4%. Entre as respostas dos moradores, 

estavam os que foram informados/notificados pela Defesa Civil. Já outros moradores 

citaram as assistentes sociais, representantes da prefeitura, além de familiares ou 

moradores do bairro (TAVARES et al., 2017; SIQUEIRA et al., 2016).   

Historicamente, os moradores de Ururaí tem uma relação identitária e de 

territorialidades com o bairro. Marcadas pela presença e política de diferentes 

gestões do engenho/Usina Cupim. A própria existência e continuidade da Usina 

como objeto geográfico dinamizador da produção socioespacial na localidade e seu 

entorno tem por base o rio Ururaí e outras dimensões socioambientais (MALAGOLI, 

2017).  
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Predominou nas entrevistas realizadas pela pesquisa por Malagoli (2012-

2016), as relações identitárias referentes à metade do século XX, quando 

destacaram-se depoimentos ligados às relações com a Usina, história envolvendo a 

relação com o rio, o trabalho nas lavouras e na Usina, a construção das moradias, 

os movimentos migratórios na região (MALAGOLI, 2017). As festas e competições 

esportivas e a rivalidade (entre os times de futebol da localidade), personalidade que 

marcaram as divisões socioetais na localidade, as memórias sobre as cheias do rio 

Ururaí (MALAGOLI, 2017), como no jornal localizado sobre as cheias. 

 

Figura 14 - Baldeação em Ururahy por causa das cheias em 1924 

 

Fonte: <http://www.estacoesferroviarias.com.br/efl_rj_litoral/cupim.htm>. Acesso em: març.2017. 
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As mudanças sofridas pelo rio Ururaí e o canal Cacumanga, as dificuldades 

enfrentadas pelos moradores com o fechamento da Usina, o crescimento do tráfico 

de drogas no bairro. As consequências do padrão de urbanização que transformou a 

localidade podem ser vistas pelas dinâmicas de produção social do espaço, marcado 

pelas memórias e relações de identidade, como idenitificadas por Malagoli (2017), 

construídas com e no espaço. Segundo Lefbvre (2008), a construção do espaço 

social pelos sujeitos acontece por meio do processo material e simbólico sendo 

mediado por lutas de classe. Em Ururaí, com o acontecimento de 2008, revelou-se 

conflitos históricos entre proprietários rurais e pescadores (MALAGOLI, 2017), 

moradores de áreas urbanas e ambientalistas do outro que são condicionadas pela 

lógica capitalista, ao mesmo tempo em que ele se torna condição de reprodução do 

homem.  

4.3 ENTRE O “LEGAL” E O “ILEGAL”: DA “ÁREA DE RISCO” A AMBIGUIDADE DO 

RISCO 

 

De acordo com Porto-Gonçalves (2015), atualmente, nos defrontamos com a 

hegemonia da lógica mercantil e de colonização/exploração do campo/saber 

ambiental. Para este autor, uma nova geopolítica vem sendo gestada, em que o 

discurso ambiental vem sendo reapropriado pelo neoliberalismo ambiental (PORTO-

GONÇALVES, 2015). Trata-se, na verdade, nas palavras do autor, de uma política 

que, com o discurso sustentável, busca naturalizar o processo de financeirização do 

mundo e de mercantilização da natureza (PORTO-GONÇALVES, 2015). Seguindo 

esta lógica, Acselrad (2009) enfatiza que há em curso uma “modernização ecológica 

das cidades”, ao representar um jogo simbólico e prático do discurso da 

sustentabilidade, que visa tornar a cidade mais funcional para o capital.  

Retomemos aqui a exposição do nosso objeto de estudo na metodologia. 

Após a entrega das moradias do programa Morar Feliz para os moradores 

removidos das chamadas “áreas de risco” e desterritorializados pelo Estado, 

precisamos destacar as ambiguidades da noção de risco utilizada pelos gestores do 

executivo municipal (que não é homogênea). A retórica do risco parece-nos revelar 

uma política de remoção na história do município; Em um primeiro momento, 

destacamos alguns aspectos relevantes que serão abordados nesta seção: a) a 

dimensão das “áreas de risco” teve um peso significativo no planejamento e 
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execução do programa “Morar Feliz” (MENDES, 2015); b) a hipótese do crescente 

interesse e jogo político (não oculto) para os deslocamentos compulsórios da 

população às margens do rio Ururaí, que estaria sendo alimentado pela construção 

do Loteamento “Barra de Ururaí” à jusante; e c) é importante lembrar que Campos 

foi certificada pela Organização das Nações Unidas (ONU) como “Cidade 

Resiliente”, o título é devido às políticas utilizadas pelo município pós inundações de 

2008, ao reduzir de forma expressiva as “áreas de risco”, e levando, segundo a 

reportagem, melhoria de qualidade de vida à população afetada/removida. 

O citado loteamento “Barra de Ururaí” tem sido construído com o discurso das 

“Áreas verdes”, ao transformar áreas instrumentalmente definidas como “de risco” 

em áreas “ambientalmente aprazíveis”, dando legitimidade para a construção do 

empreendimento às margens do rio Ururaí. Poderíamos acionar a categoria 

conflitividade em busca de uma maior compreensão do complexo de forças e 

interesses imbricados na ambiguidade do risco. Assim, considerar a compreensão 

da geograficidade dos conflitos sociais parece-nos permitir captar a dinâmica política 

do território como um complexo; de forças, de interesses, de necessidades, de 

desejos e de compreensão da conflitividade (RAMOS, 2003).  Enquanto o conflito “é 

a manifestação concreta, empírica das contradições; a conflitividade nos remeteria 

as suas condições que tornam mais prováveis determinados conflitos do que outros” 

(RAMOS, 2003, p. 02). Tal conflitividade levanta novamente questionamentos já 

elucidados, no qual o discurso do risco se materializa e desterritorializa, em nome do 

“bem-estar da população” e das novas formas de reordenamento territorial, e nos faz 

continuar questionando: A quem serve o discurso do risco? Ou, ainda, Risco para 

quem?  
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Figura 15 - Preocupação com as famílias em “áreas de risco” 

 

Fonte: Acervo do NESA, Folha da Manhã (2011) 

 

 

 

 

Figura 16 - Imagem Ilustrativa da “área verde” do loteamento 

 

Fonte: Rede Busca Imóveis (2015). 
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Figura 17 - Folder do loteamento Barra de Ururaí, Campos dos Goytacazes (RJ) 

 

Fonte: Acervo Próprio  

 

Figura 18 - “Ainda há famílias em áreas de risco” 

 

Fonte: Acervo do NESA, Folha da Manhã (2011). 

 
Como podemos notar, existe uma “preocupação” com “o bem-estar” da 

população que habita as chamadas “áreas de risco” segundo as reportagens 

anteriores. Quando questionado, em uma das entrevistas, como se dá a política de 

remoção do governo, um dos programadores do Morar Feliz salienta:  
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há uma discussão por exemplo, da favela da linha né ... que está a margens 
de uma ferrovia por exemplo... há um grupo que defende que esses cara 
devem ficar lá né... aí a pergunta que se faz e a seguinte: porque que eles 
não podem ter direito a qualidade... né... uma vez que já está configurada 
a desconformidade por eles estarem em ‘área de risco’ (COORDENADOR 
DO PLANO DE MOBILIDADE E SUSTENTABILIDADE, 2019, com grifos 
nossos).  

 
Então eu acho que ... tem gente. tem grupos que defendem né... eai se 
coloca por que o cara tem raiz [voz enfática] ... olha, a única coisa que não 
tem raiz e não se muda é arvore, é vegetal (IBID).  
 

 

Com o discurso das “áreas de risco”, se torna mais fácil legitimar as práticas 

institucionais de desterritorializar os moradores dessas áreas. Nesse aspecto, 

convém salientar que as ameaças higienistas assombram e estigmatizam os 

moradores das chamadas “áreas de risco”, expressando as novas formas de 

(re)ordenamento territorial e intervenções urbanísticas das cidades contemporâneas. 

Vale lembrar, ainda, que as remoções não acontecem somente no contexto dos 

desastres relacionados à água, mas em todo o país, fruto do discurso institucional 

legitimado por complexos nexos de poder e interesses (VALENCIO, 2012). 

 

Figura 19 - Audiência Pública Plano de metas: Remover 100% da comunidade 

Margem da Linha 

 

Fonte: Site da prefeitura de Campos. 
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Disponível em: <https://www.campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php?id_noticia=39410>. Acesso em: 
Març.2019. 

 

Aqui destacamos o contexto das remoções da favela Margem da Linha, como 

exemplo da política de remoção. Segundo Mendes, Gomes e Siqueira (2014), trata-

se de uma conjugação de interesses políticos e econômicos que se relacionam ao 

processo de produção e apropriação do espaço urbano. Historicamente, a favela 

Margem da Linha constitui-se de um espaço produzido socialmente pelos 

trabalhadores de baixa renda. Segundo os autores, “na busca por remover tal 

entrave, o Estado incentiva e viabiliza os interesses econômicos empresariais” (IBID, 

p. 53). Há em curso uma lógica capitalista de cidade-mercado. A área da favela 

Margem da Linha é denominada como de “risco”, mas não se explica qual risco uma 

vez que estão às margens da linha férrea desativada, e não estão às margens de 

rodovias ou áreas inundáveis (IBID).   

Como podemos perceber na entrevista exposta acima, a remoção da favela 

Margem da Linha, segundo os gestores, “é um direito de qualidade” que o Estado 

está fazendo para garantir o “bem-estar” dessa população. Na Figura 19 da 

apresentação do Plano de Metas de 2017/2020, podemos perceber dois 

mecanismos de (in)justiças: primeiro, denominada como “área de risco”; e segundo, 

ao propor a remoção de 100% das famílias que res nessa localidade.  

Encontramos, em um primeiro momento, nas representações ideológicas e 

práticas discursivas dos gestores, que é possível perceber uma tripla narrativa de 

natureza imbricada nos saberes e nas ações que acionam diversos mecanismos de 

desigualdade e injustiça ambiental. De um lado, a remoção das famílias das “áreas 

de risco”, devido às inundações recorrentes na localidade, demonstrado uma ideia 

de natureza selvagem, exterior ao homem (primitiva, autônoma, matéria prima), o 

reino dos objetos e dos processos que existem fora da sociedade (SMITH, 1988). A 

essa ideia de natureza, podemos encontrar nas várias naturezas da natureza de 

Carvalho (2009). Aqui acionamos que esse ideário/imaginário de natureza 

ameaçadora e selvagem pode estar ligado à “natureza domada” (IBID, p. 139). Tal 

ideia de natureza refere-se à “uma natureza ameaçadora e esteticamente 

desagradável”. Era a natureza de um lado e a cultura do outro, como dois polos 

opostos; de um lado a natureza carregava a imagem de barbárie, de desrazão e a 

ignorância, por outro lado, a cultura carregava a ideia de civilidade (CARVALHO, 

2009). 
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A segunda narrativa que encontramos é a narrativa romantizada do discurso 

universal, como apresentado pelos discursos das “áreas verdes” que está sendo 

vendido pelo mercado. Ou seja, nas palavras de Porto-Gonçalves (2015), a 

modernização ecológica. Conforme essa ideia ancorada no romantismo, Carvalho 

(2009) nos ajuda a compreender que a visão romântica da natureza se opõe à 

iluminista, e, assim, resulta em uma ética utilitária e egoísta. Aqui parece-nos revelar 

uma ideia de natureza, mesmo que romantizada, mas uma natureza a ser 

(re)apropriada e vendida.  

A terceira narrativa poderia, assim, ser uma ideia de natureza imbricada ao 

discurso das “áreas verdes”, “sustentável” e da modernização ecológica, ao utilizar o 

discurso e a imagem sustentável.  

Acreditamos que o discurso tem dado materialidade concreta para efetivar as 

desigualdades no espaço urbano de Campos, ao justificar as remoções das famílias 

das “áreas de risco” sujeitas às inundações em Ururaí, diante de uma dupla 

dicotomia/ambiguidade; ao remover em nome do discurso ambiental (“área de 

risco”), e ao dar “legitimidade” para a construção de um loteamento à jusante (com o 

slogan “áreas verdes”). 

Por isso, concordamos com Swyngedouw (2017) no que se refere às 

injustiças e desigualdades no ambiente urbano não podem ser entendidas sem levar 

em consideração as práticas discursivas e seus entrelaçamentos com as práticas 

materiais.  

Essa ambiguidade e dualidade do risco apresentada aqui parece-nos ser a 

dicotomia natureza/cultura como dois pólos opostos. Remove-se com a justificativa 

do “risco” das inundações, e, por outro lado, legitima a construção do loteamento em 

áreas também de risco, como classificadas pela Defesa Civil.  

Em entrevista, o atual coordenador do Plano de Mobilidade e Sustentabilidade 

salienta que o loteamento barra de Ururaí foi aprovado pela Secretaria de Obras e 

pelo Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). Quando perguntado como aconteceu a 

aprovação do loteamento, o gestor diz: “e quem sabe? Isso é político, é interesse”. 

Ou seja, alimenta as nossas hipóteses ao tentarmos entender a ambiguidade na 

utilização do argumento do risco: a aprovação do projeto se deu, não só pela 

“legalidade” para a construção do loteamento em uma “área de risco” às inundações, 

como a legalidade para a “entrada” dos serviços de esgoto, iluminação e 

saneamento, serviços urbanos, que vale lembrar, não foram concluídos pela obra do 
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programa “Bairro Legal” na localidade que fica à jusante do loteamento. Em 

entrevista a moradores com casas marcadas para serem demolidas na localidade, 

Dona Ana afirma que: “Eles querem nos remover por causa dessa construção 

ai... falam que estamos em “área de risco” e agora vem com esse loteamento 

ae? (DONA ANA, 2015, com grifos nossos). 

Quando abordamos a questão ambiental no urbano, em específico a 

instrumentalização do “risco”, entendemos que as ações e práticas da instituição 

Estado tem reforçado as (in)justiças sociais em Campos. O Estado, portanto, passa 

a desenvolver, em termos de dominação e luta política, o papel de produtor, 

(re)produtor e de fragmentador do espaço urbano. Ao recorrermos a Poulantzas 

(1980), para compreender o Estado capitalista, o mesmo salienta que o Estado tem 

um papel principal de organização. “Ele representa e organiza as classes 

dominantes, em suma representa e organiza o interesse político a longo prazo do 

bloco no poder, composto de várias frações da classe dominante” (POULANTZAS, 

1980, p. 145). Ou seja, a materialidade do Estado reduz-se ao poder do Estado, isto 

é, a classe que manipula este instrumento. 

Ao compreender, a partir deste autor, que o poder exercido pela instituição 

Estado está nas mãos da classe que manipula o planejamento, começamos a 

compreender o nexo de poder imbricado nos discursos legitimados pelo Estado 

(POULANTZAS, 1980). Por um lado, desterritorializa, em nome do “risco”, uma 

população de baixa renda, por outro lado, ao dar “legalidade” para a construção de 

um loteamento com o discurso das “áreas verdes”, ao transformar áreas definidas 

pelo poder público como “de risco” em áreas “ambientalmente aprazíveis”, dando, 

assim, “legalidade” para a construção do loteamento às margens do rio Ururaí.  

Esse complexo de poder e interesses no território, ao expressar a 

conflitividade do risco, não teria uma conexão com a ideia de “biopoder46” ou 

“biopolítica” de Foucault (2008)?  

Aqui então vamos tomar emprestada a expressão (já abordada no segundo 

capítulo, utilizada por Souza (2015; 2017), “geopolítica urbana”, no qual segundo 

ele, a manipulação do discurso ecológico desempenha um papel central na 

regulação/controle (social) do uso do solo urbano. Na origem do discurso técnico, há 

 
46 Segundo Foucault (2008, p. 431), a “biopolítica” ou o “biopoder” consistiria na “maneira como se 

procurou, desde o século XVIII, racionalizar os problemas postos à prática governamental pelos 
fenômenos próprios de um conjunto de viventes constituídos em população: saúde, higiene, 
natalidade, longevidade, raças…” (SOUZA, 2012, p. 125).      
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uma violência simbólica em disseminação, a partir da vocalização estigmatizante 

que emana de frações de um Estado perpassado pela intolerância das elites, 

somente aos mais desfavorecidos, que não estão devidamente representados nem 

tem meios de defesa, é conferida culpa sem chance de defesa e decidido por 

expulsão sumária (VALENCIO, 2012).  

Parece-nos que a “natureza” na cidade, ao ser mercantilizada pelos agentes 

do neoliberalismo ambiental, coloca em evidência um planejamento classista, ao 

beneficiar somente a população que tem renda para pagar por uma moradia com 

“áreas verdes”. Em relação ao caso de Ururaí, por uma moradia em um local com 

tratamento de esgoto, uma vez que a recente urbanização da localidade não foi 

concluída. Portanto, nota-se que o discurso da natureza transita entre o público e o 

privado, o “legal” e o “ilegal”, e ao arbítrio e a ambiguidade, ao evidenciar que o 

direito à “natureza” na cidade é somente para aqueles que têm renda para pagar por 

ela.  

Mais do que isso, parece-nos que a instrumentalização do risco tem 

alimentado essa negação à cidade as famílias de Ururaí, antes mesmo das 

inundações na localidade acontecerem. E, ao remover e realocar as famílias em 

localidades precárias, de infraestruturas urbanísticas mínimas, para que estas 

possam reconstruir suas vidas em novos territórios, apenas alimenta o nosso 

questionamento elucidado anteriormente; o planejamento urbano e regional é 

excludente e classista. Percebemos, assim, que a mesma política de classe que 

reforça a segregação das famílias realocadas no Morar Feliz, é a mesma “política de 

classe associada à elite aos estratos superiores da classe média, dotados de 

elevada renda monetária” (CORRÊA, 2013, p. 43). Revelando, deste modo, as 

contradições presentes na produção e reprodução do espaço urbano de uma cidade 

capitalista. 

Outra ambiguidade que parece-nos revelar a retórica do risco, é que existe 

um complexo nexo de poder e interesse que, ao transferir as famílias em nome de 

“risco” ambiental para moradias em locais segregados e precários de infraestrutura 

urbanística, produzem novas vulnerabilidades (riscos sociais).  

Após o período de inundações, em dezembro de 2008, 156 famílias do bairro 

de Ururaí foram deslocadas para quatro conjuntos habitacionais: Penha, Novo 

Jóquei, Tapera I e Tapera II (SIQUEIRA et al., 2016). As famílias começaram a 

receber suas moradias no Conjunto Habitacional no ano de 2011 (MALAGODI & 
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SIQUEIRA 2012a). Aquelas que passaram a residir no “Morar Feliz” da Penha são 

originárias de diferentes pontos da cidade, o que para muitos entrevistados acaba 

dificultando a adaptação a novos territórios. As famílias originárias de Ururaí foram 

realocadas nas últimas ruas do “Morar Feliz” da Penha, estando as primeiras 

(segundo conversa informal que tive com moradores e comerciantes da localidade 

na primeira vez que fui à campo no bairro), destinadas a moradores do próprio bairro 

da Penha, e as demais ruas para moradores oriundos de outros bairros. As primeiras 

ruas do conjunto ficam localizadas próximas a centralidade intra-urbano do bairro, já 

as últimas ficam às margens de terrenos baldios (BARBOZA, 2017).  

A partir de entrevistas com algumas famílias que foram removidas para o 

Morar Feliz da Penha, notamos a indignação da população em diversos aspectos; a) 

em relação ao descumprimento de acordos informais com a prefeitura (presentes na 

redação do Plano Diretor), de que os deslocamentos se dariam em direção às 

moradias próximas a Ururaí. A redação do Plano Diretor prevê que os moradores 

removidos precisam ser deslocados para moradias e locais próximos aos seus locais 

de origem; no entanto, alguns direitos foram negados para as famílias removidas, 

entre eles: i) o direito de escolha, que é vedado para essa população removida; b) o 

que se refletiu nos novos riscos sociais que encontraram na Penha, relacionados à 

criminalidade, falta de infraestrutura e precarização dos laços familiares e de 

vizinhança, de serviços, transporte, emprego e renda (BARBOZA & MALAGOLI, 

2017).  Isto acaba gerando alguns questionamentos: 1) Removem as famílias em 

nome do “risco” ambiental e realoca a população para outros “riscos” sociais; 2) o 

que percebemos é que existe uma transferência de riscos alimentadas pelo Estado, 

ditos de outro modo, o agente modelador Estado decide pela vida das pessoas, sem 

que as mesmas tenham o direito de escolha; c) o acesso à terra e ao habitar, para 

essas famílias deslocadas de Ururaí, é vedado pelas políticas públicas municipais de 

remoção.  

Portanto, concordamos com Swyngedouw (2017), ao afirmar que o Estado 

tem um papel fundamental no processo de (in)justiça ambiental, pois ele tem o poder 

de agravar ou criar novas injustiças; ele define quem vai ser explorado. O Estado 

então aciona inúmeros mecanismos que alimentam as injustiças criadas 

historicamente e cria novos mecanismos de injustiça. 

Corroborando com Valencio (2009) entendemos que diante desse contexto de 

remoções e mecanismos de injustiças, a territorialização dos pobres é sempre uma 
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territorialização a ser contestada, uma “área de risco”, de molde que a remoção das 

moradias é tratada como uma discussão meramente paisagística, sem levar em 

consideração os sentidos de pertencimento, necessidades e sociabilidades 

espacializadas.   

Portanto, entende-se aqui, de acordo com Malagodi (2012), que os direitos de 

uma suposta minoria são suspensos ou precarizados em nome do interesse 

econômico e privado, ao fortalecer o mercado da terra e a lógica da produção do 

espaço capitalista, novamente a retórica de um necessário sacrifício social “de 

alguns” para a realização do interesse comum “de todos”, deslegitimando tantas 

outras formas de existência social, tantos modos diferenciados de apropriação, uso e 

ressignificação do território (IBID).  

Percebemos, a partir de Acselrad (2009), que a instrumentalização do risco 

pelo discurso ambientalizado trata-se, na verdade, de agir basicamente na lógica do 

mercado. Portanto, celebra-se o mercado. Aqui evidenciamos a construção das “dez 

mil moradias do Morar Feliz a todo custo” (SUB-SECRETÁRIO DE MOBILIDADE E 

SUSTENTABILIDADE, 2019), consagra-se47 o discurso político (aqui destacamos o 

discurso do risco dominante, legitimado por cartografias do risco), e promove-se o 

progresso técnico (aqui, destacamos o prêmio “cidade resiliente”, recebido pela ex-

prefeita ao reduzir de forma expressiva as “áreas de risco”, contribuindo com 

projetos econômicos na cidade).  

No jogo do mercado para a população removida, restam os espaços 

segregados socioespacialmente; distantes dos seus locais de origem; sem 

infraestrutura urbanística mínima para continuar suas vidas; com precariedade dos 

serviços de transporte; laços com a vizinhança desfeitos e com o aumento da 

violência nas localidades para qual foram removidas.  

  

 

 

 

 

 

 

 
47 Expressões utilizadas por Acselrad em seu artigo “Meio ambiente e justiça – estratégias 

argumentativas e ação coletiva” (ACSELRAD, 2004).  



113 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo buscou compreender como a retórica do risco potencializa 

um discurso normativo de gestão e planejamento urbano em nome do “ambiental”. A 

pesquisa objetivou, ainda, compreender os processos socioecológicos que 

produzem o espaço urbano e seus espaços de privilégios e exclusão, a distribuição 

desigual dos riscos, o aumento das desigualdades ambientais e (in)justiças.  

Ao tentarmos percorrer campos ainda desconhecidos (para nós) da Geografia 

Ambiental, em diálogo com as correntes da Ecologia Política e Ecologia Política 

Urbana, para compreender a cidade como híbrido, compreendo que o que houve foi 

uma aproximação mínima de tentativa de exercício metodológico, epistemológico e 

político ainda em construção. Podemos concluir que a compreensão da 

instrumentalização do discurso do risco “ambiental” pode ser em muito favorecida 

pelo estudo de algumas das principais obras de autores quem influenciam a escola 

da Ecologia Política Urbana (Harvey, Smith e Swyngedouw, pela vertente do 

materialismo histórico-geográfico), principalmente em termos de estruturação 

metodológica. 

Vimos, que entre tais pressupostos, estão a ideia de “natureza” e “ambiente”, 

que precisam ser compreendidas no fenômeno estudado; e que o conceito de 

produção da natureza esclarece e crítica e o papel mistificador que a ideia burguesa 

dominante de natureza desempenha na ciência, na política e nas ações dos autores, 

principalmente na relação de combate a essas mitificações. Portanto, identificamos 

que; a) os gestores naturalizam os acontecimentos históricos e sociais; b) 

estigmatizam populações e lugares, ao qualificá-los a partir da categoria de risco; c) 

o conceito de natureza nos ajuda a compreender como o discurso se materializa em 

valor de uso e valor de troca na cidade-mercado; e d) as narrativas dominantes de 

“risco”, “natureza” e “ambiente” na verdade revelam o próprio desafio da 

bipolarização epistemológica da Geografia (sociedade/natureza, cultura/natureza). 

Assim, podemos afirmar que (ainda) a forte influência de perspectivas 

naturalistas, objetivistas e tecnocráticas nas definições de ambiente, natureza, risco 

e áreas de risco, seja em ações governamentais, pesquisas acadêmicas, saberes 

populares e conteúdos de mídia. Neste sentido, o conceito de produção da 

socionatureza parece-nos (percurso metodológico ainda em construção) ser mais 
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relevante para uma (re)construção metodológica que o de relação 

sociedade/natureza em próximas pesquisas. 

Constatamos, ao analisar o discurso ambiental nas políticas urbanas, com 

destaque para o Programa Habitacional “Morar Feliz”, que existe uma política de 

remoção histórica no governo municipal, alinhada a uma “política ambiental para os 

capitais”, para promover certos projetos de cidade, fazendo com que o discurso da 

sustentabilidade seja fundamental na questão habitacional ao abordar as moradias 

populares. Tais complexos de interesse e poder determinam quem ganha e quem 

perde nos processos de mudança socioecológica (SWYNGEDOUW & HEYNEN, 

2003). Portanto, não “existe algo insustentável na cidade em geral, em vez disso, há 

uma série de problemas urbanos e processos ambientais que afetam negativamente 

alguns grupos sociais, beneficiando outros” (SWYNGEDOUW & HEYNEN, 2003, p. 

901). De modo que continuam reforçando as desigualdades criadas historicamente e 

espacialmente, ao cada vez mais ameaçarem a territorialidade das famílias que 

moram em “áreas de risco” com as remoções. 

Esses efeitos desiguais promovidos pela produção capitalista do espaço 

urbano da cidade são distribuídos de maneira desigual, de acordo com a classe e o 

grupo social, ou seja, as pessoas que menos ganham com os processos de 

modernização/desenvolvimento do espaço, processos esses que geram poluição, 

vários tipos de risco e privação do direito à natureza na cidade, são aquelas 

vulnerabilizadas/marginalizadas historicamente por habitarem em espaços 

segregados, espaços não edificáveis ou em “áreas de risco”, da cidade informal, 

promovendo, assim, a chamada (in)justiça ambiental, ao responsabilizar os grupos 

vulnerabilizados pelas territorialidades precárias (ACSELRAD, 2006). 

Nesse ponto de vista, entendemos que o Estado tem um papel fundamental 

nos mecanismos de injustiça ambiental. Ele tem o poder de criar novas injustiças, 

definir quem é explorado, ignorado, recompensado e ouvido, e como esse ato de 

privilegiar é exercido, como destacou Swyngedow (2017).  

O discurso do risco se materializa e desterritorializa em nome do “bem-estar 

da população” e das novas formas de reordenamento territorial. Na origem do 

discurso técnico, há uma violência simbólica em disseminação, a partir da 

vocalização estigmatizante que emana de frações de um Estado perpassado pela 

intolerância das elites somente aos mais desfavorecidos, que não estão 
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devidamente representados, nem tem meios de defesa, é conferida culpa sem 

chance de defesa e decidido por expulsão sumária (VALENCIO, 2012).  

A quem serve o discurso do risco? Parece-nos que o discurso do risco na 

lógica do capital se aproveita do discurso “ambiental” para a materialização das 

desigualdades, ou, ainda, para reforçar as desigualdades no acesso ao “ambiente” 

ou da “cidade sustentável” (novo slogan das cidades médias), produzida pelo capital 

para atender apenas uma parte da população. O que entendemos, ao dialogarmos 

com nossos campos epistemológicos, é que existe uma visão de “natureza” e 

“ambiente” amarrada ao interesse de classes. Mais do que isso, parece-nos que o 

discurso ambiental é (re)apropriado pelas políticas públicas urbanas para tornar a 

cidade mais funcional para o capital. 

A ambiguidade do risco trata-se, ao recorrermos os estudos de Acselrad 

(2010), de um embate entre projetos, reunindo discursos e narrativas, concepções, 

instituições e ações diferentes, que a modernização ecológica recusa regulações 

políticas. Assim, propõe-se dar preço ao que não tem preço; opõe a lógica dos 

interesses à lógica dos direitos; tende a equacionar o meio ambiente na lógica da 

propriedade privada.  

Salientamos que é necessário em estudos futuros o aprofundamento sobre o 

tema a partir dos campos teóricos escolhidos aqui, as epistemologias políticas em 

diálogo com a Geografia Ambiental. Entretanto, torna-se imprescindível que mais 

geógrafos possam revisitar as questões da dicotomia sociedade/natureza, pois 

poucos são os que parecem ainda acreditar no diálogo com os temas híbridos. 

Nessa tentativa e entusiasmo, que vimos nos campos assumidos ao longo da 

dissertação a possibilidade, de valorizar essa hibridização.  

Esperamos, por meio desse caminho executado ao longo da dissertação, ter 

conseguido a tentativa de operar os híbridos, além de alimentar o debate 

apresentado aqui. Tentamos metodologicamente problematizar, ao longo do 

trabalho, a operacionalização do risco na esfera institucional das políticas urbanas, 

em específico a questão habitacional. A trajetória desta pesquisa foi alimentada em 

grande parte pelas provocações que o campo teórico-epistemológico tem nos 

proporcionado. 

As dificuldades foram surgindo ao longo da nossa trajetória na pesquisa, algo 

que inicialmente escapava das nossas “lentes”; as dificuldades em entrevistar os 

gestores envolvidos na execução e efetivação do Programa Habitacional “Morar 
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Feliz” foi se mostrando, em alguns momentos, metodologicamente insuficientes na 

aproximação com o campo teórico, mas de algum modo alimentava nossas 

indagações e problematizações colecionadas ao longo da revisão bibliográfica e o 

contexto empírico das inundações em Ururaí.  

Assim, portanto, esperamos, ante mais nada, ter contribuído de alguma forma 

com o campo geográfico; que sejam úteis para os que estudam e que tenham 

interesse nos estudos dos temas híbridos, alimentado a possibilidade de novas 

problematizações e indagações, mas para que não cometam alguns de nossos erros 

e possíveis falhas. Todavia, estes erros e falhas nos motiva a continuar nosso 

exercício metodológico, teórico e epistemológico dos campos assumidos no 

mestrado.   
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