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 “Não existe participação suficiente, nem 

acabada.” 

Pedro Demo 



 

 

RESUMO 

O objetivo deste trabalho é analisar a participação da sociedade civil no processo de 

anexação que propunha desmembrar parte do município de Barra do Piraí e integrar ao 

município de Volta Redonda, fato que ocorreu no período de 2011 até 2016, através da 

criação do Projeto de Lei 733/2011. Para tanto, serão mapeados os principais atores 

envolvidos da sociedade civil, de maneira que se possa identificar seus papéis e 

posicionamentos acerca do processo de anexação e da participação cidadã do Distrito 

analisado. A proposta de intervenção está inserida nos temas território e participação, 

que será analisada à luz deste referencial teórico. Busca-se promover uma reflexão 

sobre os motivos atrelados à participação cidadã, quanto a nova conformação do 

território, buscando analisar aspectos identitários e interações existentes pela 

proximidade dos municípios, sobretudo dos bairros que anseiam a mudança. A 

participação cidadã reconhece a importância de uma atuação ativa da população, à 

medida que pode contribuir para uma maior eficiência das ações públicas em prol das 

demandas da sociedade, relacionado a instituição de mecanismos de comunicação entre 

Estado-sociedade, fortalecendo desta forma, o exercício da cidadania. Já nas questões 

pertencentes aos conceitos de territorialização, o debate acerca do termo facilitará a 

compreensão sobre “território dado”, definido como uma delimitação político-

administrativa, e “território construído”, que abarca um processo de construção social 

através de um espaço já existente, sendo discutido no campo da Administração Pública, 

sob o enfoque da atuação da população no espaço público. Para tanto, será empregada 

uma pesquisa exploratória e descritiva de caráter qualitativo, por meio de pesquisa 

bibliográfica, que se utilizará de livros e artigos de autores pertinentes ao objeto 

analisado; e pesquisa documental, em que os dados serão coletados através de arquivos 

disponibilizados pelas associações de moradores dos bairros pertencentes ao Distrito 

Califórnia - Barra do Piraí que desejam anexar-se ao município de Volta Redonda, 

matérias e reportagens vinculadas na mídia falada e escrita; além de uma pesquisa de 

campo, com a realização de entrevistas semiestruturadas com os atores diretamente 

envolvidos. O método adotado é um estudo de caso do Distrito Califórnia que 

possibilitará compreender, que a anexação apenas legitimaria o sentimento de 

pertencimento existente com o município de Volta Redonda, nas quais as questões 

relacionadas à provisão insuficiente de serviços públicos e ao não reconhecimento 

identitário dos moradores no âmbito municipal são apontadas. 

 

Palavras-chave: Barra do Piraí – Participação - Territorialização  
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INTRODUÇÃO 

Esta monografia está inserida nos temas territorialização e participação, que pretende 

discutir à participação cidadã, quanto à conformação de um território, buscando analisar 

aspectos identitários e as relações de interações existentes. Nesse sentido o objeto aqui 

analisado compreende o processo de anexação do Distrito Califórnia, localizado no município 

de Barra do Piraí, a Volta Redonda, Rio de Janeiro.  

Anexação é um termo pouco discutido dentro dos estudos da Administração Pública, 

sendo definida pela adesão de um bairro ou distrito que foi desmembrado de outro município. 

Logo, é interpretada e tratada com algumas divergências por falta de esclarecimento sobre as 

implicações e as causas que desencadeiam tal processo. Este trabalho se pauta em tal 

justificativa, além do fato da autora residir no Distrito analisado.  

Em uma discussão no campo público e social, esse processo, ao ser analisado de 

maneira transcendente aos aspectos legais, possibilita compreender os motivos que fomentam 

a população envolvida querer pertencer a outro espaço. Sendo possível abranger aspectos 

como identidade, à luz do conceito de território, e mobilização de uma população local, na 

discussão de participação cidadã, como aqui será explorado.  

Questões acerca do processo de formação da identidade territorial devem considerar 

aspectos sociais, culturais, econômicos e históricos na construção do território e no cotidiano, 

de maneira individual e específica a cada localidade (RAFFESTIN, 1993). Isso contribui para 

a compreensão de que cada município possui suas próprias características, necessidades e 

realidade, de forma que seus indivíduos se sintam parte deste, à medida que são atendidas 

suas demandas e construídas suas relações. 

Tais necessidades podem ser conquistadas pela sociedade civil a partir de uma maior 

participação nos espaços públicos e de seu engajamento coletivo, tendo em vista que a 

coletividade possui uma voz mais ativa e expressiva se comparada à luta individual. A prática 

da participação aponta para a dificuldade em se conquistar soluções isoladamente, tornando 

imprescindível a união entre a população local. É, portanto, fundamental a consciência sobre 

os atos e a plena noção do processo do qual fazem parte, de forma que não seja atrelada a 

manipulação por falta do senso crítico (TENÓRIO; ROZENBERG, 1997). 

O processo de anexação do Distrito Califórnia se manteve, do ano de 2011 até 2016, 

nas pautas das agendas de governo estadual e municipal. Tal processo foi de iniciativa das 

associações de moradores do Distrito, que contou com o apoio do autor do Projeto de Lei, o 

Deputado Estadual Edson Albertassi (PMDB), que apresentou-o na Assembleia Legislativa 
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do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ). Os anos mantidos nesse processo foram exaustivos e 

demandaram muito trabalho por parte dos atores da sociedade civil, que participaram de 

forma mais direta e expressiva para conseguirem a anexação, que era o desejo comum da 

população local, mas sem êxito final no processo. 

Isto posto, este trabalho abrange especificamente o Distrito que compreende onze 

bairros pertencentes à Barra do Piraí, dos quais a população possivelmente ainda anseia 

anexar-se a Volta Redonda. Desta forma, pretende-se responder a seguinte questão: quais 

motivos conduziram a população do Distrito Califórnia almejar uma possível anexação ao 

município de Volta Redonda?  

Para que se responda à referida questão, o objetivo geral desta pesquisa é analisar a 

participação da população local no processo de criação do Projeto de Lei que propunha anexar 

parte do município de Barra do Piraí ao município de Volta Redonda e as causas para tal 

processo.   

Esse objetivo desmembra-se em quatro outros específicos assim definidos: identificar 

os principais atores envolvidos e o posicionamento desses quanto ao processo; analisar como 

a população local, pela perspectiva dos atores, percebeu a atuação da Administração Pública, 

enquanto representação executiva diante do processo; caracterizar a relação da população do 

Distrito Califórnia com o município de Volta Redonda e identificar os desdobramentos 

provenientes do processo de anexação para o Distrito Califórnia.  

O Distrito Califórnia é o que possui maior proximidade de Volta Redonda e também 

maior interação de sua população com esse município, justificando, dessa forma, o anseio dos 

cidadãos que residem nos bairros desse Distrito pela anexação ao município vizinho. Um 

indício forte desse desejo é o fato de o Projeto do Deputado Edson Albertassi não ser a 

primeira iniciativa com este objetivo; desde décadas passadas ocorreram mobilizações 

partindo da sociedade civil para essa possível mudança.  

Como parte da metodologia da pesquisa, foi realizada uma revisão de literatura sobre 

território e participação, com base em autores, como Teixeira (2002) e Jacobi (2002), os quais 

possibilitaram a conceituação e o debate sobre os mecanismos de participação, além da 

importância do assunto para a eficiência das ações públicas em prol de um atendimento 

adequado às demandas da sociedade.  

Nas questões pertencentes ao conceito de território, textos como o de Raffestin (1993) 

e Pecqueur (2005) facilitarão a construção do termo, sendo possível abordar questões dentro 

do campo da Administração Pública, no qual serão apontados e discutidos os termos 
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“território dado” e “território construído”, bem como aspectos sociais ligados ao 

desenvolvimento territorial, como identidade, em prol de um envolvimento mais ativo na 

sociedade atrelado ao sentimento de pertencimento. 

Dessa forma, para a identificação do papel da população local do Distrito Califórnia, a 

metodologia empregada foi de natureza qualitativa, de forma a compreender por meio dos 

dados coletados como este público atuou no processo de anexação, relacionando sua ação ao 

referencial teórico adotado. Assim, será possível entender os motivos que levaram a 

população fomentar um processo de anexação que influenciou a agenda e o desejo de 

pertencer a outro município. 

Para tal análise foram investigados os atores da sociedade civil existentes no distrito e, 

principalmente, aqueles que participaram ativamente do processo de anexação. Além disso, 

relacionam-se à teoria empregada os dados referentes aos atores e reportagens da mídia escrita 

e falada, para que seja possível compreender os motivos que fomentaram ações como estas, 

como a população atuou neste processo e os desdobramentos decorrentes.  
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1. DISCUSSÃO TEÓRICA  

Será apresentada aqui uma discussão fundamentada nos conceitos de Território e 

Participação, de forma que se possam relacionar tais teorias ao campo da Administração 

Pública.  

A delimitação de um território compreende aspectos geográficos por se considerar 

termos relacionados a limites e fronteiras. No caso aqui discutido, este conceito ultrapassa tais 

concepções, para abarcar questões atreladas diretamente à geografia econômica, de forma a 

dialogar com o conceito de participação. 

O conceito de territorialização abrange o campo social por levar em consideração as 

noções de pertencimento e identidade que, juntamente aos estudos do campo de 

Administração Pública, permitem relacioná-los ao movimento de inserção da população nas 

questões referentes à gestão pública e permitir a consciência de coletividade, a partir da 

perspectiva de uma sociedade integrada. 

Essa sociedade nos remete às ideias defendidas pelo conceito de participação, 

principalmente, relacionada ao exercício da cidadania, uma vez que ambas as concepções nos 

permitem compreender a realidade existente e, a partir disso, pensar na construção de um 

espaço participativo que promova o exercício da cidadania. 

Os conceitos de territorialização e de participação discorrem sobre tais pontos, a fim 

de apontar para a construção de uma noção de pertencimento à sociedade e a promoção de 

reconhecimento e identidade no local que a população está inserida.  

Dessa forma, pode-se compreender que a construção de um território necessita de 

maior integração e participação da sociedade civil, pressupondo que esta seja acolhida pelo 

Estado e atendida adequadamente. Isso só é possível por meio de uma participação prática 

para além de abstrata. 
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1.1. TERRITÓRIO 

Para que se entenda o conceito de território é necessário, primeiramente, estabelecer 

sua diferença com o conceito de espaço. As distinções acerca da definição e delimitação de 

ambos se baseiam na busca de uma abordagem voltada à questão de pertencimento e de um 

local concebido através da apropriação social e do uso da terra. 

Esta dissemelhança é descrita na construção do território a partir do espaço. Em razão 

de o espaço anteceder a produção e as ações que compõem o território (Raffestin, 1993). Ou 

seja, o território é fundamentado no espaço por meio de um processo de construção e de 

relações entre os indivíduos, já o espaço é apenas, considerado pelo autor, uma “matéria-

prima”. 

1.1.1. Território como conceito amplo 

A conceituação de território parte da distinção de uma associação equivocada entre 

território e “território nacional”, por não se restringir apenas a essa escala. O qual faz 

relacionar diretamente ao Estado tal conceito, como a ideia de patriotismo e de grandes 

espaços.  A lógica que deve ser adotada compreende que territórios podem ser construídos e 

desconstruídos em qualquer período do tempo (SOUZA, 2000). 

A noção sobre território compreende um leque de vários outros conceitos que o 

caracterizam como um “conceito-mala”, de acordo com autores como Cazella, Bonnal e 

Maluf (2009).  

Haesbaert (2004) também aborda os conceitos relacionados ao debate sobre território. 

O autor associa o conceito de território ao poder, pela forma como os cidadãos valorizam a 

terra, no sentido de dominação e de apropriação do espaço construído socialmente ao longo 

do tempo. É possível a relação diretamente com Medeiros (2000), que define território como 

uma fração estabelecida do espaço, considerando uma identidade coletiva que engloba 

indivíduos com o mesmo sentimento. 

Souza (2000) contribuiu para tal construção ao afirmar que território nasce de um 

espaço tangível em si, ocupado por um grupo social. Essa ocupação fomenta as raízes ali 

estabelecidas e a identidade, uma vez que “um grupo não pode mais ser compreendido sem 

seu território, no sentido de que a identidade sociocultural das pessoas estaria 

inarredavelmente ligada aos atributos do espaço concreto” (p. 84). 

O desenvolvimento de um espaço, assim como descreve Pecqueur (2005), acontece 

por meio de um entendimento sobre “território dado” e “território construído”, com 

consciência da individualidade de cada território. O primeiro é uma parte já existente de um 
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espaço; seu estudo se baseia no que é produzido naquele local, em uma ótica institucional do 

território. Já o segundo, está relacionado ao produto gerado localmente, com enfoque no 

trabalho de construção e nas buscas de conquistas locais. 

Ambas as denominações de territórios não podem ser consideradas isoladamente, uma 

vez que o território consiste no espaço já existente e nos processos de concepção e 

caracterização do mesmo, tornando-o distinto de outros na busca pelo desenvolvimento. 

Portanto, estes termos se completam, visto que através de um se tem a evolução do outro no 

processo de territorialização (PECQUEUR, 2005).  

Através dos territórios “dado” e “construído” é possível compreender a limitação e a 

concepção dos limites e fronteiras geográficos que são dispostos com o objetivo de marcação 

do espaço, na separação espacial e nas relações de poder. Essas marcações podem tanto gerar 

quanto evitar conflitos entre os territórios distintos divididos, principalmente, por conta das 

relações existentes e das trocas entre os atores em busca de desenvolvimento de acordo com 

seus interesses (RAFFESTIN, 1993). 

1.1.2. Identidade e pertencimento a partir do território 

À medida que desenvolvem suas interações sociais, torna-se evidente “a necessidade 

de se identificarem os sujeitos e os processos que os compõem, isto é, as territorialidades”. 

(CAZELLA; BONNAL; MALUF, 2009, p. 28,29). Ou seja, a identificação com o local é um 

fator relevante dentro da construção de um território, ao passo que os indivíduos se sentem 

pertencentes àquele local e a forma como fazem uso da terra de maneira coletiva e integrada 

(HAESBERT, 2004).  

O território faz parte do espaço, se consolidando a partir da sua construção, que se 

insere no âmbito social sendo relacionado à identidade e às noções acerca do pertencimento 

dos atores através do processo de idealização do mesmo. Ou seja,  

(...) o território é considerado produto histórico de mudanças e permanências 

ocorridas num ambiente no qual se desenvolve uma sociedade. território 

significa apropriação social do ambiente; ambiente construído, com 

múltiplas variáveis e relações recíprocas (SAQUET, 2008, p.81). 

  

Pensar na questão da interação de forma interiorizada no território em que estão 

inseridos fortalece o sentimento de fazer parte e de se identificar com o meio, sendo possível 

através das relações sociais existentes. Pois “o território é um espaço de identidade ou pode-se 

dizer que é um espaço de identificação. O sentimento é a sua base e a forma espacial importa 

muito pouco, pois esta pode ser variável” (MEDEIROS, 2000, p. 217). 
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A busca por soluções para problemas comuns através de uma ação integrada e coletiva 

entre os atores de um mesmo espaço dá suporte e força para a formação de um território, 

marcado por uma “realidade humana, social, cultural e histórica” (CAZELLA; BONNAL; 

MALUF, 2009, p. 39). Portanto, através de uma identificação e comunicação entre os atores, 

o desenvolvimento de um espaço acontece expressivamente, gerando o território, visto que 

estes se reconhecem e detectam localmente suas necessidades a fim de conquistarem suas 

demandas com maior efetividade. 

É importante se refletir acerca do processo de composição da identidade territorial, 

que leva em consideração os aspectos sociais, culturais, econômicos e históricos no processo 

de territorialização. “Cada sistema territorial segrega sua própria territorialidade, que os 

indivíduos e as sociedades vivem” em que “não é possível compreender essa territorialidade 

se não se considerar aquilo que a construiu, os lugares em que ela se desenvolve e os ritmos 

que ela implica” (RAFFESTIN, 1993, p.16), ou seja, cada administração pública deve estar 

atenta a sua própria realidade, ter sua própria identidade institucionalizada. 

Portanto, o processo de territorialização consiste que o “resultado e condição dos 

processos sociais e espaciais, significa movimento histórico e relacional” (SAQUET, 2008, 

p.83). Um ponto de vista dimensional, descrito por meio das diferenças e das desigualdades 

existentes, no âmbito singular por intermédio das identidades. Cuja territorialidade consiste 

em “certo tipo de interação entre homem e espaço” (SOUZA, 2000, p.99), ou seja, àquilo que 

faz de um espaço um território.  

1.1.3. Território e poder 

Raffestin (1993) discorre sobre território, vinculando-o ao conceito de poder, em um 

sentido de apropriação do espaço e do processo de construção territorial.  

 Haesbaert (2004) aponta que as relações de poder se concentram no conceito que é 

dado ao território, porém não se limita apenas a essa questão do poder, mas sim a outros 

conceitos que a ele estão atrelados para sua consolidação.  

A relação mencionada com o poder pode ser pensada em gradações, estabelecidas na 

organização e estruturação do espaço através das atividades econômicas ali existentes, 

consolidando atuações de governo sobre o local.  Há, ainda, a necessidade de se atrelar a 

cidadania, à medida que gera tanto um processo de maior inserção social, quanto possibilita o 

afastamento por conta da delimitação e da forma pela qual será exercido o poder.  

O território e as suas relações desencadeadas exercem forte influência para a 

promoção das práticas sociais. Isso se pensado em um movimento de reconhecimento dos 
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cidadãos e de suas capacidades comunitárias, com alianças políticas a fim de ampliar sua 

autonomia e obter recursos gerando reprodução social (GOMES apud CAZELLA; BONNAL; 

MALUF. 2009). 

Através da obtenção de recursos e de sua criação relacionada à concepção dos 

territórios, tem-se a possibilidade de interação e competitividade entre eles. Nesse caso, a 

ação do Estado é concretizada na promoção do desenvolvimento local, viabilizando uma 

redistribuição justa em consideração às diferenças individuais de cada território, um método 

de mediação entre os grupos de representatividade social local e em uma coordenação 

derivada da organização dos atores locais (PECQUEUR. 2005). 

No entanto, é necessário que o poder não seja visto apenas como instrumento de 

coerção, mas como uma ferramenta de voz dentro do espaço territorial, cujos atores buscam 

força e empoderamento por meio de mecanismos de participação, sendo incumbidos da gestão 

local de maneira efetiva através de organizações coletivas que possam impactar sobre a 

administração pública. De maneira integrada a democracia sofre um certo tipo de pressão para 

ser exercida realmente, tendo em vista que a 

experiência social, econômica e política converge para uma representação da 

‘boa sociedade’, eficiente e justa, explicando seu poder de atração nas 

esferas acadêmicas e entre as redes de formuladores de políticas públicas 

(CAZELLA; BONNAL; MALUF, 2009, p.32).  

 

 O poder diz respeito à capacidade humana de não apenas agir, mas de atuar em 

conjunto, em comum acordo. Portanto, o poder não pode ser propriedade individual, visto que 

se consolida em um grupo e à medida que o grupo existir esse poder permanecerá (SOUZA, 

2000). 
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1.2. PARTICIPAÇÃO 

Isoladamente o Estado é falho em reconhecer satisfatória e integralmente as demandas 

da sociedade. Dado que, só quem está inserido na realidade local tem habilidades para apontar 

os problemas vividos, de forma a contribuir para a formação de ações públicas que atendam a 

adequadamente a sociedade, além de colaborar na elaboração de políticas públicas e nos 

processos decisórios (TENÓRIO; ROZENBERG, 1997). 

A sociedade busca encontrar seu espaço de influência através do 

desenvolvimento de formas variadas de organização social, da abertura de 

novos canais de participação, do incremento na interação com o âmbito 

governamental e da assimilação de instrumentos e técnicas de gestão social 

que tornem suas ações mais eficientes e eficazes. A parceria entre Estado e 

sociedade parece ganhar cada vez mais adeptos em torno da busca de 

soluções para remover os obstáculos colocados diante da sociedade na luta 

pela conquista da cidadania plena (TENÓRIO; ROZENBERG, 1997. p.102). 

 

Os interesses associados ao engajamento dos cidadãos nas questões públicas vêm 

sendo discutidos em vários espaços. Isso por se considerar que o envolvimento nos processos 

e assuntos da administração pública influenciam diretamente na formulação das ações 

públicas, com maior possibilidade em atender, de fato, os anseios e as necessidades coletivas.  

Tal possibilidade guarda relação direta no diálogo entre Estado e sociedade. 

Participar é uma prática comum na vida das pessoas, que ocorre de forma incoerente, 

posto que poucos são privilegiados e atendidos em razão das decisões e ações serem decididas 

por alguns, mas que interessam e influenciam a muitos. A participação é compreendida, 

portanto, como uma ferramenta positiva que colabora para que mudanças aconteçam, em 

busca de uma democracia mais autêntica, como afirma Bordenave (1994), mas que “não cai 

do céu por descuido, nem é o passo primeiro” (DEMO, 2009, p. 18). 

A participação é uma conquista não apenas sob perspectiva de qualquer grupo de 

interesse, mas também daqueles denominados técnicos, gestores, professores, enfim do 

“intelectual” e que ocupam o grupo denominado “privilegiado” da sociedade, por significar 

um processo em uma constante. Portanto não há participação que seja considerada suficiente, 

nem concretizada, pois quando se pensa que esta foi alcançada, corre-se o risco da regressão 

de todo processo conquistado e que deveria ser constantemente alimentado (DEMO, 2009). 

Teixeira (2002) discorre sobre a evolução da participação e do envolvimento dos 

atores sociais e políticos. Segundo o autor, a partir da década de 1970 e 1980, foram 

concebidos diferentes mecanismos na sociedade com o objetivo de promover uma 

participação mais efetiva, como associações e grupos como espaços de representação da 
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sociedade, possibilitando a cooperação na redemocratização do país, em uma parte 

significativa da Europa e da América Latina.  

Na América Latina, a luta pela conquista de espaços para aumentar a 

participação social é, sem dúvida, um dos aspectos mais desafiadores para a 

análise sobre os alcances da democracia nas relações entre o nível local de 

governo e a cidadania (JACOBI, 2002, p. 444). 

 

Em um regime de democracia representativa, a participação foi se confirmando em um 

contexto de conquistas de outros direitos, ainda no século XX. O Estado de Bem Estar Social 

confirmava o esgotamento das garantias dos direitos apenas individuais e do sistema 

competitivo de mercado. No qual emerge a necessidade de atuação do Estado em relação aos 

trabalhadores e consumidores em geral, para atenuar e agir sobre as desigualdades advindas 

da concentração de capital, em uma intervenção desencadeadora de políticas sociais.  

Nesse momento, a participação se limita a partidos e grupos de pressão. Com isso, as 

deliberações do Estado são tomadas sob influência dos interesses desses atores. (TEIXEIRA, 

2002, p.28) Sendo mudado apenas mais adiante: 

Com a crise do Estado, o desprestígio e a burocratização do sistema 

partidário, o agravamento dos conflitos sociais e a crescente conscientização 

de vários segmentos sociais, desenvolvem-se novas alternativas de 

participação, novas áreas de relações sociais, incorporando-se temas até aí 

fora da problemática política tradicional. Exercita-se assim uma outra lógica 

– a da solidariedade e busca de consenso normativo em relação a questões 

básicas, tais como meio ambiente, exclusão social, cooperação internacional, 

possibilitando-se o surgimento de novos tipos de participação, mais ampla, 

inclusive de conteúdo mais contestador, formando-se uma nova cultura 

política em que valorizam a ação coletiva, a construção da identidades, a 

criação e efetivação de direitos, o enfrentamento dos problemas cotidianos 

(TEIXEIRA, 2002, p. 28) 

 

No início da década de 1990, podendo ser estendido até os dias atuais na América 

Latina, tem-se uma participação sustentada por uma representação democrática que busca 

fomentar o desenvolvimento e a consolidação destes espaços participativos, motivando a 

sociedade a ser criadora de direitos de forma a fortalecer as práticas políticas, ou seja, 

ampliando o exercício da cidadania ativa com qualidade para além dos processos eleitorais 

(JACOBI, 2002). 

Através dos espaços de participação têm-se uma relação entre a sociedade e o Estado 

mais consolidada, sem a difusão de suas competências, mas em um espaço de diálogo e troca 

que proporciona uma gestão mais eficiente para a sociedade à medida que as questões da 

sociedade serão construídas paralelamente entre os atores sociais e do poder público. Isso 

ocorre em um momento de evolução e conquistas sociais, tendo em vista que a participação 
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era limitada ao processo eleitoral (quando o cidadão exercia seu papel através do voto) no 

cumprimento das leis e na contribuição tributária, apenas. (TENÓRIO; ROZENBERG, 1997) 

Mais recentemente, o tema vem sendo discutido e se dispondo a novos sentidos e 

caminhos, de forma a alcançar o exercício pleno da cidadania, que é “aquela que institui o 

cidadão como portador de direitos e deveres, mas essencialmente, criador de direitos para 

abrir novos espaços de participação política” (BENEVIDES apud TENÓRIO; ROZENBERG, 

1997, p.105). Portanto, a cidadania abrange um campo muito mais amplo e dinâmico de 

atuação dentro da sociedade sendo fortemente atrelada ao incentivo à participação. 

1.2.1. Participação como ação coletiva 

“Muitas desculpas são justificadas do comodismo, já que participação supõe 

compromisso, envolvimento, presença em ações por vezes arriscadas e até temerárias” 

(DEMO, 2009, p. 19 e 20). A participação acontece quando os indivíduos se integram e 

desejam de forma coletiva se organizar em busca de soluções para problemas comuns, sendo 

constatado que a voz de um grupo é mais expressiva e possui mais força se comparada ao 

“barulho” que um só faz.  

O ato de participar aponta para a dificuldade em se conquistar soluções isoladamente, 

tornando imprescindível a união entre os indivíduos. É fundamental a consciência sobre os 

atos e que os indivíduos tenham plena noção do processo do qual fazem parte, de forma que 

não haja manipulação por falta do senso crítico (TENÓRIO; ROZENBERG, 1997). 

Como aponta Bordenave (1994), a consciência crítica dos cidadãos é fortalecida 

através da participação, que propicia um poder para pleitear e conquistar mais força dentro da 

sociedade. Havendo a possibilidade de, em conjunto, solucionar problemas, o que antes era 

considerado impossível individualmente, com maior agilidade e tranquilidade para satisfazer 

todos os interessados.  

Além disso, o controle quanto à atuação do Estado tem uma maior perspectiva de 

acontecer, já que a participação fomenta a fiscalização e o acompanhamento do fornecimento 

dos serviços públicos, resultando melhor qualidade de oferta. 

Tenório e Rozenberg (1997) alertam sobre a importância da conscientização da 

participação para que os atores não sejam influenciados e nem manipulados, já que terão 

clareza sobre as relações que permeiam interesses e poder dentro dos espaços participativos. 

É, portanto, fundamental que os indivíduos tenham de fato uma compreensão acerca do 

processo no qual estão inseridos e dos motivos que os orientam comunitariamente, 

incentivando a sinergia dos grupos.  
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Acredita-se que a mobilização por eles impulsionada possa gerar ferramentas de 

atuação na sociedade com vistas a se pensar em soluções para seus problemas, articulando 

com o poder público as necessidades e o apoio para suprirem as mesmas.  

Mesmo com um número significativo de pontos apresentados sobre o fundamental uso 

da participação nas diversas esferas de governo, ainda poderia ser compreendida apenas como 

um instrumento, com risco de ser interpretado como algo que possa ser manipulado a fim das 

utilidades de seus resultados (BORDENAVE, 1994).  

1.2.2. Mecanismos e espaços de participação contrapondo a verticalização das 

ações públicas 

Em nome, supostamente, do interesse público, as relações verticalizadas, decisões de 

“cima para baixo” são mantidas pelas gestões estatais, de modo a conservarem interesses 

corporativos, disponibilizando benefícios a grupos específicos dentro da sociedade (JACOBI, 

2002).  

Dessa forma, é necessário pensar em um todo, distinguindo os interesses pessoais e os 

recursos de poder, contrapondo-se ao particularismo e ao corporativismo dos atores, já que a 

participação também supõe poder não apenas pelo Estado, mas nas relações entre os próprios 

atores da sociedade (TEIXEIRA, 2002). Torna-se relevante, neste ponto, a atuação racional e 

consciente dos cidadãos, de forma ampla, como descreveu Tenório e Rozenberg (1997). 

Para isso, é necessário que organizações comunitárias e movimentos populares sejam 

verdadeiramente incorporados nas atividades desenvolvidas pela administração pública e em 

espaços propícios para discussões e deliberações, como conselhos populares e fóruns. Sendo 

promovido um diálogo entre Estado e sociedade, a fim de discutir os objetivos de forma clara 

e transparente, possibilitando e promovendo oportunidades para que os grupos de interesse 

tenham voz ativa nos processos de elaboração e gestão de políticas públicas (JACOBI, 2002). 

A criação e a viabilização de espaços que estimulem e facilitem o envolvimento da 

população em processos para democratização da administração, por meio de locais ampliados 

que discutam planejamento, orçamento (enfim as ações públicas) consistem em ferramentas 

para promoção da participação. Impossibilitam as decisões puramente verticais de interesse 

público ou uma participação mais passiva, abrindo espaço para decisões caracterizadas por 

serem tomadas de “baixo para cima” (TENÓRIO E ROZENBERG, 1997). 

Por meio destes espaços, tem-se o fortalecimento dos mecanismos de participação que 

atuam fortalecendo a democracia, tornando disponível um maior acesso à informação e ao 

funcionamento da administração pública. Isto porque contribui para o exercício efetivo do 
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controle sobre a gestão, retratando uma realidade de diálogo e inovação que estabeleça um 

novo conceito quanto à realização dos serviços públicos.  

As ações desenvolvidas nesses espaços não se limitam à funcionalidade da coisa 

pública, mas também dizem respeito a um movimento de estímulo à consciência da cidadania 

da sociedade, em um processo de reconhecimento como agente capacitado “na definição das 

diretrizes de gestão administrativa da cidade” (JACOBI, 2002, p.450). 

 Os mecanismos de participação, segundo Teixeira (2002), conduzem a uma reflexão 

quanto à falta de conhecimento da sociedade civil sobre esses mecanismos nos processos de 

tomada de decisão e acerca do acesso para alcançá-los, uma vez que são disponibilizados 

apenas a certos grupos de interesses e elites.  

Dessa forma, muitos ainda possuem receio em se envolverem e se transformarem em 

instrumentos de manipulação. Deve-se ressaltar que “a combinação de vários tipos de 

mediação e a criação de espaços múltiplos de interlocução entre os diversos atores levam à 

redefinição da participação como exercício da cidadania ativa” (JACOBI, p.30).  

1.2.3. A dimensão da cidadania na participação 

Segundo Teixeira (2002), o conceito de participação cidadã se dissemelha dos 

conceitos sobre “participação social e comunitária”, em que esta não almeja apenas o 

fornecimento dos serviços adequados à comunidade ou à sua ordenação isoladamente e, 

também, não apenas em movimentos que tratam de interesses próprios ou de discussão da 

própria identidade. Em outras palavras, o conceito de participação cidadã não se limita a 

instrumentos institucionais e nem possui a pretensão de ter algum exercício de poder. Por 

outro lado, o referido conceito é distinto também do termo “participação popular”, que tem 

sido usado por governos e organismos institucionais como ferramentas para dominação 

ideológica, uma vez que possui como característica a reivindicação e o suprimento de 

carências. 

A participação cidadã, diferentemente dos conceitos acima discorridos, apresenta uma 

junção de duas definições: “fazer ou tomar parte” e “cidadania”. A primeira engloba questões 

atreladas aos indivíduos e aos grupos que refletem suas identidades e interesses de uma 

maneira particular, mas em um comportamento desigual, com relevância na pluralidade. Já a 

segunda compreende o sentido “cívico”, relacionado à igualdade de direitos, 

responsabilidades e deveres sociais que propiciam um comportamento voltado para a 

solidariedade. Esta participação, como um processo social, encontra-se em construção, posto 

que as necessidades sejam discutidas em espaços públicos e não limitadas aos gabinetes de 
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poder, em um método que combina os instrumentos institucionais com os sociais, construindo 

uma relação mais próxima entre a sociedade civil e o Estado, sob a ótica da cidadania ativa 

(TEIXEIRA, 2002). 

Não se pode negar o papel da participação no conjunto do processo 

decisório, mas não se pode substituir aqueles que recebem um mandato 

popular com responsabilidades de decidir e implementar ações que 

respondam às necessidades do povo. Cabe assim à participação cidadã 

contribuir para melhorar a qualidade das decisões mediante o debate público 

e a construção de alternativas, e exigir a accountability e a responsabilização 

dos gestores. Dessa forma, poder-se-á compatibilizar a participação com a 

representação (TEIXEIRA, 2002, p. 41). 

 

Pode-se compreender que o papel da sociedade civil não se limita apenas ao campo 

decisório na promoção de uma participação efetiva. Ao contrário, esse papel se manifesta 

através de espaços públicos que traduzam o consenso majoritário e reflitam os anseios da 

população, sobretudo aquela considerada marginalizada.  

Desta maneira, espera-se que a participação cidadã corrobore com os mecanismos 

representativos, para que chegue ao poder público o posicionamento deliberado pela própria 

sociedade, de forma a contribuir e atuar com maior independência e identidade dentro de seu 

território. Sendo inviabilizada a existência de espaços opressores, manipuladores e baseados 

em interesses corporativos (TEIXEIRA, 2002). 

Isso posto, os conceitos acima tratados servirão para identificar a atuação da 

participação cidadã, à medida que a população local fomentou um processo de anexação do 

Distrito Califórnia à Volta Redonda.  
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2. METODOLOGIA 

A metodologia empregada neste trabalho é de natureza qualitativa, o que permite uma 

análise mais profunda do Distrito Califórnia – Barra do Piraí, por ser uma pesquisa do tipo 

exploratória e descritiva. As pesquisas exploratórias permitem maior envolvimento com o 

tema, de forma a esclarecer e possibilitar maior conhecimento acerca do objeto estudado, 

como no caso analisado neste trabalho que abarca os temas da participação da sociedade civil. 

Afirma-se que a pesquisa é descritiva por estudar e descrever as características do Distrito 

Califórnia e os motivos relacionados ao desejo de mudança para Volta Redonda, 

operacionalizada por meio de uma coleta de dados. (GIL, 2002).  

De acordo com Gil (2002), a criação da relação entre as informações teóricas e a 

realidade é possibilitada pela operacionalização da pesquisa, que considera, ao estruturar o 

planejamento, o meio pelo qual serão coletados os dados. Para tal, o delineamento é obtido 

através dos procedimentos técnicos da pesquisa que abarcam as fontes de “papel” e dados 

fornecidos por pessoas, ou seja, pesquisas bibliográficas e documental, além da realização de 

um estudo de caso.  

Para o desenvolvimento da pesquisa bibliográfica, foram utilizados livros e artigos 

sobre os temas centrais de estudo, de autores pertinentes do campo, de forma a contribuir com 

as discussões sobre território e participação. Autores, como Pecquier (2005) e Raffestin 

(1993) discutem o conceito de territorialização, os aspectos sobre a construção do território e 

a forma pela qual os atores atuam para promoção e desenvolvimento do mesmo. Além desses, 

sob uma ótica da geografia econômica, paralelamente à discussão de participação cidadã, são 

trabalhados conceitos e questões exploradas por Teixeira (2002), Jacobi (2002) e Tenório e 

Rozenberg (1997), que desenvolvem uma discussão sobre os mecanismos de participação e 

como estes implicam na administração pública.  

A pesquisa documental se consolida em instrumentos que possam ser analisados 

especificamente conforme o objeto de estudo. Nesta pesquisa, foram observados documentos 

e arquivos disponibilizados pelas associações de moradores do Distrito Califórnia, além de 

matérias e reportagens vinculadas pela mídia falada e escrita sobre o referido processo de 

anexação (GIL, 2002).  

O estudo de caso, também conceituado por Gil (2002), conduzirá a um estudo 

profundo, sendo possível um amplo e considerável conhecimento de forma a explorar o 

distrito. A pesquisa de campo foi realizada por meio de observação simples, por considerar 

que a pesquisadora reside em um dos bairros referentes ao Distrito estudado.   
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Soma-se a isso a realização de entrevistas semiestruturadas com os representantes das 

associações de moradores do Distrito, que atuaram expressivamente na construção e no 

acompanhamento do Projeto de Lei e nas demais ações relacionadas à intenção de anexação 

do Distrito Califórnia ao município de Volta Redonda.  

Os dados e as informações adquiridas foram explorados em uma análise de conteúdo, 

com base na discussão dos resultados, por meio de eixos referentes aos objetivos específicos 

propostos: atores diretamente envolvidos no processo; a caracterização da relação do Distrito 

Califórnia com Volta Redonda; a participação da população do Distrito; a atuação da 

administração pública do município de Barra do Piraí e os desdobramentos identificados após 

o processo de anexação. 

 As entrevistas foram realizadas com cinco representantes de três associações de 

moradores do Distrito identificadas anteriormente ao desenvolvimento deste trabalho. A 

pesquisadora já possuía contato com a associação de moradores do seu bairro, o que facilitou 

na construção do mapeamento dos atores que mais atuaram e atuam diante dos anseios da 

comunidade, principalmente quanto ao desejo de pertencer a Volta Redonda. Além de uma 

pesquisa na Secretaria do Distrito Califórnia, ainda no início do ano de 2017, na busca de 

informações sobre o processo de anexação, na qual foi indicada outra associação de 

moradores que poderia contribuir para esta pesquisa.  

Em uma conversa informal com os presidentes dessas associações foram apontadas 

mais três pessoas que atuam ativamente na comunidade e nas associações, que participaram 

do processo de anexação. Para melhor compreensão da discussão dos resultados e das 

referências às entrevistas, em que partes foram transcritas, a tabela abaixo identifica os 

segmentos entrevistados, que no caso são as associações de moradores e o respectivo código 

referente a tais segmentos. 

   Tabela 1: Segmentos entrevistados 

ASSOCIAÇÕES DE MORADORES CÓDIGO 

Califórnia AC 

Cerâmica União AU1 

Cerâmica União AU2 

Cerâmica União AU3 

Bairro de Fátima AF 
   Nota: Elaborado pela autora 
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3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Os resultados serão analisados por meio de eixos que retomem os objetivos específicos 

propostos de forma que possam relacionar à discussão teórica aprofundada neste trabalho com 

os dados coletados, a fim de reconhecer os motivos que conduziram a população do Distrito 

Califórnia almejar a anexação a um município vizinho.  

Para que se alcance tal reconhecimento será descrita a participação da sociedade civil 

em tal processo de anexação, os desdobramentos após o processo, na perspectiva dos 

entrevistados, além de outros aspectos explorados durante as entrevistas. 

3.1. Barra do Piraí 

O município de Barra do Piraí localiza-se no estado do Rio de Janeiro, na região Sul 

Fluminense. Instalado no ano de 1890, teve sua origem em 1761 nas terras de sesmarias que 

foram doadas, localizadas nas margens do rio Piraí em confluência com o rio Paraíba do Sul. 

Por meio da agricultura essas terras dominaram a região cafeeira, em pouco tempo, isso pelo 

trabalho de grandes senhores de escravos. No ano de 1853 começaram a se erguer edificações, 

como a ponte que interligava as primitivas sesmarias. Assim, um pequeno povoado surgia 

denominado de Santana, em margem oposta do Paraíba (PREFEITURA DE BARRA DO 

PIRAÍ, 2017). 

O desenvolvimento ligeiro desse local decorreu de expressivas transações comerciais 

que possibilitaram a inauguração de uma estação da Estrada de Ferro Central do Brasil, em 

1864, o que possibilitou o início da construção dos os ramais mineiro e paulista (IBGE, 2017).  

Já em relação à formação administrativa do município, a freguesia criada conhecida 

como São Benedito da Barra do Piraí em 1885 era subordinado ao município de Piraí. Nos 

anos de 1890 foi elevado a município, intitulado de Barra do Piraí, desmembrado dos 

municípios de Piraí, Vassouras e Valença, com sede na vila de Barra do Piraí composto de 

cinco distritos, sendo estes: Barra do Piraí, Dores de Pirahi, Mendes e Vargem Alegre (IBGE, 

2017).  

Barra do Piraí faz limites com os municípios de Volta Redonda, Piraí, Valença, 

Vassouras, Mendes, Pinheiral e de Barra Mansa. Compreende uma população estimada em 

97.460 e está dividida em seis distritos: Barra do Piraí (sede), Ipiabas, Vargem Alegre, 

Dorândia, São José do Turvo e Califórnia da Barra, esse último faz parte do objeto de estudo 

deste trabalho (IBGE, 2017). 

No decorrer dos anos várias alterações foram feitas acerca da composição dos distritos 

do município, como no caso do distrito de Mendes que foi desmembrado e se emancipou em 
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1952. Em uma divisão territorial realizada no ano de 1960, Barra do Piraí possuía cinco 

distritos: Barra do Piraí, Dorândia, Ipiabas, São José do Turvo e Vargem Alegre. Tal divisão 

permaneceu até o ano de 2007 (IBGE, 2017). 

Até 2007 os onze bairros que atualmente compõem o Distrito Califórnia, pertenciam 

ao Distrito de São José do Turvo. Porém, no início do referente ano, Califórnia e os demais 

bairros vizinhos foram elevados a distrito, por se considerar a distância existente entre tais 

bairros em relação a São José do Turvo, como dito por um representante da associação de 

moradores que foi entrevistado. Para ele significou uma intervenção que possibilitaria o 

desmembramento desses bairros, sem afetar demais bairros. 

Um vereador em Barra do Piraí entrou com um projeto na Câmara 

Municipal em 2007 pedindo a divisão de São José do Turvo com Califórnia; 

e criando o 6º distrito de Barra do Piraí com o nome de Califórnia da 

Barra. 31 de janeiro de 2007 foi sancionado pelo então prefeito da ocasião, 

que deu a origem a Califórnia como Distrito. Com isso entrou com mais 

força nosso sonho de anexar o Distrito Califórnia com Volta Redonda. 

(AU1). 

 

3.2. Relação de Barra do Piraí, pelo Distrito Califórnia, com o município de Volta 

Redonda  

O município de Volta Redonda, como mencionado, também se localiza na região Sul 

Fluminense no estado do Rio de Janeiro e, anteriormente ao atual quadro institucional, era um 

distrito pertencente à Barra Mansa. No ano de 1941 com início do ciclo de industrialização 

em Volta Redonda, escolhida para a instalação  

da Usina Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). 

 Volta Redonda então começou a ceder lugar aos operários vindos das mais diversas 

localidades brasileiras. Com isso seus habitantes perceberam a desvantagem da dependência 

do Distrito com seu município-sede, Barra Mansa, em 1954. Em julho desse mesmo ano tem-

se o início de um novo desenvolvimento em Volta Redonda, que foi emancipada após vários 

movimentos políticos (PORTALVR, 2017). 

Atualmente o município, com seus 63 anos vive uma realidade diferente da descrita 

devido a privatização da CSN, que desencadeou uma nova realidade em Volta Redonda. O 

município possui segundo o IBGE (2017) uma população estimada em 265.201 habitantes.  

Como já mencionado o município de Barra do Piraí faz limite com o município de 

Volta Redonda. Portanto, a proximidade entre os dois municípios permite aos moradores do 

Distrito Califórnia a realização de comparações de ambos. Dessa forma, os moradores podem 

relatar suas experiências nas duas localidades, enquanto parte do Distrito que faz tal limite. 
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Mapa 1: Região Médio Paraíba Rio de Janeiro 

 

Fonte: Secretaria de Estado da Defesa Civil, 2017. 

 

No mapa acima podemos analisar geograficamente a proximidade entre Barra do Piraí 

e Volta Redonda, além de suas dimensões territoriais. O Distrito Califórnia faz divisa com o 

município de Volta Redonda, o que viabiliza o deslocamento para tal município 

possibilitando uma maior convivência neste local e na utilização dos serviços públicos. Isso 

por se considerar insuficiente o atendimento da gestão de Barra para atender as demandas 

dessa população local, como pode ser identificado nas falas das entrevistas.  

Essa dimensão dos territórios sob uma perspectiva geográfica possibilita analisar a 

diferença de extensão entre eles, em que o território barrense possui uma área maior 

totalizando 575,42 km², se comparado ao município volta-redondense que compreende 184,96 

km². Pelo gráfico abaixo tal discrepância é ainda mais evidente: Barra do Piraí possui área 

aproximadamente quatro vezes maior que Volta Redonda, (ATLAS DE 

DESENVOLVIMENTO HUMANO BRASIL, 2017). 

Tal análise pode ser ainda discutida sob a ótica da densidade demográfica desses 

municípios. Há, neste caso, uma inversão, uma vez que Volta Redonda possui 1.394,87 

habitantes por km², enquanto Barra do Piraí compreende 164,84 habitantes por km². O que 
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permite entender que Volta Redonda possui um território mais populoso em comparação ao 

território barrense e até desenvolvido, devido à implementação da CSN no município, que 

contribuiu para sua extensão populacional. E Barra do Piraí demonstra possuir áreas que 

podem ser desenvolvidas.   

Gráfico 1 – Comparação da área territorial e densidade demográfica de Barra do Piraí e Volta Redonda. 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano Brasil, 2017. 

Nota: Elaborado pela autora 

 

3.3. Distrito Califórnia 

O Distrito Califórnia da Barra é o de menor extensão territorial do município, com 

apenas 28,474 km².  Mas, em contrapartida, se caracteriza como o segundo mais populoso, 

com mais de 20 mil habitantes. O Distrito compreende onze bairros – Bairro de Fátima, Boa 

Vista da Barra, Califórnia, Cerâmica União, Estrela de Fátima, Guadalupe, Morada do Vale, 

Recanto Feliz, Santa Terezinha, São Francisco e São Luís da Barra - e está localizado a 

aproximadamente 36,1 km do centro de Barra do Piraí.  Atualmente possui duas unidades 

básicas de saúde, duas unidades escolares e um Centro de Referência Municipal de 

Assistência Social para atender todos estes bairros (BARRA DO PIRAÍ, 2017). 
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Figura 1: Imagem satélite de Barra do Piraí 

Fonte: Google Earch, 2017. 

Na figura acima estão os bairros de Barra do Piraí e de Volta Redonda em uma 

imagem de satélite, que possibilita identificar a proximidade desses municípios. Na área 

destacada se encontra a principal divisa entre os bairros Califórnia (Barra do Piraí) e Dom 

Bosco (Volta Redonda), que favorece a interação entre ambos, mas principalmente a inserção 

do Distrito Califórnia no município vizinho. Além do distanciamento desse ao Centro de 

Barra do Piraí, como destacado na fala de um entrevistado: “tem gente que cresceu aqui e 

agora já adulto que se perguntar uma rua em Barra do Piraí não conhece.. ou se perguntar 

quantas vezes foi à Barra do Piraí (centro), foi pouquíssimas vezes” (AU1). 

Ao chamar o Centro, ou os bairros que se localizam em suas redondezas, de “Barra do 

Piraí”, pode-se perceber que não há um vínculo direto com o próprio município, como se 

Barra do Piraí fosse algo distante, mas que na verdade é o local na qual estão inseridos: “Não 

tem um vínculo com a cidade de Barra, pelo contrário, não se fala que é Barra do Piraí” 

(AU1). 

3.4. Atores  

Anteriormente às entrevistas foram realizadas algumas conversas informais, que 

facilitou o acesso a realidade existente das associações de moradores, além de uma 

compreensão ainda maior referente a mobilização dos representantes, criando assim um 

espaço de imersão no objeto analisado, mesmo que a pesquisadora já faça parte do contexto 

vivido pela população local.  
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Os atores realizam ações dentro de um cenário, que pode ser entendido como 

organizações. Esses atores precisam ter atribuições relacionadas tanto por seus conhecimentos 

pessoais, econômicos, políticos e de liderança (IIDA, 1993). No objeto aqui analisado 

podemos identificar nos atores atribuições referentes principalmente às capacidades políticas 

de lideranças. 

 Os atores identificados, como já apresentados na metodologia, fazem parte da 

sociedade civil de três bairros do Distrito Califórnia (Bairro de Fátima, Califórnia e Cerâmica 

União), alguns foram e, outros ainda são representantes das associações de moradores. Todos 

os entrevistados afirmam que há muito tempo participam das associações, sendo que a 

maioria desde a década de 1990, ainda início da fundação das mesmas.  

O representante da associação de moradores do Bairro de Fátima não está mais no 

cargo junto à associação. Saiu no ano de 2012, mas participou ainda das discussões do 

processo de anexação. Os representantes do bairro Califórnia e Cerâmica União ainda fazem 

parte diretamente das associações. 

 Durante as entrevistas eles contaram que no começo havia muita gente trabalhando 

junto nas associações, mas que ao longo do tempo o número só foi diminuindo e a construção 

coletiva não muito consolidada. Os cinco representantes fizeram parte do processo de 

anexação do Distrito, o que permitiu a realização de uma comparação da mobilização da 

comunidade referente a participação na construção política de seu território. 

Além dos atores já descritos, também pôde ser identificados representantes do poder 

público, principalmente do Legislativo em apoio ao processo de anexação. Mas aqui a 

pesquisa se limita a sociedade civil, a fim de buscar entender seu sentimento de pertencimento 

e os motivos de não estarem satisfeitos com o município de Barra do Piraí, por definirem 

assim um problema comum do Distrito Califórnia.   

3.5. Pertencimento  

Muitas pessoas vieram de Volta Redonda, compraram seus terrenos aqui, 

mas continuavam com seus vínculos de lá. Então a gente viu que o nosso 

perfil de morador, tanto na sua vida prática como diária, até no seu 

trabalho é mais compatível a Volta Redonda que com Barra do Piraí. A 

gente vê hoje que os traços de nossos moradores, e a condição que nós 

vivemos politicamente no Distrito Califórnia é mais parecido com Volta 

Redonda que com Barra do Piraí (AU1). 

 

(...) nós somos filhos de Volta Redonda. Vivemos a realidade de Volta 

Redonda, na educação, na saúde. Nós geramos receita e emprego para 

Volta Redonda. Nós temos uma estimativa de 36 km do centro de Barra do 

Piraí, o que acontece com o povo que mora aqui? A maioria nasceu em 
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Volta Redonda. Politicamente em Volta Redonda somos 100%  mais que 

Barra do Piraí (AF). 

 

Desta forma, a identidade do morador do Distrito Califórnia está associada a vínculos 

pré-existentes no município de Volta Redonda, devido a grande parte da população desse 

Distrito ter vindo do município vizinho. Tal afirmação pode ser confirmada no trecho acima 

citado, e pela fala de outro entrevistado que descreveu sua vida antes de mudar para 

Califórnia, e que esta ainda continua baseada lá.  

Portanto, podem-se relacionar tais falas dos entrevistados com a não concepção de um 

território, conforme a afirmação de Haesbert (2004), na qual aponta que a identificação com o 

local faz parte da concepção de território na construção do sentimento de pertencimento local. 

Não somente a vinda dos moradores de Volta Redonda é apontada como fator 

determinante na construção da identidade do Distrito, mas também a proximidade geográfica 

existente. Além disso, a pesquisadora aponta para o fato dos moradores em suas vidas diárias 

se queixarem da insuficiência de oferta dos serviços públicos (principalmente relacionada à 

saúde) diante uma população com mais de 20 mil habitantes. 

A proximidade é o fator da gente se sentir parte. Porque se Barra coloca os 

serviços públicos que o morador espera, precisa e merece, porque também 

paga os impostos, ninguém vai lembrar de buscar essas coisas em Volta 

Redonda. Vamos ter tudo aqui. Esse sentimento vem com a ausência de 

serviços públicos, que acabam só aumentando. Essa situação toda existe 

porque com toda essa proximidade acaba que você vive em Volta Redonda. 

O sentimento é de morador volta-redondense (AC). 

 

Referente aos serviços públicos ofertados a população do distrito, pode ser analisado 

que os moradores, de forma generalizada, são insatisfeitos, assim como nas entrevistas 

também é bastante reforçado pelos atores. Um dos entrevistados faz uma relação comparativa, 

ao afirmar que, por exemplo, “é como se a gente merecesse um dez, mas recebesse só um” 

(AU1).   

(...) E tudo se resolve em Volta Redonda, água, luz, telefone, o pessoal 

trabalha... o transporte, educação, saúde. Tudo gira em torno da cidade de 

Volta Redonda. E aí a coisa chegou a esse ponto, da gente não querer mais 

pertencer a Barra do Piraí, de sermos cidadãos de Volta Redonda (AU1). 

 

Portanto, o sentimento de pertencimento é fomentado pela administração pública de 

Barra do Piraí, que fica evidente em todas as entrevistas realizadas e pela percepção da 

pesquisadora; mais evidente na fala de um entrevistado:  

Esse sentimento... sentimento é livre né, o sentimento sempre vai ter devido 

a proximidade com Volta Redonda, que aumenta e diminui dentro da 

capacidade de Barra do Piraí cuidar do morador daqui. Aí que é o 
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termômetro. A prefeitura de Barra trabalha melhor, cai o sentimento. Poder 

público de Barra fica aí devendo... aumenta o sentimento (AC). 

 

Se identificar com o local é fundamental na construção de um território que fomente o 

sentimento de pertencimento e se apropriem do uso da terra coletivamente de forma integrada 

(HAESBERT, 2004). O sentimento relacionado à identidade pode ser despertado na vida das 

pessoas de diferentes formas, no caso aqui analisado, este envolvimento está além da 

proximidade com município vizinho, mas sim na ausência de serviços públicos de qualidade 

oferecidos pelo poder público de Barra do Piraí e por uma vida ativa em Volta Redonda. 

Portanto, não há a compreensão de um território construído pela população do Distrito 

Califórnia referente ao espaço no qual estão inseridos.  

Tal concepção de território e sentimento do Distrito se refere à Barra do Piraí apenas 

de forma institucional, só com a compreensão do espaço geográfico puramente limitado. 

Diferente ao sentimento construído na própria, de um território no Distrito, que pode ser 

interpretado na seguinte fala: 

Hoje o sentimento do morador aqui à Barra do Piraí... Nós gostamos de 

onde moramos, da nossa comunidade, mesmo com a situação a gente ama 

esse lugar. E se for colocar em questão não o bairro, mas a cidade que a 

gente pertence, aí a situação é bem complicada (AC1).  

 

Os conceitos “território dado” e “território construído” descrito por Pecqueur (2005) 

possibilitam caracterizar o Distrito Califórnia dentro da discussão de território. Uma vez que o 

espaço instituído demarcado geograficamente, localizado no munícipio de Barra do Piraí em 

uma delimitação puramente político-administrativa, se associa a ideia de “território dado”. Já 

a identidade mencionada referente à carência dos serviços públicos ofertados por Barra do 

Piraí, de uma comunidade abandonada, a partir desse contexto baseou sua vida em Volta 

Redonda, que associou o “território construído” ao não sentimento com o local 

institucionalmente estabelecido.  

Outro fator a ser explorado se refere ao fato de esta população local estar distante 

geograficamente a mais de 30 km do Centro de seu município e mais próximo de outro. Um 

fator que impacta diretamente o custo de deslocamento dos moradores para ambos os centros, 

já que o transporte público para Volta Redonda é mais acessível economicamente, além do 

tempo reduzido para se chegar lá: 

Porque você com dez ou quinze minutos está em Volta Redonda, seja qual 

for o horário. Já para Barra do Piraí você depende de uma condução de 

despesa, tem pedágio e é longe (AU2). 
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Ou seja, se um morador do distrito tem algum problema que para ser resolvido deva 

deslocar-se até algum destes Centros, e tem a opção de escolha, ele preferirá ir até Volta 

Redonda, pois gastará menos recurso financeiro e tempo. 

Assim como aborda Raffestin (1993) a territorialidade é única e isoladamente de um 

território devido às especificidades contidas em sua construção e seu desenvolvimento. Tal 

como deve ser compreendido o Distrito Califórnia, que com todas as suas características e 

vivências locais tem a consolidação de um território enquanto Distrito. Porém, quanto a Barra 

do Piraí está apenas inserido institucionalmente, não como parte de um território municipal.  

Dessa forma, é possível analisar esse Distrito desvinculado a um processo de 

territorialização em seu próprio município, como reporta Raffestin (1993), mas sendo 

permitido visualizar tal processo pautado no município vizinho. 

Ou seja, a vida diária do barrense residente no Distrito Califórnia se baseia na rotina, 

praticamente, do território volta-redondense. Pode-se refletir a fala de um entrevistado que 

afirma (AF), “A Califórnia é considerada só como dormitório de Volta Redonda”, devido a 

todas as suas atividades e necessidades serem influenciadas na realidade lá existente. Tal fala 

do entrevistado guarda relação com o que Cazella, Bonnal e Maluf (2009) discorrem acerca 

da construção de um território por meio do uso social.  

Todos esses aspectos mencionados compreendem os motivos para o desejo da 

comunidade se desmembrar de Barra do Piraí, já que não há sentimento de pertencimento com 

o município. Porém, deve-se atentar a um ponto pertinente, referente aos recursos disponíveis 

de cada um desses municípios. Sendo um fator relevante, devido o Distrito estar na fronteira, 

conhecendo as duas realidades, talvez, possam se sentir inclusos naquele que demonstra maior 

capacidade de melhor atendê-lo, associando assim seu sentimento de pertencimento. 

Barra do Piraí tem um recurso e Volta Redonda tem outro. A gente vive aqui 

olhando lá e querendo as coisas que tem lá. Volta Redonda tem um posto de 

saúde e uma praça em todo bairro. Eu acho que proporcionalmente nós 

poderíamos estar melhores por meio de Barra do Piraí (AC). 

 

É possível afirmar que a questão de identidade dos moradores está diretamente 

atrelada à localização do distrito referente ao Centro de Barra do Piraí e a Volta Redonda, 

ainda mais pela comunidade ter expressivamente suas vidas diárias baseada no município 

vizinho. Assim, como pode considerar o território como “um espaço de identificação. O 

sentimento é a sua base e a forma espacial importa muito pouco, pois esta pode ser variável” 

(MEDEIROS, 2000, p. 217). Nota-se que o sentimento de identificação e pertencimento do 

Distrito Califórnia não possui relação com o município no qual está inserido.  
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Este sentimento direcionado a Volta Redonda é alimentado pelos candidatos políticos, 

principalmente na época eleitoral:  

Porque a culpa vem de Volta Redonda também, que nos períodos eleitorais 

candidatos adentram aqui na Califórnia e fazem suas promessas. Então não 

é o “californiano” só que quer por que quer ir pra lá não, mas ele é 

incentivado. Estamos aqui na fronteira, então já passou da hora das 

autoridades sentarem e pensarem como administrar isso lá (AC). 

 

Portanto, se percebe que tal sentimento e as relações com Volta Redonda são claros. O 

desejo da população do Distrito Califórnia de anexar é tão popular, que em épocas eleitorais 

os candidatos do município de Volta Redonda se utilizam de tal argumento para angariar 

votos prometendo aquilo que é mais sensível a esta população local. 

3.6. Desejo por mudança  

O desejo de mudança há muito tempo existe nos discursos da população. Tal 

afirmação pode ser comprovada, na captação das falas dos entrevistados que relatam as 

reuniões realizadas para discussão do processo de anexação. Todos estes atores afirmam ter 

havido grande participação da população local. Isso faz refletir acerca da discussão já 

apresentada de Cazella; Bonnal; Maluf (2009) que pauta a solução de problemas comuns por 

meio de uma ação coletiva entre os atores da mesma comunidade sustentando a formação de 

um território, marcado por questões pertinentes a realidade dos mesmos, considerando 

aspectos sociais, culturais e históricos. 

Durante as entrevistas realizadas os representantes das associações lembraram-se de 

momentos passados nos quais a população do Distrito Califórnia já desejava desmembrar-se 

de Barra do Piraí. Foi mencionado um abaixo assinado realizado ainda na década de 1980 que 

não teve sucesso devido a nova legislação da CF 88. Teve também uma mobilização para 

anexação na década de 1990, quando o atual Distrito ainda pertencia ao Distrito de São José 

do Turvo. Existia a pretensão de anexação a Volta Redonda, mas durante o processo foi 

mudado para uma emancipação, que:  

No decorrer, no planejamento da ocasião chegaram à conclusão que era 

melhor a emancipação. Então aquele plebiscito foi para emancipação que 

teve origem no abaixo assinado. Mudança de anexação para emancipação. 

Que não teve êxito na ocasião por falta de quórum, não teve numero 

suficiente de eleitores nas urnas, então a Califórnia não se emancipou (AC). 

 

Tais mobilizações só corroboram para fortalecer o desejo de mudança desde décadas 

passadas, que reforçam a insatisfação da comunidade quanto ao “território dado” em que 

estão inseridos. Estes movimentos contaram com o apoio da população de modo generalizado, 

além da igreja católica, como mencionado por um dos entrevistados.  
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Tinham reuniões, tinha um programa de rádio que divulgava as reuniões 

que fazíamos com os vereadores da época envolvidos na emancipação e 

também o deputado federal que participava juntamente com a mobilização 

da população. Naquela ocasião houve um movimento muito forte da igreja 

católica - o precursor dessa história. Eles abraçaram esse processo de 

emancipação. E no dia da eleição infelizmente faltaram votos, sendo o 

projeto arquivado (AC1). 

 

A anexação foi ter um movimento de muita força no ano de 2011. No dia 01 de agosto 

deste mesmo ano, em uma reunião na Associação de Moradores da Califórnia, com a presença 

de representantes das associações dos demais bairros do Distrito (maioria dos aqui 

entrevistados participou). Foi-se pensada uma maneira para atender aos anseios da população 

de forma organizada, pois se acreditava que esta era única solução para os problemas do 

Distrito.  

Desta reunião foi elaborado o Projeto de Lei 733/2011 de autoria do Deputado 

Estadual Edson Albertassi (PMDB), que apoiou a organização das associações de moradores 

para conquistarem tal mudança. O projeto foi apresentado na Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio de Janeiro e possui em sua ementa o desmembramento de onze bairros do 

município de Barra do Piraí e anexação à Volta Redonda, conforme apontam quatro artigos: 

Art.1º - Os bairros Boa Vista da Barra, Santa Teresinha, Cerâmica União, 

Recanto Feliz I e II, Morada do Vale, Califórnia, Bairro de Fátima, Estrela 

de Fátima, São Luís da Barra e São Francisco são desmembrados de Barra 

do Piraí e anexados os seus territórios ao município de Volta Redonda, sem 

criar novo município. 

Art.2º - Fica determinada a realização do plebiscito destinado a consultar às 

populações interessadas, relativamente ao desmembramento dos bairros 

citados no Art.1º e anexação dos seus territórios ao município de Volta 

Redonda. 

Parágrafo único. A consulta plebiscitária de que trata o caput deverá ser 

realizada no prazo máximo de 06 (seis) meses, a contar da publicação desta 

Lei. 

Art.3º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial e a 

instituir o Programa de Trabalho Auxílio ao Tribunal Regional Eleitoral do 

Rio de Janeiro para os fins de que trata esta Lei, em conformidade com o 

artigo 120, da Lei nº 287, de 04 de dezembro de 1979. 

Art.4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário (ALERJ, 2011). 

 

O autor do projeto se pauta na justificativa de que os bairros pertencentes ao Distrito 

Califórnia fazem divisa com Volta Redonda, estando localizados com maior proximidade do 

município vizinho em comparação ao Centro da própria cidade.  

Além disso, é descrito no Projeto de Lei que os moradores desse distrito têm suas 

vidas baseada em Volta Redonda, por meio do trabalho, atendimento a saúde, educação, 

comércio, além do serviço de água e esgoto e da rede elétrica. O deputado afirma, ainda, que a 
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anexação possa suprir as carências de infraestrutura dos moradores.  A Constituição Federal 

de 1988 e o Artigo 357 da Constituição Estadual preveem tais ações de desmembramento e 

anexação de municípios de responsabilidade da Lei Estadual juntamente a realização de 

plebiscito com a população dos municípios envolvidos (ALERJ, 2011). 

A justificativa apresentada no documento descreve plenamente os motivos aqui já 

discutidos de tal mobilização e anseio da população de Califórnia da Barra. 

Logo após a divulgação do Projeto de Lei 733/2011, conforme veiculado em jornal da 

região (FOCO REGIONAL, 2011) no mês de setembro do mesmo ano, cerca de dois mil 

moradores, pertencentes ao Distrito Califórnia, participaram de um encontro com lideranças 

políticas para acompanhar a tramitação e obter informações do Projeto de Lei em um Centro 

Integrado de Educação Pública do distrito.  

Nesta ocasião, o autor do projeto reforçou que o movimento pertencia à comunidade, e 

estes estariam cientes de todo o processo, tendo ainda destacado que a conquista maior seria 

da população com a anexação. Este encontro, segundo um dos entrevistados, demonstrou 

caráter de seriedade no processo de anexação, o que fez com que a população acreditasse na 

concretização da mudança dessa vez. 

O projeto percorreu a Administração Pública de 2011 até 2016 com apoio expressivo 

de vereadores do município de Volta Redonda, de deputados tanto estaduais quanto federais, 

que conheciam a realidade do Distrito. Como também, pelo trabalho exaustivo das 

associações de viajarem para Brasília, para a capital do Rio de Janeiro, sempre em busca de 

apoio nas votações. Durante este tempo o projeto demonstrava caráter positivo de anexação, 

principalmente até 2014, segundo dois dos entrevistados que participaram expressivamente 

em todas essas ações e estavam presentes nas votações.  

No ano de 2015 teve seu parecer favorável concluindo com substitutivo apresentando 

modificações no conteúdo referente ao Projeto, no qual em sua ementa “estabelece novos 

limites territoriais dos municípios de Volta Redonda e Barra do Piraí”, com a promulgação da 

Lei Ordinária 7009/2015 decretada pela ALERJ. O decreto compõe dois artigos que declaram 

de forma técnica os limites existentes entre os municípios de Barra do Piraí e Volta Redonda 

(ALERJ, 2015). 

Essa alteração na lei gerou diferentes percepções por parte dos representantes das 

associações, divergindo opiniões.  

Começamos com o Projeto 733, depois para que houvesse uma mudança, 

para que ganhássemos uma faixa de território maior, foi mudado o projeto 

para 7009, onde pretende mudar as divisas e foi feito um trabalho 



37 

 

geográfico melhor e para que a gente pudesse incorporar no Distrito 

Califórnia maior quantidade de terra possível (AU1). 

 

O Projeto de Lei pedia o plebiscito, mas ele foi alterado. Foi alterado para 

uma lei redefinidora de fronteiras, sem... eu acho necessário a clareza a 

comunidade que lutava junto, para informar a alteração do projeto (AC). 

 

Conforme veiculado em jornal da região (DIÁRIO DO VALE, 2016), a anexação do 

Distrito teve seus efeitos suspensos com arguição de inconstitucionalidade declarados após o 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro conceder medida cautelar pedida pela 

Procuradoria Geral do Estado. Tal liminar foi definida pelo desembargador Cláudio Brandão 

de Oliveira e reconhecida pelo Tribunal de Justiça. A inconstitucionalidade foi justificada pela 

Procuradoria por meio da Constituição Federal de 1988, no qual os advogados do governo 

estadual alegam que a lei precisa atender tais especificações.  

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do 

Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

todos autônomos, nos termos desta Constituição. 

 § 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios 

preservarão a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente 

urbano, far-se-ão por lei estadual, obedecidos os requisitos previstos em lei 

complementar estadual, e dependerão de consulta prévia, mediante 

plebiscito, às populações diretamente interessadas. (BRASIL, 1988) 

 

Na percepção da Procuradoria a “lei complementar federal inexiste”, como no caso do 

plebiscito que não aconteceu e a ausência de um estudo de viabilidade municipal a fim de 

pautar a aprovação do processo de anexação. São descritas orientações dos advogados, que 

afirmam a possibilidade de prejuízos para os dois municípios, tendo em vista que os domínios 

materiais do Distrito Califórnia seriam deslocadas ao município de Volta Redonda (DIÁRIO 

DO VALE, 2016) 

O não atendimento às prerrogativas da Constituição de 1988 foi compreendido pela 

maioria dos entrevistados, que antes mesmo de oficialmente ser declarada a arguição de 

inconstitucionalidade já era por eles imaginada. Que explica o desânimo por parte destes 

quanto ao insucesso da anexação. A partir deste contexto pode-se perceber que o processo de 

anexação se deu encerrado e indiscutível sobre a visão de alguns representantes dentro a 

agenda pública, que afirma: 

Eu dou como encerrado esse projeto de lei, ainda mais pela situação toda 

que o Brasil passa (AC). 

 

(...) a gente continua com a mesma esperança desde lá em 2007, 2012, 2015, 

estamos na mesma sintonia, não diminuiu de forma alguma. Em nosso 

pensamento e nosso coração que isso vai acontecer essa obra grandiosa 

(AU1). 
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Não deu certo e nem vai dar certo (AF). 

 

O processo eu não acredito mais, só que se voltar eu vou lutar, claro (AU2). 

 

Pode aparecer outro politico ai e querer mexer nisso aí, tem raiz ai. Para 

mim acabou (AU3). 

 

Estas afirmações e as reações percebidas durante as entrevistas permite notar que a 

maioria dos entrevistados não acredita mais na anexação, principalmente, pelo cansaço 

consequente desses cinco anos de luta, como assim eles caracterizam. Ainda pode ser 

considerado no decorrer dos anos que poucos estiveram realmente envolvidos até o decreto 

final de inconstitucionalidade, pois alguns alegaram a falta de transparência na tramitação de 

todas as fases do projeto, referente àquilo que era passado para eles e assim decidiram se 

afastar.  

3.7. Participação  

Como já mencionado, o processo de anexação emergiu da vontade da população por 

meio do protagonismo de atores: as associações de moradores. As associações de moradores 

representam a realidade de um bairro, ou seja, de uma comunidade de forma limitada.  

Assim como aborda Cazella, Bonnal e Maluf (2009) pode-se pensar no poder de forma 

oposta a ideia de coerção, como uma ferramenta de voz no espaço territorial, em que os atores 

busquem empoderamento através dos mecanismos de participação, como no caso deste estudo 

as associações de moradores.  

Ou seja, as associações de moradores podem ser consideradas instâncias que 

possibilitam voz à população. Dessa forma, os moradores do Distrito Califórnia pontuam suas 

necessidades e levam até ao poder público a fim de que este possa planejar suas ações 

pautadas na realidade local. 

 A administração pública sozinha não consegue atender adequadamente aos anseios da 

população. Pois considera-se que atuando isoladamente, é falha ao identificar efetivamente as 

demandas da sociedade. Portanto, as associações de moradores possuem capacidade para 

apontar os problemas para serem resolvidos por Barra do Piraí (TENÓRIO; ROZEMBERG, 

1997). 

Os entrevistados apontam para uma resistência quanto ao poder público de Barra do 

Piraí em estabelecer um espaço de diálogo com as associações de moradores, enquanto atores 

e parte da sociedade civil. Além do deslocamento que precisam fazer para ir até ao Centro de 

Barra do Piraí na busca desse diálogo, tal relação é descrita da seguinte forma:  
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A associação tem dificuldade até de sair da Califórnia e ir a Barra do Piraí 

para levar algumas reivindicações que é de necessidade para os moradores. 

O poder público daqui tem uma dificuldade muito grande em atender o povo 

da Califórnia, principalmente as associações de moradores (AU1).  

 

Tanto quanto hoje. Inúmeras vezes eu marcava reunião e eles desmarcavam 

de véspera. E nós fomos levando assim. Mas éramos recebidos, tanto pelo 

prefeito quanto secretariado, mas não tínhamos o retorno. Não é diferente 

de hoje tá? Continua assim (AF). 

 

Distante. Muito difícil (AU2). 

 

Comentavam que eram atendidos lá em Barra, sempre bem atendidos, mas 

com a distância daqui com Barra do Piraí, ficava na conversa só (AU3).  

 

Tal postura associada à administração de Barra do Piraí se opõe ao que Jacobi (2002) 

discorre acerca dessas organizações comunitárias serem incorporados nas atividades 

desenvolvidas pela administração pública. Em uma oportunidade provedora para discussão 

transparente a fim de que esses grupos tenham voz ativa nos processos de elaboração e gestão 

de políticas públicas.  

Também pôde ser analisada uma postura de caráter vertical nas decisões de interesse 

público, o que inviabiliza uma participação efetiva da comunidade e, até mesmo, a 

possibilidade desta, por meio do seu envolvimento, se sentir verdadeiramente parte da 

construção política (TENÓRIO E ROZENBERG, 1997).  

Outra dificuldade apontada pelos entrevistados é a limitada participação da população 

nas reuniões e nas atividades promovidas pelas associações de moradores. Tal ausência está 

relacionada diretamente a falta de interesse da própria população local e consciência política. 

Talvez a compreensão desse espaço como ferramenta de mudança a fim de exercer uma 

democracia autêntica, ainda não tenha alcançado a consciência dos moradores na 

consolidação desse sentimento, de envolvimento e mudança (BORDENAVE, 1994). 

O que demonstra a dificuldade da prática da participação, de realmente concretizá-la, e 

não ficar apenas no discurso teórico. De ser um processo que parte do próprio interesse da 

população e, de se fazer presente em um espaço conquistado (DEMO, 2009). 

Apesar dessa ausência da comunidade em espaços de discussão política para o próprio 

município, durante o processo de anexação a participação foi expressivamente positiva, o que 

pode ter ocorrido devido à ansiedade em pertencer a Volta Redonda: 

Nós levamos dez ônibus em uma audiência pública em Volta Redonda, todos 

eles lotados, todos aqui do distrito. Comenta-se em Volta Redonda, na 

câmara de vereadores que foi a maior audiência pública realizada na 

cidade até hoje. Então você a quantidade de pessoas que participavam na 

ocasião. Em todo momento no auge da anexação, que foram dois anos e 
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meio, quase três anos, nós fizemos carreata na Califórnia de ter aí mil 

carros, mil e quinhentos carros, passeatas lotadas. Então houve naquele 

momento uma participação da comunidade, dos moradores muito grande 

(AU1). 

 

Tem propriamente uma coisa inerente aqui da nossa comunidade, o que 

conseguiu realmente unificar o sentimento, o desejo, foi o momento de 

anexação. Ali viu em cada ponto aqui do distrito Califórnia sendo favorável 

a esse desejo de anexar a Volta Redonda né. Uma das sugestões do povo 

para associação que foi percebida foi a anexação. Que viram como a única 

forma de melhoria para cá (AC). 

 

De acordo com os entrevistados, pode-se relacionar essa participação ao desejo de 

integrar a Volta Redonda, como um sentimento generalizado no Distrito Califórnia, durante o 

período do processo de anexação. Tal afirmação dialoga diretamente com Tenório e 

Rozenberg (1997), ao apontarem que a participação acontece quando os indivíduos se unem e 

desejam de forma organizada coletivamente buscar soluções de problemas comuns; o que foi 

percebido durante o processo de anexação.  

Mas após o processo de anexação ter sido compreendido pela maioria como encerrado, 

a participação da população “voltou à estaca zero”, ou seja, sem entusiasmo de luta: 

Porque que não continuou unido depois do processo de anexação? Eu “tô” 

aqui né. A vida segue, a gente não pode baixar guarda, a gente tem que 

lutar. Uma das faltas de consciência do morador é essa: luta. Associação de 

moradores é um instrumento de luta. Não é um instrumento do poder 

executivo que vai fazer uma obra pra ele. Lutar é assim mesmo, pedir uma 

vez, duas, três (AC). 

 

3.8. Administração Pública de Barra do Piraí no processo de anexação 

Pode ser explorada, ainda, a posição da administração pública local à mobilização da 

população para se desmembrar do município. Representantes tanto do poder Executivo quanto 

Legislativo, procuraram manter certa postura de neutralidade, se colocando ao lado do desejo 

da população, do que ela considera melhor. Contudo, de certa forma, acredita-se que os 

representantes políticos não queriam perder um Distrito que compõe 1/4 dos habitantes de 

Barra do Piraí, conforme expressaram nas entrevistas.   

Os vereadores não apoiavam muito não, eles ficavam em cima do muro. 

Eles não iam falar pra anexar, perder a população pra Volta Redonda. O 

próprio prefeito deu uma entrevista dizendo que não achava bom passar 

não, se deu contra, mas que respeitava a vontade da população. Em volta 

redonda recebiam a gente de braços abertos, demonstraram muito apoio 

(AC3). 

 

Alguns entrevistados interpretaram da mesma maneira o posicionamento de Barra do 

Piraí: como algo não favorável ao município, mesmo que não tenham se posicionado 
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contrariamente ao processo proveniente da população. O que é compreensível por se pensar 

em um número expressivo de habitantes e no quanto o Distrito cresce habitacionalmente, mas 

que deixa clara a necessidade de intervenção da administração pública.  

Em contrapartida Volta Redonda demonstrou à comunidade apoio significativo 

durante o processo e na expectativa positiva em recebê-los. O que para os representantes das 

associações de moradores foi um ponto favorável a anexação.  

Os entrevistados também disseram que durante o processo a Prefeitura de Barra do 

Piraí não demonstrou nenhuma mudança expressiva dentro do Distrito Califórnia para tentar 

reverter esse sentimento, ou seja, não houve melhora dos serviços públicos e nem no 

atendimento quanto aos representantes das associações de moradores. Tal postura só criou 

uma comparação ainda maior com o município de Volta Redonda, que “sempre se posicionou 

de braços abertos” (AC). 

3.9. A população e a inconstitucionalidade da anexação 

Com a inconstitucionalidade da lei que propunha a anexação os moradores, segundo as 

entrevistas, não mantiveram o mesmo entusiasmo em continuar a participar das associações 

de moradores. A maioria dos entrevistados aponta que a população ficou decepcionada e 

muito triste diante tal contexto, porque a anexação era algo já garantido assim como foi 

transmitido pelos jornais e nas próprias reuniões que realizavam.  

Nós acreditávamos piamente que ia ser anexada (...), a população tinha uma 

ansiedade maior, a participação foi muito boa; o povo contava realmente 

que nós já éramos Volta Redonda. O povo ficou muito, muito triste. A gente 

ficou com tanta vergonha que nem gosta de comentar mais. Vergonha da 

gente mesmo acreditar na pessoa que botou a gente naquele entusiasmo e de 

repente tirar o tapete da população (AU2). 

 

3.9.1. Desdobramentos para o Distrito Califórnia da Barra 

Que o processo teve repercussão foi notável, tanto na arena municipal quanto estadual 

e federal. Dois dos representantes entrevistados viajaram para Brasília em um ato, a fim de 

pedir apoio aos deputados para conseguirem a anexação. Além de várias idas à ALERJ, a fim 

de acompanhar de perto todo tramite e conseguirem maior apoio dentro da esfera pública. 

Além disso, destaca-se a cobertura da mídia em várias mobilizações e reuniões, isso tanto da 

mídia escrita quanto falada, principalmente, nos jornais e telejornais locais conforme 

mencionado nas entrevistas e nas notícias recorrentes durante os anos percorridos. 

O processo por alguns se deu por encerrado e para outros ainda há esperança, como já 

discutido. Mas, as últimas notícias encontradas na internet se referem a inconstitucionalidade 
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decretada, o que esgotou toda a discussão dentro da mídia e nos assuntos discutidos pelo 

Distrito Califórnia. 

O que foi questionado após todo esse processo de mobilização, se refere aos 

desdobramentos que interferem diretamente a vida dos moradores do Distrito. Durante as 

entrevistas pôde-se perceber divergências nas percepções quanto a realidade hoje no Distrito, 

ainda por se considerar a mudança de gestão concretizada na última eleição, em 2016.  

Nós temos vários problemas aqui na Califórnia, que a prefeitura deixa a 

desejar. Mas o novo prefeito já fez a mudança no ônibus para Barra, com 

mais horários e baixando o preço da passagem, que tem a intenção de dar 

esse sentimento ao morador da Califórnia de ser barrense, tomara que ele 

consiga. Então é um ponto de partida né, para muitas coisas que a gente 

espera. Este prefeito agora está acenando com boa vontade, está com mais 

abertura e até vindo aqui. O movimento em si não teve êxito na anexação. 

Mas teve êxito em chamar atenção para Barra do Piraí. Você já pode ver as 

firmas chegando aqui perto da Califórnia, porque ali é uma área de 

extensão industrial de Barra. Os vereadores estão mais atentos nos projetos 

de lei (AC). 

 

(...) mudou porque nessa eleição a gente está tendo um trabalho social 

maior (AU2). 

 

Agora o novo prefeito está olhando mais pra cá, acredito que ficaram 

alerta. Se melhorar aqui não vão querer anexar. Mas Barra deveria mesmo 

olhar mais, que com mudanças o povo daria credito pra cá. E os vereadores 

agora estão mais junto com a gente, aí vai ser mais difícil acontecer a 

anexação (AU3). 

 

O que foi possível perceber na maioria das entrevistas direciona para a gestão pública 

atual mais atenta ao Distrito Califórnia, numa aproximação maior com a população. Outro 

ponto identificado pela pesquisadora, como moradora local, diz respeito à atuação dos 

vereadores eleitos, que são oriundos de Califórnia da Barra. Isso tem permitido a busca por 

uma maior interação com a comunidade por meio das redes sociais e pela presença nos 

bairros, com intuito de melhoria da realidade dos serviços públicos provenientes de Barra do 

Piraí.  

Dessa forma pode-se associar que tal interação com a sociedade civil possibilita a 

oferta de serviços e atendimento públicos, além da expectativa do poder público de aproximar 

o Distrito com o município barrense. Mas reconhecem a dificuldade devido à relação sólida 

do Distrito com Volta Redonda.  

 

 

  



43 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esta monografia buscou analisar, enquanto objetivo de pesquisa, a participação da 

sociedade civil no processo de criação do Projeto de Lei que propunha a anexação do Distrito 

Califórnia, Barra do Piraí, ao município de Volta Redonda. Dessa forma, o problema central 

girou em torno da compreensão dos motivos relacionados ao anseio da população local em 

pertencer ao seu município vizinho.  

Os conceitos de território e participação cidadã fizeram parte da discussão teórica, que 

buscou relacionar os termos referentes à identidade local, pertencimento e poder na 

construção do entendimento acerca de território. O qual é reconhecido a partir das relações 

sociais existentes através da identificação com o local no qual se está inserido, do sentimento 

de pertencimento existente. 

Questões referentes à participação como ação coletiva, mecanismos de participação e a 

interação entre Estado e sociedade foram exploradas corroborando para a compreensão do 

conceito de participação cidadã. Uma participação construída a partir da identificação coletiva 

e dos espaços públicos que propiciam a interação da sociedade civil com a administração 

pública local, baseada nos direitos e deveres de todos os atores. 

A partir da discussão teórica e dos dados coletados, os resultados foram analisados 

com base nos objetivos específicos propostos. No qual foi possível identificar três associações 

de moradores do Distrito Califórnia como os atores diretamente envolvidos no processo, e a 

partir desses desenvolver os demais objetivos propostos na pesquisa, como, a relação do 

Distrito Califórnia com o município de Volta Redonda, a atuação da Administração Pública 

de Barra do Piraí durante o processo e os desdobramentos que o Projeto desencadeou para a 

população local.  

A discussão dos resultados demonstrou que o desejo de pertencer a Volta Redonda 

unificou a população local, diferentemente dos cenários anteriores ao processo e ao que 

permanece atualmente. 

A busca por Volta Redonda é favorecida pela proximidade do Distrito com o 

município vizinho e pelo vínculo existente fortalecido em suas rotinas, como trabalho, 

educação e, principalmente, saúde. Esses pontos são apontados como justificativa para o 

fomento do anseio da população em anexar a Volta Redonda, retomando assim ao problema 

de pesquisa que propôs identificar os motivos relacionados ao desejo de mudança, sendo desta 

forma, respondido.  
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Um ponto muito explorado pelos representantes das associações de moradores, até 

repetitivo em suas falas, e percebido pela pesquisadora se refere à insatisfação da população 

aos serviços públicos ofertados pelo município barrense, propiciando assim que os moradores 

do Distrito busquem em Volta Redonda aquilo que não possuem em seu próprio município.  

Tal mudança pode acontecer como também mencionado no trabalho, devido aos 

desdobramentos que o processo de anexação possibilitou, como maior atenção da gestão 

pública atual, que parece estar adotando uma postura de maior aproximação com o Distrito, e 

com isso buscando reverter o sentimento pertencente à Volta Redonda para o território no 

qual estão instalados, Barra do Piraí. 

A formação de identidade territorial aqui discutida e a noção de pertencimento 

possibilitou a compreensão de que o Distrito Califórnia ao desejar a anexação apenas queria 

legitimar o sentimento de pertencimento a Volta Redonda, e que sem a aprovação deste as 

relações e a identidade pautada permanecem. Mas que pode ser mudado se houver um melhor 

atendimento referente à provisão de serviços públicos, como pontuado durante as entrevistas 

por alguns atores. 

Por fim, este trabalhou possibilitou a compreensão de um processo de anexação 

ultrapassando os limites abordados na área do Direito. O que contribuiu para o entendimento 

de questões pertinentes que devam ser trabalhadas dentro da administração pública local, 

como a territorialização e a participação cidadã, de forma a fomentar um espaço integrado e 

participativo. 

Diante as limitações desta pesquisa, fica como desdobramento a construção de 

hipóteses, acerca de que realmente a melhoria dos serviços públicos reverteria o sentimento 

que hoje é destinado a Volta Redonda para Barra do Piraí.  
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ANEXO A – ROTEIRO DA ENTREVISTA 

Questionário para realização da entrevista semiestruturada com representantes e 

membros das associações de moradores do Distrito Califórnia  - Barra do Piraí.  

1) Conte um pouco sobre tua história na associação de moradores. Qual a atuação neste 

espaço? 

2) Enquanto representante / membro da associação, como caracteriza a população do 

bairro, enquanto sua atuação em questões políticas? 

3) Qual a frequência das reuniões da associação? Há bastante público? 

4) Qual sentimento de pertencimento você identifica nos moradores do Distrito dentro do 

município? 

5) Como é o diálogo com a Administração Pública de Barra do Piraí? 

6) Como pode ser percebida a relação dos moradores com Volta Redonda? 

7) Como percebe a mobilização da população referente ao anseio a pertencer a Volta 

Redonda? Há movimentos passados que contribuem para tal afirmação?  

8) Quais motivos podem ser apontados que justificam o desejo de mudança de 

município? 

9) Na criação e no acompanhamento do Projeto de Lei 733/2011, quais atores você 

identifica de maior protagonismo na atuação e condução do processo? 

10)  A Lei 7009/2015, decorrente do projeto 733/2011, teve sua inconstitucionalidade 

alegada, encerrando a discussão na agenda pública. Como pode definir tal declaração? 

E como percebeu a sociedade civil diante de tal contexto? 

11) Após o processo de anexação quais os desdobramentos hoje na associação de 

moradores?  

12)  Qual foi a atuação da Administração Pública durante o processo da possível 

anexação? Tanto do executivo quanto do legislativo.  

13)  Você acredita que a anexação ainda pode acontecer? Acha que este processo trouxe 

algo positivo para o Distrito Califórnia após toda a repercussão? 
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ANEXO B – CRIAÇÃO DO DISTRITO CALIFÓRNIA DA BARRA, 2007 

 

 

Fonte: Arquivo disponibilizado pela Associação de Moradores do Bairro Califórnia, 2017. 
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ANEXO C – INÍCIO DO PROCESSO DE ANEXAÇÃO, 2011 

  

 

Fonte: Reportagem disponibilizada pela Associação de Moradores do Distrito Califórnia, 2017 
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ANEXO D -  POSICIONAMENTO DO PREFEITO DE BARRA DO PIRÁI, 

2011. 

 

 

Nota: Reportagem disponibilizada pela Associação de Moradores do Bairro Califórnia, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


