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RESUMO 

 

O trabalho apresentado com denominação de “Nas franjas da cidade: a luta por direitos sociais 

na periferia de Campos dos Goytacazes(RJ)”, objetiva identificar e problematizar sobre os 

conflitos urbanos, mobilizações coletivas e os móveis dos moradores de áreas periféricas, no 

limiar do século XXI, na cidade de Campos dos Goytacazes/RJ. Tal discussão emerge a partir 

da pesquisa de iniciação científica financiada pela FAPERJ, cujo título intitula-se “Trabalho, 

Precarização e Resistência na Periferia do Capitalismo: a Região Norte Fluminense como 

cenário”, por meio da qual investigou-se as ações coletivas, manifestações e grupos de 

resistências, na cidade de Campos. Foi possível, através desta pesquisa, analisar os conflitos 

urbanos protagonizados pelos moradores de áreas periféricas, especificamente os moradores da 

Favela da Margem da Linha, em decorrência dos processos de remoção e destituição de direitos, 

com a implementação dos Grandes Investimentos na cidade de Campos, gerando, por outro 

lado, a transformação das injustiças sociais em resistências contemporâneas, na órbita da 

mundialização do capital. Para atingir o objetivo proposto, o primeiro capítulo se propõe 

realizar uma leitura bibliográfica sobre o capitalismo contemporâneo delimitado pelo avanço 

do braço punitivo estatal e do neoliberalismo, o que fez surgir um quadro de mobilizações da 

classe trabalhadora brasileira após a década de 1970. Como desdobramento do primeiro, o 

segundo capítulo, portando pesquisa hemerográfica, documental e de campo, visa compreender 

as marcas sócio-históricas da cidade de Campos, desde a segunda metade do século XX, 

articulando a relação entre o Estado, mercado e a sociedade civil. Além disto, investiga os 

sujeitos sociais que realizaram uma onda de protestos e manifestações coletivas no século XXI, 

especialmente os moradores de áreas periféricas, na requisição de direitos sociais negados por 

décadas. Como resultados da pesquisa de iniciação científica, nota-se que as demandas dos 

moradores se direcionam ao transporte, saúde, educação, infraestrutura e saneamento, entre 

outras dimensões que perpassam às necessidades de produção e reprodução social da classe 

trabalhadora. Mais peculiarmente, uma parcela de moradores que conseguiu se organizar 

formando um movimento social, foi o grupo subalterno da Favela da Margem da Linha, na 

defesa de sua identidade, projetos políticos, território e cultura. Neste sentido, mapear e estudar 

as mobilizações dos grupos subalternos, na modalidade de moradores de áreas periféricas, é um 

importante mecanismo para a organização e estruturação das ações coletivas e resistências, à 

luz do novo padrão de acumulação do capital ancorado nos agentes rentistas e imobiliários nas 

cidades, ocasionando um contexto de segregação socioespacial e expropriação da classe 

subalterna. 

 

Palavras-chave: Mundialização do capital. Conflitos sociais. Moradores de periferias. Campos 

dos Goytacazes.  

 

 



  

ABSTRACT 

 

The work presented with the title “In the fringes of the city: the struggle for social rights in the 

periphery of Campos dos Goytacazes(RJ)”, aims to identify and discuss about urban conflicts, 

collective mobilization and the residences of people from the peripheral areas, on the threshold 

century XXI, in the city of Campos dos Goytacazes/RJ. This discussion emerges from the 

scientific initiation research funded by FAPERJ, which the title is named “Work, 

Precariousness and Resistance in the Periphery of Capitalism: the North Fluminense Region as 

a scenario”, through that the collective actions, manifestations and resistance groups in the city 

of Campos. It was possible, through this research, to analyze the urban conflicts carried out by 

residents of peripheral areas, specifically the residents of the Margem da Linha Favela, as a 

result of the processes removal of rights, with the implementation of the Big Enterprises in the 

city of Campos, Brazil. Generating, on the other hand, the transformation of social injustices 

into contemporary resistance, in the orbit of the globalization of capital. To achieve the 

proposed objective, the first chapter proposes to make a bibliographical reading about 

contemporary capitalism delimited by the advance of the state punitive arm and neoliberalism, 

that gave rise to a picture of mobilization of the Brazilian working class after the 1970s. With 

the the first chapter results, the second chapter, with hemerographic research, documentary and 

field research, aims to understand the social and historical marks of the city of Campos, since 

the second half of the twentieth century, articulating the relationship between the state, market 

and civil society. In addition, it investigates the social subjects who carried out a wave of 

protests and collective demonstrations in the 21st century, especially the residentes of 

peripheral areas, in requesting social rights denied for decades. As a result of the scientific 

initiation, it is noted that the demands of residentes are directed to transportation, health, 

education, infrastructure and sanitation, among other dimensions that permeate the needs of 

production and social reproduction of the working class. More peculiarly, a portion of 

residentes who managed to organize themselves by forming a social movement was the 

subaltern group of Margem da Linha Favela, with the goal to protect their identity, political 

projects, territory and culture. In this sense, mapping and studying the mobilization of 

subordinate groups, as residents of peripheral areas, is an important mechanism for the 

organization and structuring of collective actions and resistances, in light of the new pattern of 

accumulation of capital anchored in rentiers and real estate agents in the cities, causing a context 

of social-spation segregation and expropriation of the subordinate class. 

 

Keywords: Globalization of capital. Social Conflicts. Residents of peripheral areas. Campos 

dos Goytacazes. 
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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho com o tema “Questão urbana e protagonismo dos grupos subalternos” se 

estrutura com enfoque nas mobilizações coletivas dos grupos subalternos, o seu sentido e suas 

representações na cidade de Campos dos Goytacazes, situada na Região Norte Fluminense/RJ. 

A ideia é discutir sobre os conflitos, lutas sociais e os móveis da parcela de trabalhadores mais 

explorada e precarizada da cidade, que são os moradores de áreas periféricas. 

Nesta abordagem, almeja-se, além de trabalhar de forma geral com os conflitos 

protagonizados pelos moradores da referida cidade, priorizar e destacar as lutas sociais dos 

moradores da Favela Margem da Linha. Isso porque a metade1 destes sujeitos sociais foi 

removida forçadamente, pelo poder público municipal, do seu local de moradia, no ano de 2014, 

para residir em habitações oriundas do Programa Municipal de Habitação de Interesse Social, 

o “Morar Feliz”2 (2009-2016), sob o ponto de vista da instrumentalização (BARBOZA, 2019) 

do “risco3” social, financiado pelo governo de Rosinha Garotinho4 (2009-2016), ocasionando 

um quadro marcado pela violação de direitos e expropriações contemporâneas (MOTA, 2017).   

Investiga Caldeira (2000, p. 13) como os discursos e estratégias de proteção, na 

atualidade, se entrelaçam com transformações urbanas para produzir um padrão de segregação5 

baseado em um novo formato de espaço público, apartando e distanciando os grupos sociais. 

Decerto que este contexto de expropriações na Favela da Margem da Linha foi incensado para 

o reordenamento da dinâmica da produção social da cidade, com foco na utilização das terras 

                                                           
1 Foram mais de 140 famílias removidas da Favela da Margem da Linha, passando a residir nos conjuntos 

habitacionais em Ururaí e na Tapera, ambos localizados em Campos. 
2 A tese deste programa é de que reassente as famílias que ocupam localidades de risco (alagamentos, enchentes 

ou situadas às margens de estradas e ferrovias). Segundo a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes 

(PMCG), o programa visa ofertar 10.000 habitações para as famílias do município. Para o Decreto Municipal n. 

55/2011, que produz o Morar Feliz, determina os critérios para distribuição das casas populares: que os 

beneficiários estejam ocupando habilitações irregulares em localidades de risco, que possam ser vulneráveis do 

ponto de vista social, como provenientes do Programa SOS Habitação (MENDES; GOMES; SIQUEIRA, 2014). 
3 Isso se explica por meio das tentativas do poder público municipal de afirmar via autoritarismo, na época em 

2014 e 2015, que a área habitada pelos moradores da referida Favela era marcada por alagamentos, escapamento 

de gás e perigos em relação à passagem do trem na linha férrea. De fato, a ação coercitiva foi empregada pela 

municipalidade local para capturar a subjetividade dos moradores e fazê-los acreditar que a mudança para o 

conjunto habitacional seria a “terra prometida” ou o “paraíso” para morar. A instrumentalidade do risco, portanto, 

não era, de fato, verídica, já que naquela localidade não havia enchentes, e a questão do trem demonstrava que os 

moradores há anos eram acostumados com essa rotina, o que, posteriormente, tal funcionamento do mesmo trem 

foi desativado. 
4 Na entrada do ano 2000, a cidade de Campos foi liderada pelos governos municipais de Arnaldo Viana (2000-

2004), Mocaiber (2005-2008), Roberto Henriques (2008), Rosinha Garotinho (2009-2016) e, por último na 

atualidade, se encontra Rafael Diniz (2017-2020). 
5 Segundo Caldeira (2000, p. 211), a segregação – tanto social como espacial – é uma marca das cidades. As regras 

que compõem o espaço urbano são substancialmente padrões de diferenciação social e, até mesmo, de separação, 

expressando como os grupos sociais se inter-relacionam nas cidades.  
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ociosas e em valorização, para a expansão dos Grandes Investimentos (GIs6) e, em especial, 

dos condomínios fechados (MANHÃES; ARRUDA, 2017), ao redor do Shopping Boulevard. 

Por isso que se pretende traçar uma discussão envolvendo o direito à cidade (HARVEY, 2013; 

LEFEBVRE, 2001), os velhos e os novos processos de segregação socioespacial (CALDEIRA, 

1997, 2000), agravada pelo novo padrão de acumulação por despossessão (HARVEY, 2009).  

A leitura dessa conjuntura é acompanhada pelo objetivo geral de “Identificar e 

problematizar sobre os conflitos urbanos, mobilizações coletivas e os móveis dos moradores de 

áreas periféricas, no limiar do século XXI, na cidade de Campos dos Goytacazes/RJ”. E, como 

desdobramento do objetivo geral, serão considerados como objetivos específicos: 

 

i. Decifrar as particulares históricas da cidade de Campos, destacando a 

modernização conservadora e agrícola, personagens, discursos políticos, 

processos de expropriações e adensamento urbano, além de sua inserção na égide 

da acumulação por despossessão, seus desdobramentos para a classe que vive do 

trabalho e as forças sociais em disputa pela produção social da cidade. 

ii. Debater acerca da relação entre Estado, capital e as ações coletivas, considerando 

o avanço do neoconservadorismo e de uma agenda neoliberal ancorada na 

extinção de direitos sociais e, em especial, o direito à cidade. 

iii. Analisar o processo de resistência dos moradores da Favela Margem da Linha e 

sua participação social na esfera e gestão pública da cidade de Campos. 

 

Esta proposta emerge a partir da pesquisa de iniciação científica, financiada pela 

Fundação de Amparo à Pesquisa do estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), cujo o título denomina-

se “Trabalho, Precarização e Resistência na Periferia do Capitalismo: a Região Norte 

Fluminense como cenário”7, por meio da qual investigou-se as ações coletivas, manifestações 

e grupos de resistência, seus discursos e estratégias políticas. Metodologicamente, para esta 

pesquisa, além da revisão bibliográfica, optou-se pela pesquisa hemerográfica, através do Jornal 

Folha da Manhã (2000-2017), pela pesquisa documental e de campo. 

Durante este longínquo percurso para a delimitação dos moradores de áreas periféricas, 

que contribuiu para que os moradores ganhassem centralidade neste trabalho, salienta-se que o 

                                                           
6 Os Grandes Investimentos, doravante tratados aqui sob a sigla GI, são investimentos públicos e privados de 

grande porte, em termos de capital, da área e do peso, em valores absolutos e relativos, no segmento a que estão 

ligados, e da capacidade de impacto no ambiente natural e construído (ALMEIDA et al, 2018). 
7 Esta pesquisa foi desenvolvida no Núcleo em Dinâmica e Ação Capitalista (NETRAD/UFF), com coordenação 

e orientação da Profa. Dra. Érica Terezinha Vieira de Almeida. 
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projeto de intervenção em Serviço Social, (Re)construção de laços, implementado no ano de 

2018, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS8 II), no município 

de Campos dos Goytacazes, auxiliou para o nascimento deste interesse. Isso porque os usuários 

da Política de Assistência Social (PNAS)9, embora esta preconiza que o atendimento seja para 

todos os indivíduos, sem distinção de classe, gênero, etnia, ciclos geracionais, entre outras 

questões, assiste aos segmentos sociais, majoritariamente, da classe subalterna. Estes sujeitos 

sociais são residentes de territórios e bairros marcados pela distância das instituições de 

referência para o acesso rápido às políticas e aos serviços sociais. 

Para dar conta dos objetivos propostos, utilizou-se a metodologia em quatro etapas 

oriundas da Pesquisa de IC. A primeira fase foi mediada por uma leitura bibliográfica, cujos 

pensadores foram Antunes (2010), Barboza (2019), Barcelos (2015), Behring e Boschetti 

(2011), Caldeira (1997, 2000), Chesnais (1996), Coutinho (1994, 2006), Cruz (1992, 2003), 

Gohn (1997, 2000, 2003), Gomes et alii (2013), Harvey (2009, 2013), Iamamoto (2008), 

Kowarick (1979, 2009), Lefebvre (2001), Lowy (1995), Manhães e Arruda (2017), Maricato 

(2013), Mendes et al (2014), Pereira (2009, 2010), Sader (2001), Wacquant (2008, 2012), entre 

outros autores. A segunda etapa se baseou na pesquisa hemerográfica através do Jornal Folha 

da Manhã (2000-2018), realizada tanto no Arquivo Público Municipal Waldir Pinto de 

Carvalho quanto online, investigando-se as mobilizações e ações coletivas na cidade de Campos 

e de outros municípios adjacentes da RNF. Por intermédio desta pesquisa hemerográfica, 

construiu-se Cartografias da Ação Social (baseada nos pensamentos de Ana Clara Torres 

Ribeiro (2009) e no Observatório dos Conflitos do IPPUR/UFRJ) da Região Norte Fluminense. 

A terceira foi desempenhada via pesquisa documental com suporte dos dados e informações 

disponibilizadas pelo Centro de Informações e Dados de Campos (CIDAC), sobre as 

localidades e bairros da referida cidade. E, por último, realizou-se uma pesquisa de campo, no 

ano de 2019, ante entrevistas (semi-estruturadas) com profissionais e moradores da Favela da 

Margem da Linha, sob a ótica do termo livre e esclarecido, para saber sobre o processo de 

remoção e experiência de resistência dos moradores. 

Perante a segunda etapa da pesquisa, observa-se, majoritariamente, que as 

reivindicações das ações coletivas pesquisadas se basearam na denúncia de suas condições 

                                                           
8 O Centro de Referência Especializado de Assistência Social é uma unidade pública estatal de extensão municipal 

e regional. Atua na Política de Assistência Social, no tocante a Proteção Social Especial de Média Complexidade, 

onde abarca os grupos e/ou sujeitos sociais em situação de risco pessoal ou social (BRASIL, 2005). 
9 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria Nacional de Assistência Social. 

Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004. Norma Operacional Básica do Sistema Único de 

Assistência Social – NOB/SUAS. Brasília, 2005. 
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vividas, seja pela dificuldade no uso da terra, no desmonte dos direitos à cidade e sociais, em 

uma clara posição antagônica ao avanço da globalização neoliberal, das contrarreformas 

estatais, do processo de mercantilização e privatização do espaço público, opostamente à 

necessidade de uso da cidade, democratização e encontros entre os sujeitos, como explorado 

por Lefebvre (2001). 

Em geral, observa-se que os bairros habitados, sob o signo da vulnerabilidade 

socioeconômica e civil (KOWARICK, 2009) na cidade de Campos, são perpassados por 

violências10, disputas de facções e crimes, além de uma sociabilidade com o manto da 

desigualdade, principalmente no acesso aos direitos materiais e simbólicos, pelo racismo 

institucional e pela insegurança civil, que corrobora na morte violenta e cotidiana de homens e 

mulheres, sobretudo de jovens11 negros moradores de periferias. Cabe acrescentar os 

indicadores sociais de pobreza e de segregação socioespacial, juntamente com outros sintomas 

da espoliação urbana, na expressão cunhada por Kowarick (1979), como a carência e 

precarização de equipamentos e infraestrutura, a ausência de nível educacional dos sujeitos 

sociais e de condições socioeconômicas.  

Nota-se, que o espaço social espelha a classe social que nele habita, bem como é o 

chão da luta de classes. Santos (2014, p. 11) explica que o espaço vivido, deixado ao quase 

exclusivo jogo do mercado, consagra múltiplas desigualdades e injustiças e termina por se 

constituir, em grande parcela, em um espaço sem cidadãos, corroborando para a construção de 

um cidadão mutilado, além de distribuir os bens e serviços de acordo com o lugar 

socioeconômico e geográfico ocupado pelos sujeitos. A concepção de Yazbek12 (1996, p. 63) 

demonstra que a ausência de poder de decisão e a falta de bens materiais das camadas 

empobrecidas, acontecem paralelamente a prática de resistência e luta dos atores coletivos, 

como se observou na Favela da Margem da Linha.  

                                                           
10 Sublinha-se, que Campos é uma das cinquentas cidades mais violentas do mundo (Cf: 

http://www.folha1.com.br/_conteudo/2019/03/geral/1245685-campos-entre-as-50-cidades-mais-violentas-do-

mundo-em-2018.html). 
11 Existe em Campos dois comandos que disputam o mercado ilegal de drogas, o Terceiro Comando Puro (TCP) 

e os Amigos Dos Amigos (ADA). Depois de uma tentativa de unificação, uma ala da ADA não aceitou tal unidade, 

intensificando os conflitos armados em torno do controle do mercado de drogas, particularmente, nas áreas do 

Morar Feliz (Cf: ALMEIDA, Érica Terezinha Vieira de; CARVALHO, Pollyanna de Souza. Lutas sociais em 

Campos dos Goytacazes/RJ: o caso dos moradores das periferias. In: ENCONTRO INTERNACIONAL E 

NACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL. Vitória/ES. Anais do 7º Encontro Internacional de Política Social 14º 

Encontro Nacional de Política Social (ENPS): contrarreformas ou revolução: respostas ao capitalismo em crise. 

Vitória/ES. 2019. Disponível em:  http://periodicos.ufes.br/EINPS/article/view/25740/17884. Acesso em 16 de 

jul. 2019). 
12 Sobressai Martins (1989) que o subalterno não é uma condição, já que vivencia-se uma conjuntura que se atualiza 

e subalterniza grupos e gerações crescentes. Em tal caso, a subalternidade além de ser um processo de exploração, 

se dirige também para a dominação e exclusão econômica e política, do processo de trabalho capitalista, através 

de formas indiretas de subordinação do trabalho ao jogo desenhado pelo capital.   
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A ideia defendida pelas formas de dominação e exclusão, via agentes financeiros e 

capitalistas, é de que o Estado possa transferir a responsabilidade da produção e reprodução 

social para os indivíduos e/ou para a sociedade civil, sob o pretexto de solidariedade e 

descentralização de poder, com o intuito de subtrair seu campo na oferta de gestão pública, 

serviços, programas e políticas sociais, como percebido por Pollyanna Carvalho (2019). 

Não por acaso, que a cidade nessa conjuntura como obra passa a “contrastar com a 

orientação irreversível na direção do dinheiro, na direção do comércio, na direção das trocas, 

na direção dos produtos” (LEFEBVRE, 2001, p. 12). Logo, os violentos antagonismos entre a 

riqueza e pobreza passam a gerar conflitos urbanos e lutas de facções, de segmentos sociais, de 

classes, com o objetivo de reforçar o sentimento de pertencer (LEFEBVRE, 2001). 

Este sentimento de pertencer à cidade e de classe subalterna, no rol da mundialização 

do capital (CHESNAIS, 1996), faz emergir a consciência de “classe para si”, de um novo 

personagem capaz de romper com a condição de subalternidade e de se lançar nos espaços 

públicos e de direitos, para a construção de uma democracia e esfera pública cotidiana. Uma 

vez que os espaços periféricos e os territórios vulneráveis, após 1990, não foram mais 

compreendidos como locais de pobreza, privação e sofrimento de comiseração. Mas, foram 

observados como marcadores da presença ativa de um segmento social, portadores de 

potencialidade, de organização política e lutas coletivas (D’ANDREA, 2013). 

Afinal, quem são estes sujeitos sociais? Quais são os seus espaços de vida13 (JÚNIOR, 

2011), em face do avanço neoconservador14 (BARROCO, 2011) e do Estado penal15? Estão 

estes sujeitos sobrecarregados e hiper-responsabilizados diante a ineficácia protetiva do 

Estado? Eis as indagações que este trabalho pretende investigar. 

Com a finalidade de descortinar estas indagações, o primeiro capítulo se propõe a 

realizar uma análise da conjuntura atual delimitada pela mundialização do capital e avanço do 

Estado Penal e Assistencial16 após a crise do Welfare State (1945-1975), onde ocasionou o 

advento de uma nova morfologia do trabalho, privatizações, mercantilizações e desconstrução 

dos direitos de cidadania, sob a égide do neoliberalismo. Este contexto incidiu mais gravemente 

                                                           
13 É fruto das demandas solicitadas pelos moradores, no que corresponde aos serviços, trabalho, lazer, estudo, 

visitas e compras em geral, ou seja, é o espaço de vida como espaço da pessoa, lugar que ela realiza seu cotidiano 

(JÚNIOR, 2011, p. 103). 
14 Este termo busca legitimação através da repressão dos trabalhadores ou pela criminalização dos movimentos 

sociais, da pobreza e da militarização da vida cotidiana, em um ritmo de violência contra o outro e de sua negação, 

mediadas pela moral (BARROCO, 2011, p. 209). 
15 Cf: WACQUANT, Loic. Forjando o estado neoliberal: trabalho social, regime prisional e insegurança social. 

In: BATISTA, Vera Malaguti (Org.). Loic Wacquant e a questão penal no capitalismo neoliberal. Rio de 

Janeiro: Revan, p. 11-42, 2012. 
16 Consultar nota de rodapé número 15. 
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nos países periféricos, como é o caso brasileiro, recriando as marcas da própria formação sócio-

histórica do país, como o autoritarismo, patrimonialismo, racismo e relações atrasadas sob o 

manto da pseudo-igualdade jurídica, já que se sobrevive numa sociedade de classes. De fato, 

que ante as expropriações enveredadas pela financeirização da economia e seus agentes 

rentistas, a classe trabalhadora esteve ativa e propositiva na luta pelos direitos sociais, em 

especial após o período marcado pela autocracia burguesa (NETTO, 2011), fazendo com que 

diversos atores insurgissem em cena para pressionar o Estado e cobrar melhores oportunidades 

de serviços e políticas públicas, como os movimentos sociais, sindicais, estudantis, de campo, 

pelo direito à cidade, entre outros. 

Vis-à-vis, como desdobramento do primeiro, o segundo capítulo visa articular as 

heranças sócio-históricas da cidade de Campos, sobretudo na metade do século XX, para 

compreender quais foram os atores sociais expropriados do campo que formaram as periferias 

urbanas, desenhadas por ausência qualitativa de serviços e equipamentos públicos, para o 

atendimento das demandas básicas de reprodução social da classe trabalhadora. Mais ainda, 

conjuga a relação destes sujeitos com o Estado, mercado e a cidade, os quais participaram da 

ausência de oferta de melhores condições de vida, no tocante às políticas públicas relacionadas 

à moradia, emprego, educação, saúde e questão urbana. Este processo de desordenamento do 

planejamento urbano para as camadas empobrecidas e favorecimento dos grupos privados, 

ocasionou o surgimento de novos sujeitos sociais no rol da entrada do século XXI, seja na 

modalidade de trabalhadores sindicais, do campo, estudantis, informais e ainda mais 

espontâneos – caso dos moradores de periferias -, preenchendo os vazios da cidade com voz, 

autenticidade e conflitos por direitos negligenciados pelo poder público, capturado pela ótica 

especulativa. Tal pano de fundo especulativo e imobiliário incidiu, decerto, em uma localidade 

da cidade, que foi a Favela da Margem da Linha, fazendo, por outro lado, ser palco de 

resistências e estruturação de uma ação coletiva em defesa de seu território, cultura, projetos e 

identidade, além da preservação dos vínculos familiares e comunitários, como será visto 

adiante.   

Que estas informações socializadas possam contribuir com os estudos e curiosidades 

de pesquisadores, estudantes, trabalhadores e demais segmentos sociais preocupados com a 

democratização da sociedade nos tempos atuais. 
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CAPÍTULO I – ESTADO E AÇÕES COLETIVAS À LUZ DA MUNDIALIZAÇÃO DO 

CAPITAL 

 

A pretensão deste capítulo é discutir sobre as mudanças societárias e produtivas após 

o ano de 1970, nos países centrais e, a posteriori, nos países de capitalismo periférico, como é 

o caso brasileiro. Apreende-se que, com a crise do Welfare State, no berço dos países do Norte, 

nas últimas décadas do século XX, novas metamorfoses relacionadas ao mundo do trabalho, ao 

padrão de acumulação do capital e à refuncionalização das respostas estatais, começaram a se 

gestar. A intensidade de tais ações atingiu, em cheio, o universo dos direitos sociais e a 

cidadania da classe trabalhadora, em uma nítida percepção do desmanche dos projetos 

emancipatórios e sociais, acompanhado pelo avanço do neoliberalismo (ANDERSON, 1995) e 

do Estado Penal (WACQUANT, 2008). 

Percebe-se que o Brasil, sendo um país marcado pelo atraso e periferia do capital, 

inserido na lógica do desenvolvimento desigual e combinado (LOWY, 1995), é refém de 

múltiplas ações financeiras, por ser um território desenhado por um mercado interno, matérias-

primas e mão de obra barata (CHESNAIS, 1996). Estes fatos, sob a égide da financeirização do 

capital, passam a recair negativamente sobre o conjunto da classe trabalhadora, sobretudo da 

parcela mais explorada e precarizada. Uma vez, que a lei geral de acumulação (MARX, 1973) 

demonstra que o capital para se valorizar, passa a extrair o ínfimo do trabalhador, que é a sua 

mais-valia, a ponto de, no mesmo momento, torná-lo subalterno, explorado e alienado. 

Todavia, como será descortinado, no decorrer do regime da autocracia burguesa, entre 

o ano de 1964 a 1985 (NETTO, 2011) no solo brasileiro, surgirão mobilizações coletivas, 

expressando o antagonismo ao modelo vigente, seja via associações, movimentos de bairros, 

estudantis, populares e urbanos, entre outros (SADER, 2011). Nas décadas seguintes, salienta-

se que, mesmo após a implementação da esperada Constituição Federal de 1988, fruto do 

processo de redemocratização do país e de diversas lutas sociais a favor da democracia, 

ocorreram ataques neoliberais contra os princípios cidadãos, fazendo com que a classe 

trabalhadora utilizasse outros mecanismos como forma de protesto, que foram os espaços mais 

institucionalizados, contando com parcerias, redes e apoios (GOHN, 2003). 

Por estas lentes, a ideia do debate é elencar o conjunto de sujeitos coletivos que se 

manifestaram durante o saldo depreciativo deixado pela passagem do regime ditatorial e do 

neoliberalismo no Brasil - no ano de 1990 -, que faz parte do que Mota (2017) chama de 

expropriações contemporâneas. Decerto, que as atitudes engendradas pela mundialização do 

capital (CHESNAIS, 1996; IAMAMOTO, 2008), com apoio dos Estados-nações, passaram a 
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desencadear os conflitos e as lutas sociais travadas pela classe trabalhadora, na contestação da 

ordem e contra a desconstrução dos ganhos sociais e políticos. É neste alicerce que reside a 

ideia de que a classe trabalhadora, enquanto “classe para si”, é capaz de se tornar um segmento 

ativo na busca de seus direitos, via mobilizações e participação na esfera pública cidadã, ao 

estremecer o solo demarcado pela privatização e mercantilização dos serviços e bens públicos. 

 

 

1.1 As mudanças societárias recentes no pós-1970 e suas implicações para as periferias do 

capitalismo 

 

Refletir a respeito das alterações nas sociedades centrais no pós-1970, requer 

mencionar, brevemente, as respostas que o Estado burguês, diante da crise17 do capital liberal, 

vai conceder à pressão e conflitos da classe trabalhadora pelos seus direitos sociais. A tendência 

de mudança de paradigma econômico e social, para Pereira (2009, p. 87-88), se ampara na 

sobrevivência do capitalismo, que deixou de ser liberal, nos anos de 1940, para ser 

paulatinamente regulado, diferentemente do havia se conhecido pelo princípio do livre mercado 

(laissez-faire). A partir deste contexto, observa-se como o Estado e o capital passaram a 

enfrentar a “questão social18” posta pelo conjunto de trabalhadores, sobretudo pela denúncia 

das relações sociais. 

Tal como afirmam Behring e Boschetti (2011), assistiu-se, depois da Segunda Guerra 

Mundial, uma fase madura do capital delineada por uma intensa expansão, com taxas altas de 

lucro e produtividade, bem como políticas sociais para os trabalhadores. Não obstante, tal 

capitalismo tardio e/ou maduro seria marcado pelo processo de monopolização do capital, pela 

intervenção estatal na economia e na livre dinâmica do mercado, construindo-se oligopólios 

                                                           
17 Esta crise, conhecida como Grande Depressão (1929-1932), começou no sistema financeiro americano, no ano 

de 1929, se arrastou pelos cantos do mundo e, ainda, diminuiu com o comércio mundial a um terço do que se via 

antes. Esse lapso na economia incentivou à se questionar sobre as ações da burguesia, no que concerne à sua 

confiança cega na direção tomada pelo mercado (BEHRING; BOSCHETTI, 2011). Além disto, para Pereira (2009, 

p. 88), ocorria, em uma vertente, o aprofundamento do desemprego, e por outra via, a ampliação do socialismo e, 

até mesmo, a emergência do fascismo, que era percebido como um perigo a ser enfrentado. 
18 Como explica Iamamoto (2008, p. 155-156), a questão social é indissociável da sociabilidade regida pela ordem 

do capital e, especialmente, das configurações assumidas pelo trabalho e pelo Estado na ampliação monopolista 

do capital. Se observa que a emergência da questão social na sociedade burguesa, é proveniente do caráter coletivo 

da produção contraposto à apropriação privada da atividade dos indivíduos – o trabalho -, das condições precisas 

à sua concretização, bem como de seus frutos. Esta conjuntura é inseparável do surgimento do “trabalhador livre”, 

que necessita da venda de sua força de trabalho como canal de satisfação de suas demandas vitais. Logo, a questão 

social condensa uma série de desigualdades e conflitos sociais, que são produzidos e reproduzidos na dinâmica 

antagônica das relações sociais, alcançando plenitude de suas manifestações no cenário de mundialização do 

capital.  
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privados (empresas) e estatais (empresas e fundações públicas). Foi por meio desta experiência 

a possibilidade de regeneração do capitalismo através do keynesianismo-fordismo19, entre os 

anos de 1945 a 1975, em especial nos países do Norte, com o surgimento do Estado de Bem-

Estar Social, o Welfare State, demonstrando um programa baseado no pleno emprego e maior 

igualdade social. Dentre isso, caberia ao Estado produzir serviços públicos e privados, expandir 

a renda e gerar maior igualdade, no que toca aos serviços e políticas públicas, e, sobretudo, 

possuir uma responsabilidade ativa na administração macroeconômica, seja via produção e 

regulação das relações econômicas e sociais (2011).  

Pelas lentes de Pereira (2009, p. 87), a emergência do Welfare State implicou não 

apenas as esferas da produção, distribuição e consumo e, ainda, os interesses do mercado, 

Estado e trabalhadores, mas também, a necessidade do capital em se manter reciclado e 

preservado. A tônica em tela seria ao mesmo tempo atender as necessidades sociais, desenhando 

limites às livres ações mercantis, com vista a garantir a integridade do modo de produção 

capitalista. Tendo como base os pensamentos da mesma autora, o Estado, então, passa a atender 

tanto aos anseios do capital quanto dos trabalhadores, gerindo e regulamentando leis, ao mesmo 

passo que o trabalhador atua no sistema de produção, para ter oportunidade de consumo e 

estabilidade.  

Pari passu, o período dos “trinta anos de ouro” do Estado de Bem-Estar20, expressão 

de social democracia europeia, estava com o seus dias ameaçados. Isso porque a partir do ano 

de 1973, “quando o primeiro choque do petróleo ensejou uma crescente elevação do preço desse 

produto, decretada pelos países integrantes da OPEP21, passou-se a dizer que o modelo 

keynesiano entrara em crise” (PEREIRA, 2010, p. 05). Tais índices foram seguidos pela 

desaceleração do crescimento econômico, desemprego, estagflação (alinhado a inflação com 

recessão), atenuação dos investimentos e implicações na acumulação do capital (2010), o que 

pressionou o capital a buscar novos fins de enfrentamento de sua crise nova de 

superacumulação.  

                                                           
19 Para esse sistema, ter-se-ia as construções sociais: consumo em massa no centro do capitalismo, salários para os 

trabalhadores terem acesso aos bens e serviços e, ainda, como afirmam Behring e Boschetti (2011, p. 86), os 

acordos coletivos com a classe trabalhadora do setor monopolista em relação aos ganhos de produtividade do 

trabalho. Segundo Pereira (2010, p. 03), o pacto keynesiano foi construído como uma estratégia capitalista ao 

capitalismo liberal clássico (avesso ao intervencionismo do Estado). Uma vez que os liberais, desde o rol do século 

XIX, não foram hábeis de produzir emprego e bem-estar para os segmentos sociais, particularmente após a grande 

depressão (p. 03). 
20 Tal Estado se ancora nos seus fundadores, sendo estes Keynes na perspectiva de regulação econômica e social 

nos anos de 1930, com vistas ao keynesianismo-fordismo; as formulações do Relatório Beveridge a respeito da 

Seguridade Social, socializada no ano de 1942; e ainda, a elaboração da teoria trifacetada da cidadania, de T. H. 

Marshall, no ano de 1940 (PEREIRA, 2009, p. 90). 
21 Se refere à Organização dos Países Exportadores do Petróleo.  
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Na época, para a mesma autora, a explanação mais relevante sobre essa crise foi 

veiculada e produzida pelos representantes políticos do projeto neoliberal, que sempre se 

opuseram ao pensamento keneysiano. O confronto alcançou seu nível máximo nos anos de 

1980, na medida em que o neoliberalismo se consolidou com a consagração de suas ideias pelas 

organizações multilaterais (Banco Mundial-BIRD, Fundo Monetário Internacional-FMI) 

impulsionada pelo desmoronamento do campo comunista. Com vistas a afirmar que o pacto 

keynesiano estava em crise, difundiu-se a tese de que haviam gastos excessivos do Estado com 

a proteção social; aos elevados impostos direcionados à classe média e alta pelo poder público; 

e ao aumento de salários dos trabalhadores. A partir disso, entende-se que o neoliberalismo não 

só se comportou como a ideologia dominante, destronando o keynesianismo, como se 

metamorfoseou em um tipo de credo ao qual se converteram muitos social-democratas e até 

mesmo socialistas (Idem, 2010). 

Emerge, então, um novo modelo econômico, o monetarista, que substituiu o 

keynesianismo. Como consequência, nos anos de 1980, o neoliberalismo se constituiu como 

um novo paradigma e resgatou o velho ideário e dogma do liberalismo clássico, almejando 

realizar uma verdadeira revolução na economia e nas relações entre capital-trabalho (Id, 2010). 

Essa relação foi amparada pelo viés de que o mercado deveria retornar a ser, diretamente, o 

centro da vida econômica e social, em relação a “liberalização e flexibilização do mercado; 

redistribuição da renda em favor do lucro; desoneração dos governos com a proteção social; 

adoção de políticas monetárias como reguladoras do equilíbrio macroeconômico” (Ibidem, p. 

06).  

Decorre que, nove anos após este período, em 1989, essencialmente com o término da 

Guerra Fria, como pontua Iamamoto (2008, p. 106-107), o cenário produtivo mundial perpassa 

por um processo de reestruturação da economia, sob a ótica do capitalismo financeiro, 

redimensionando os Estados nacionais e a questão social. Este clima de mundialização do 

capital22 é favorecido, de fato, por uma aliança entre os grupos industriais e os grupos 

financeiros (fundos de pensão, bancos, companhias de seguros, instituições financeiras de 

aplicações coletivas e fundos mútuos), momento em que se encontra o poderio do controle da 

acumulação capitalista, além de intervir na economia, cultura e sociedade, com o apoio dos 

                                                           
22Este termo é fortalecido através dos grupos industriais ligados às multinacionais, transnacionais e dos oligopólios 

nas sociedades. O cenário é envolvido pela desterritorialização, onde as empresas que possuem grandes 

investimentos dos países centrais, se distribuem nos países periféricos, com a finalidade de dominação, quer seja 

pelas matérias-primas, preço da terra e/ou pela mão de obra barata/pouco qualificada (CHESNAIS, 1996). 
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Estados nacionais. A dinâmica enunciada é a operação relacionada ao mundo financeiro23, cujo 

precursor é o capital que rende juros, principalmente o bancário, que se aproveita da dívida 

pública e do mercado empresarial de ações, numa conjuntura de desregulamentação e 

liberalização econômica (2008). Complementa Chesnais (1996), que a mundialização é 

corolária de duas dinâmicas inter-relacionadas: 

 

O primeiro pode ser caracterizado como a mais longa fase de acumulação ininterrupta 

do capital que o capitalismo conheceu desde 1914. O segundo diz respeito às políticas 

de liberalização, de privatização, de desregulamentação e de desmantelamento de 

conquistas sociais e democráticas, que foram aplicadas desde o início da década de 

1980, sob o impulso dos governos Thatcher e Reagan (CHESNAIS, 1996, p. 34). 

 

Neste raciocínio, a sociedade global passa a delimitar novas fronteiras entre os Estado-

nações e as classes sociais, atuando nos fluxos para a acumulação e circulação do capital, no 

desenvolvimento da tecnologia, da robótica e do sistema informacional, criando-se tensões 

entre o capital e trabalho, como também a diferenciação entre as economias mundiais, pela 

compreensão do debate travado por Chesnais (1996). Ainda, o Grupo dos Sete (EUA, Canadá, 

Japão, França, Alemanha, Reino Unido e Itália), os países com mais poder se apresentam com 

capacidade superior para aproveitar as forças econômicas e financeiras proporcionadas pela 

liberação da economia, no mesmo momento, que os demais estão paralisados ao ter com que se 

adaptar (Idem, 1996). 

Nos meandros da globalização neoliberal, Antunes (2010, p. 181-183) pontua que o 

sistema capitalista para sobreviver aos impactos da sua crise passou a desenvolver “práticas da 

destrutiva auto-reprodução ampliada”, acompanhado pela estratégia de se reestruturar 

produtivamente, para retornar aos seus ciclos de acumulação. Essa decisão do capital deixou o 

mercado agir e passou a minimizar as ações do Estado, em uma realização do descarte da mão 

de obra barata, exclusão, precarização de trabalho e desmonte dos direitos sociais da classe 

trabalhadora. Fato tem se demonstrado no desenho de uma nova morfologia e transformações 

no mundo do trabalho, nos países de capitalismo avançado, desde os anos de 1970. 

 

Nos últimos anos, intensificaram-se as transformações no próprio processo produtivo, 

por meio do avanço tecnológico, da constituição das formas de acumulação flexível, 

                                                           
23 É sabido que o capital financeiro, sendo volátil, começa a se apoderar dos juros, dos empréstimos e das ações 

baratas quando tem interesse em certos momentos de uma dada conjuntura econômica, política e social. No 

entanto, quando se retira da economia, ocorre extrema especulação, podendo gerar recessão ou crise no Estado 

nação. A sua aplicação especulativa acionária no mercado é mediatizada pela exploração da mais-valia, com a 

finalidade de aumentar os lucros dos empresários. Isso passa a determinar processos degradantes para a classe 

trabalhadora, como a jornada e energia maior de trabalho, minimização de qualificação profissional e dos baixos 

salários, redução do poder sindical, incentivo ao individualismo e a competição, seguido do avanço neoliberal. 
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do downsizing, dos modelos alternativos ao binômio taylorismo/fordismo, onde se 

destaca para o capital especialmente o “toyotismo” ou o modelo japonês [...]. Entre 

tantas destruições de forças produtivas, da natureza e do meio-ambiente, há também, 

em escala mundial, uma ação destrutiva contra a força humana de trabalho, que se 

encontra hoje na condição de precarizada ou excluída (ANTUNES, 2010, p.182-183). 

 

 

Pereira (2010, p. 07) contribui ao afirmar que a organização pós-fordista (ou toyotista) 

do trabalho, que sucedeu o período fordista da era keynesiana, se sustentou em uma nova base 

tecnológica para atender às novas solicitações do mercado, como a flexibilidade, eliminação de 

tempos mortos, tanto na produção quanto na diferenciação de produtos. Na mesma linha, 

segundo Mota (2017, p. 02), a reestruturação produtiva na órbita mundial atinge a divisão 

sociotécnica do trabalho, o emprego, o tempo de trabalho e as suas condições, seguido de novos 

métodos de trabalho, como o trabalho por conta própria (informal ou autônomo) e o incentivo 

ao empreendedorismo dos trabalhadores, como respostas à crise estrutural do emprego. 

Para tanto, se observa que, com a retração do padrão de organização fordista alinhado 

ao Welfare State, se reconfigura não apenas o mundo do trabalho, mas também, as ações 

estatais. Assim, com o uso da força e da violência, o Estado, como aborda Wacquant (2008, 

2012), intensifica a administração da pobreza, em um contexto de desqualificação do mercado 

de trabalho, no colapso do gueto urbano e nas novas configurações dos serviços, de forma a 

aprofundar a disciplina do trabalho assalariado. Curiosamente, a ação coercitiva praticada por 

ele vincula-se à imposição da entrada dos grupos periféricos no mercado de trabalho, o qual, 

por sua vez, possui empregos precários alinhado à privatização via baixos salários (2008), 

diante de um cenário de expansão da polícia, dos tribunais e do sistema penitenciário, com o 

objetivo de reforçar e legitimar a autoridade estatal (2012, p. 13). 

Para tal, a mesma formatação estatal reformulou o seu perímetro e suas funções, 

desencadeando o enxugamento (downsizing) do seu componente de welfare e ainda o inchaço 

(upsizing) dos serviços policiais, jurídicos e correcionais. Atuando sob as bases do projeto 

neoliberal de desregulamentação e precarização do setor público, o Estado Penal 

(WACQUANT, 2012) e Assistencial tem como objetivo central implantar uma política de 

criminalização da pobreza, que é um fator indispensável à abertura de ofertas de trabalho 

desqualificadas e mal remuneradas, recaindo este déficit sobre a classe trabalhadora 

(WACQUANT, 2008). Em especial, quando se presencia a regulação da pobreza pela ação 
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integrada da assistência social transformada em trabalho social e de uma intensa burocracia 

penal24. Convém refletir, ainda, sobre o Estado Penal que, 

 

[...] Sua missão é vigiar e subjugar, e se necessário reprimir e neutralizar, as 

populações refratárias à nova ordem econômica que segue uma divisão do trabalho 

por sexo, com o seu componente penal voltando-se sobretudo aos homens e o 

componente assistencial exercendo sua tutela sobre as mulheres e crianças (desses 

mesmos homens). Ao manter a tradição política americana estabelecida durante a era 

colonial, esse corpo institucional formado e in statu nascendi é caracterizado, por um 

lado, pela interpenetração entranhada entre os setores público e privado e, por outro, 

pela fusão das funções de estigmatização, reparação moral e repressão do Estado [...] 

(WACQUANT, 2008, p. 15). 

 

Na mesma corrente reflexiva, Iamamoto (2008) defende que este panorama de 

desregulamentação do capital alimenta a exploração da mais-valia absoluta e relativa, 

contemporânea e futura. Vis-à-vis, o anúncio do capital se manifestará na flexibilidade, se 

traduzindo na organização dos processos produtivos, gestão e salários, mercado de trabalho, 

direitos trabalhistas e sociais e nos níveis de consumo da população. Decerto, que essa ação 

capitalista é relacionada a favor do crescimento da economia dos oligopólios em detrimento da 

luta sindical, em um cenário de desemprego estrutural, recessão, banalização do humano, 

radicalização da questão social e a invisibilidade do trabalho, onde a sua dimensão ontológica 

não é presentificada (p. 125).  

Estes últimos processos são verificados por Antunes (2010, p. 186), na qualidade do 

estranhamento da classe trabalhadora, uma vez que o novo aparato tecnológico não acabou 

construindo o desenvolvimento de uma subjetividade cheia de sentido, mas por outro lado, pode 

desfigurar o comportamento e personalidade humana. Isto se explica, consoante à Santos 

(2010), ao modo de que a práxis como categoria fundamental dos seres humanos engloba a 

dimensão teológica humana, em que os sujeitos visam os produtos finais para atingir uma 

determinada finalidade e objetivação. Lê-se, que os indivíduos somente se realizam na forma 

do Ser social na medida em que a realidade é mediatizada pelo trabalho, numa perspectiva entre 

o sujeito e o objeto da ação (SANTOS, 2010). 

No entanto, cumpre mencionar, as artimanhas do sistema capitalista na onda da 

financeirização para condicionar as normas da fábrica/empresa para a classe trabalhadora. O 

circuito realizado pelos trabalhadores tendem a ser circunscritos à uma ação imediata, rotineira 

e cotidiana, fazendo-se surgir o pragmatismo e um trabalho com ausência de sentido 

                                                           
24 Entende-se, que o estado penal passa a conter a marginalidade urbana via retração da rede de segurança social e 

da utilização da rede policial e prisional e seu entrelaçamento com uma malha de cunho carcerário-assistencial 

(WACQUANT, 2008, p. 28). 
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teleológico, quando se projeta resultados e finalidade humana. Uma artimanha célebre do 

capitalismo, na vertente marxista, é o próprio fetichismo da mercadoria, sendo esta propulsora 

para a alienação, estranhamento e coisificação do próprio indivíduo em relação a sua produção. 

Como o trabalhador apenas possui a única mercadoria para vender, que é a força de trabalho, é 

casuístico que as elites dominantes intensificarão os mesmos processos alienantes da própria 

“pedagogia da fábrica”, para manter a classe trabalhadora resignada a um sistema inibidor de 

um salto ao “bom senso” e de uma ruptura com a exploração capitalista. 

Integra o quadro de alienação, precarização e transformações aviltantes “na sociedade 

do descartável”, uma parte estagnada de trabalhadores ativos com tarefas desiguais e eventuais, 

tais como os intermitentes, terceirizados, precarizados, polivalentes, com contrato de caráter 

temporário, com alto tempo de trabalho e pouco salário (IAMAMOTO, 2008). Ainda, se aplica, 

neste fluxo, o desemprego, a heterogeneidade, o individualismo e a fragmentação dos 

trabalhadores, favorecidos pela nova configuração da crise do capital. Sem desconsiderar a 

diminuição dos trabalhadores fabris e aumento dos assalariados e do setor de serviços, a 

supressão da mão de obra jovem e idosa, e a exploração de mão-de-obra infantil no mercado de 

trabalho nos países latino-americanos e nos países asiáticos, bem como nos países centrais 

(ANTUNES, 2010, p. 184-185).  

Marx (1973) já previa que o crescimento do capital implicaria no crescimento de sua 

parcela variável, que se ampara na força de trabalho. Tal acumulação é realizada para a 

produção de mais-valia e a venda da força de trabalho como mercadoria, para que a classe 

burguesa consiga ampliar suas operações e reprodução do capital. Como consequência disto, 

tem-se a superpopulação relativa ou o exército industrial de reserva, no momento em que a 

acumulação constrói uma classe trabalhadora supérflua ou subsidiária às possibilidades de 

serem aproveitadas pelo capitalismo. 

A transição do período fordista-keynesiano para à mundialização do capital 

(CHESNAIS, 1996), produziu na classe trabalhadora uma consciência alienada e com ausência 

de criticidade perante o real. Os aparelhos privados de hegemonia e o Estado na concepção de 

“educar o consenso” (SIMIONATTO, 2009), intensificaram o processo de coisificação dos 

humanos e personificação da mercadoria (IAMAMOTO, 2008), enquanto lógica lucrativa para 

a esfera privada. Não é à toa, que o neoliberalismo ganha forças com a expansão de projetos 

antagônicos à democracia e equidade social, como fatores inibidores vistos pelos representantes 

políticos na perspectiva de desenvolvimento social e econômico. 

Para Marx (1973), ocorre a necessidade de pensar sobre as condições penosas de vida 

da classe que vive do trabalho, em especial, quando se observa que é na esfera da acumulação 
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do capital, que a consciência de classe é produzida. Esta esfera é a mola facilitadora para a 

alienação do trabalho e transformação do tempo de vida em tempo de trabalho, além do que 

Mota (2017, p. 08-09) aponta sobre a limitação dos projetos de vida dos trabalhadores, quer no 

aspecto pessoal ou no coletivo, bem como na fragmentação da politização, organização e da 

solidariedade de classe. 

Observa-se, que tais transformações produtivas e societárias impactaram de forma 

divergente a conjuntura de cada país capitalista do globo, ou nas palavras de Harvey (2009, p. 

128), nas ondas de desindustrialização em algumas áreas capitalistas centrais e, mais ainda, no 

mesmo período em que tornou os países recém-industrializados, como ocorrido via crise de 

1997-1998, mais vulneráveis às ações do capital especulativo.  Isso se explica através da teoria 

do desenvolvimento desigual e combinado, conseguindo aludir os antagonismos existentes no 

plano econômico e social dos países periféricos ou dominados pelo imperialismo, que possui a 

tarefa de se expandir nas regiões mais pobres do mundo. Estas regiões, por sua vez, são 

marcadas pela desigualdade do ritmo, retratando a história dos países, impreterivelmente, dos 

periféricos e os seus destinos na mundialização do capital, onde a periferia é cerceada a avançar 

em prol das benesses e da primazia dos países centrais (LOWY, 1995, p. 73). Ainda o mesmo 

autor problematiza que, 

 

As sociedades menos desenvolvidas têm a possibilidade, ou, mais exatamente, são 

obrigadas a adotar certos traços avançados saltando as etapas intermediárias (...). Uma 

das consequências do desenvolvimento desigual é aquilo que poderíamos chamar o 

privilégio dos retardatários: aqueles que chegam mais tarde, os marginais, os 

periféricos, os “atrasados” do ponto de vista de uma evolução histórica determinada 

– econômica, social ou cultural – podem tornar-se precisamente a vanguarda da 

transformação seguinte (LOWY, 1995, p. 77-78). 

 

 

Como produto do desenvolvimento desigual e combinado (Idem, 1995), o caso 

brasileiro, por exemplo, demonstra que após o ano de 199025, consolidou-se uma economia sob 

as marcas da financeirização, momento no qual a produção e reprodução social dos 

trabalhadores e de suas famílias se tornaram um potencial obstáculo, sobretudo das camadas 

empobrecidas. Uma vez que ocorreram cortes no âmbito social, avançou-se o processo de 

mercantilização, globalização e privatização, focalizou-se as políticas públicas, e a nova 

morfologia do trabalho pari passu à superexploração da classe trabalhadora, se fez presente de 

forma mais gravosa na periferia do capitalismo (CARVALHO, Pollyanna, 2019). 

                                                           
25 Após o Consenso de Washington (1989), nos EUA, o Brasil passou a absorver princípios neoliberais contidos 

no pacote proposto, tal como a privatização, mercantilização dos serviços públicos, desmonte dos direitos sociais, 

dentre outros. 
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Incluso nestas análises, o pensamento de Wacquant (2012) mostra que o 

neoliberalismo se torna um projeto político transnacional que objetiva refazer a ligação entre 

mercado, Estado e cidadania, num cenário de liberdade das restrições do capital. A ênfase recai 

sobre a desregulamentação econômica, para orientar empresas e organizar as ações dos sujeitos; 

a delegação, retração e recomposição estatal, sob a ótica da expansão da mercadorização, 

sobretudo do trabalho assalariado; e, em cima disso, a responsabilização individual que acaba 

se alastrando para todos os âmbitos da vida social da classe trabalhadora. Um ponto central se 

equivale para o que o autor chama de “aparato penal em expansão”, que incide nas regiões mais 

baixas do espaço social e físico, com vistas a conter as desordens ocasionadas pela difusão da 

insegurança social e pela intensificação da desigualdade, no intuito de supervisionar as camadas 

empobrecidas do proletariado pós-industrial (Ibidem, p. 32). 

Percebe-se que os efeitos da polarização provocados pela mundialização são mais 

visíveis nas regiões mais periféricas do globo. Essa premissa se justifica no entendimento de 

que tal polarização internacional intensifica a distância entre os países localizados no âmago do 

oligopólio mundial e os países da periferia. Estes últimos não são somente países subordinados, 

reservas de matérias-primas, mas se constituem em áreas de pobreza, sofrendo marginalização 

no transcorrer de seu desenvolvimento. Claro que este movimento esteve desenhado, nos anos 

de 1980, por uma forte retração dos IEDs26 e das transferências de tecnologia, além de um início 

de exclusão, do sistema de intercâmbio, de muitos países produtores de mercadorias básicas 

(CHESNAIS, 1996, p. 37-39). 

Na periferia capitalista, Harvey aponta que “a devolução de direitos comuns de 

propriedade obtidos graças há anos de dura luta de classes ao domínio privado tem sido uma 

das mais flagrantes políticas de espoliação [...] em nome da ortodoxia neoliberal”. Isto se 

explica por meio da acumulação por despossessão27 e/ou espoliação, realizando-se a partir da 

destruição dos recursos ambientais e dos hábitats; na mercantilização das formas culturais, de 

terras e serviços públicos; na corporativização e privatização dos bens públicos; na retirada dos 

direitos sociais e, sobretudo, os direitos mensurados ao trabalho. Ainda, o mesmo modelo de 

acumulação passa a liberar uma série de ativos, englobando a força de trabalho, a custo 

                                                           
26 São investimentos externos diretos que suplantaram o comércio exterior, como mecanismo central no processo 

referente à internacionalização, nos serviços e setor de manufaturas. Eles se dispõem e concentram-se no interior 

dos países adiantados, sobretudo os da Tríade, às custas dos países emergentes (CHESNAIS, 1996, p. 33). 
27 Inclusive, embora a acumulação primitiva já tenha se realizado, no século XVI, no tocante à mercadificação, a 

privatização dos recursos naturais e a expropriação de forma violenta de camponeses, atualmente a sua 

continuidade tem a forma de reprodução expandida em circunstâncias de paz, propriedade e igualdade, após o 

impasse crônico de sobreacumulação (é uma condição em que excedentes de capital - algumas vezes seguido de 

excedentes de trabalho - se encontram ociosos sem ter em vista escoadouros lucrativos), desde o ano de 1973 

(HARVEY, 2009). 
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demasiadamente baixo (e, em algumas situações, zero) (Id, 2009). 

Essa lógica, conforme Simionatto (2009), não seria possível sem o envolvimento 

estatal, dado que o Estado funciona por meio da difusão de consentimento e coerção, educando 

o consenso e o controlando, na veia gramsciana, por meio dos aparelhos privados da hegemonia 

que disseminam senso comum, inviabilizando a participação social e política dos sujeitos na 

sociedade.  

Mais ainda, Barroco (2011, p. 207) contribuiu na afirmativa de que a ideologia 

neoliberal emite o “fracasso”: dos projetos emancipatórios, das orientações de cunho ético 

delimitadas em valores universais, da razão moderna, da perspectiva de progresso histórico e 

de totalidade. Integra a essa ideologia, a dinâmica ao intimismo, o retorno às questões privadas, 

as intolerâncias e o individualismo. A nova dinâmica de acumulação do capital corroborou a 

crise dos partidos e das entidades de classe, tendo como horizonte o fim das experiências 

socialistas. Essas nuances favoreceram, após a crise do capital, para a reorganização dos 

movimentos de direita (especialmente na Europa), a incorporação do ethos burguês entre o 

consumo e propriedade privada. Claro que, neste contexto, tem se legitimado a repressão da 

classe trabalhadora e/ou criminalização dos movimentos sociais, da pobreza e da militarização 

da vida regular dos indivíduos, além de uma violência contra o outro, negando-se, assim o seu 

direito de existir (Ibid., p. 207-209), por meio do avanço do neoconservadorismo28. 

Tal cenário passa a reger o recrudescimento da desigualdade social, exclusão e 

pauperização das camadas segregadas social e espacialmente, o que não impediu a emergência 

da classe trabalhadora, denunciando o descaso do poder público e as novas modalidades de 

precarização e deteriorização dos meios de vida, provocados pelos mecanismos de regulação 

estatal, mercantil na vida pública e privada dos trabalhadores. Para Mota (2017), este panorama 

foi e, continua sendo, um reflexo das expropriações29 contemporâneas, já que combina a macro-

atuação estatal no parâmetro econômico, mercantilização das políticas, desemprego estrutural 

e a precarização das condições de trabalho. 

Estes desvelamentos sobre as características atuais fazem com que Iamamoto (2008) 

rememore que o desenvolvimento do país periférico, como é o caso brasileiro, faz parte da ideia 

                                                           
28 Para Silva (2015), a relação entre relações conservadoras e o capitalismo só foram se desenvolver no limiar do 

século XIX, pregando-se a valorização de certos costumes como o valor da integração, família, religião e reformas 

morais, destacando a esfera privada da vida social, onde após o ano de 1970, se espraiam com mais intensidade 

(Ver: SILVA, José Fernando Siqueira da. Crise do capital, neoconservadorismo e Serviço Social no Brasil: 

apontamentos para o debate. EM PAUTA, n. 35, v. 13, p. 99-125, 2015). 
29 Entende-se que este termo foi utilizado por Marx, no capítulo da Acumulação Primitiva, em O Capital. 

Antigamente, as expropriações correspondiam à propriedade da terra e aos instrumentos de trabalho (MOTA, 

2017, p. 04). 
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de que o moderno se constrói através do arcaico, ao renovar elementos da própria formação 

colonial e patrimonialista na órbita da mundialização do capital, cuja modernidade das forças 

produtivas combina-se com as relações atrasadas de trabalho, contexto que passa a radicalizar 

as expressões da questão social.  

Decerto, que por meio da mundialização do capital (CHESNAIS, 1996), se avistou um 

processo de novas roupagens da questão social (IAMAMOTO, 2008). Percebe-se que a mesma 

contradição, conflitos e desigualdades, no desenvolvimento sócio-histórico do Brasil, vão se 

reproduzir de forma mais gravosa do que antes. Isso porque se intensificam os processos de 

aviltamento da classe trabalhadora e dos cidadãos, como o aumento das intolerâncias, 

xenofobias, misoginias, discriminação, analfabetismo, desigualdades, conflitos sociais, 

violência, pauperização, entre outros. E isto, como se problematizará adiante, ampara-se nas 

operações do Estado Penal e Assistencial (WACQUANT, 2008), além de reprimir 

violentamente os direitos sociais, atuando na desqualificação das resistências contemporâneas, 

que por sua vez, demonstram uma luta ativa de segmentos contra o capital. 

 

 

1.2 Os sujeitos coletivos na esteira da globalização neoliberal: a voz da classe trabalhadora 

brasileira  

 

Ante ao cenário da globalização neoliberal no solo brasileiro, vale rememorar que, 

desde os tempos da Colônia (séc. XVI-XIX), como explorou Gohn (2000, p. 15-16), várias lutas 

e movimentos sociais30 em oposição à dominação, exploração econômica e exclusão social, se 

adentraram na sociedade. Os atores, em sua maioria, eram compostos por negros escravos e 

pela plebe, oriundos das camadas empobrecidas e livres. Com o passar dos séculos, a partir do 

advento da República (1889-1930) e com a substituição da mão-de-obra escrava pela 

assalariada, viu-se um mercado de trabalho formado pelos imigrantes e, posteriormente, no ano 

de 1930, com a industrialização em curso, estruturou-se o proletariado urbano, fazendo emergir 

organizações de luta e resistência por parte da classe trabalhadora (2000). Essas lutas marcaram 

todo o século XX, incluindo o período da Ditadura Civil -Militar de 1964. 

Após a Segunda Guerra Mundial, o governo brasileiro realizou a abertura do país ao 

capital estrangeiro - desde a década de 1940, em especial no ano de 1955 com o governo de 

                                                           
30 Gohn (2000, p. 13) pontua que os movimentos sociais são ações coletivas de caráter sociopolítico, tecidas por 

sujeitos sociais que provém de divergentes classes e camadas sociais, eles partilham uma identidade em comum e 

passam a defender projetos e demandas. 
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Juscelino Kubitschek -, apoiando novas relações de parcerias internacionais e a ampliação da 

perspectiva de modernização econômica às custas do trabalhador. Foram muitas as lutas e 

conflitos envolvendo os trabalhadores urbanos e rurais. A denúncia se direcionava à piora das 

condições de vida relacionadas aos processos de espoliações experienciados, especialmente a 

partir do Golpe civil-militar de 1964, sob as ações da autocracia burguesa, termo foi cunhado 

por Netto (2011). 

Válido lembrar, como diz Raichelis (2000) que, inserido na dinâmica brasileira, esteve 

a simbiose entre o público e privado, a intensificação da política do favor desenhada pelo 

clientelismo político e, ainda, a construção de um Estado mini-max: mini em relação ao trabalho 

e máximo ligado ao capital. Esse processo, já conhecido como modernização conservadora, se 

expande atualmente através do autoritarismo, abuso de poder e distanciamento da cidadania, 

essencialmente nos países de industrialização tardia. 

Como ver-se-á, foram vários sujeitos sociais, demandas e conflitos, que travaram um 

leque de oposição à lógica da acumulação e valorização do capital. Não seria diferente desta 

lógica, que as lutas sociais contra o sistema capitalista, consoante à referida autora em outra 

obra (RAICHELIS, 2006), transformaram a questão social em uma questão pública e política, 

em um deslocamento do âmbito privado das relações entre capital e trabalho, para o âmbito 

público. Inclusive, requerendo-se ações do Estado na identificação de novos protagonistas 

sociais, como sujeitos de direitos e deveres, e no provimento do acesso a bens e serviços 

públicos, via políticas sociais. 

Comprometidos com este debate, Duriguetto e Montaño (2011) explanam que, no caso 

brasileiro, a ampliação dos movimentos sociais ocorreu num cenário de mutações na economia 

e expropriação das classes subalternas. O padrão de desenvolvimento econômico-social 

adotado pela ditadura (1964-1985), aprofundou a dependência e subordinação do país à nova 

ordem do capital internacional, culminando no aumento da desigualdade social. Não por acaso, 

o período do milagre econômico (1968-1973) apesar de expandir o capitalismo brasileiro, 

resultou no endividamento externo e sua crise, onde os trabalhadores foram mais penalizados, 

no que tange ao arrocho salarial e ao desemprego. Foi no início deste ano também a 

implementação do Ato Institucional nº 5 (AI-5), em 1968, o qual exercia coerção, autoritarismo 

e pressão aos inimigos do regime, tendo dificultado a expressão dos movimentos sociais, 

sobretudo até o ano de 1969 (GOHN, 2000, p. 18). 

Todavia, ao mesmo tempo do declínio do milagre econômico, após a crise 

internacional do petróleo, começaram a se articular resistências ao regime (GOHN, 2000, p. 18-

19). No mesmo palco de intercorrências, Sader (2001) acrescenta que começaram surgir 
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indagações a respeito das potencialidades dos sujeitos sociais, que apenas poderiam se 

desenvolver fora da institucionalidade. Assim, no final da década de 1970, o que se observava 

era a emergência de movimentos operários e populares, com traços da autonomia e da 

contestação à ordem instaurada. Era o “novo sindicalismo”, que se propunha de forma 

independente do Estado e dos partidos; eram os “novos movimentos de bairros”, que se 

construíram em um processo de se auto-organizar, para lutar pelos seus direitos, não os trocando 

pelos favores; era a irrupção de uma “nova sociabilidade” em associações comunitárias, com 

marcas da solidariedade e ajuda; eram os “novos movimentos sociais”, que politizavam lugares 

antes silenciados no âmbito privado (Idem, 2001). 

Contabiliza-se, ainda, os conflitos sociais, como indicam Duriguetto e Montaño 

(2011), contra o processo de retração do atendimento às necessidades sociais dos trabalhadores 

e segmentos sociais. Para tal, passaram a sobressair no cenário os movimentos sindicais, do 

campo e estudantil, na luta direcionada a um projeto de desenvolvimento nacional autônomo, 

contra a exclusão, a favor da democratização do país e do Estado. Como exemplo desses atores, 

tem-se a União Nacional de Estudantes (UNE), os Centros Populares de Cultura (CPCs), os 

movimentos católicos estudantis, secundaristas e do seio acadêmico, relacionados à esquerda, 

como a Juventude Universitária Católica (JUC) e a Juventude Operária Católica (JAC). 

Para Gohn (1997, p. 281-282), verificou-se, no término do ano de 1970, alguns 

movimentos sociais populares que se relacionavam às práticas da igreja católica, 

especificamente na ala articulada à Teologia da Libertação31. Neste sentido, o conceito teórico 

central utilizado era a da autonomia, já que se procurava um duplo distanciamento: em relação 

ao Estado autoritário e no que concerne às práticas populistas e clientelistas nas associações de 

moradores, no âmbito sindical e nas relações políticas em geral.  

Neste ínterim, ao explorar a trajetória dos movimentos populares em São Paulo, nos 

anos de 1970 e 1980, como o movimento do clube das mães, o Movimento do Custo de Vida 

(MCV) e a Oposição Sindical Metalúrgica, Sader (2001, p. 10) percebera que esses atores 

                                                           
31 Enquanto ocorria o período ditatorial no Brasil, para Baptista (2014), passa a ocorrer a alteração nos costumes, 

na música, na política, no âmbito econômico, nos meios tecnológicos, entre outros. Estes processos mostram 

somente alguns fatores do cenário da emergência de uma nova forma de pensar e agir, no que concerne à religião 

e política na América Latina. Através do Concílio Vaticano II, da Conferência de Medellín e da militância de 

sujeitos cristãos e até mesmo das lideranças religiosas, aparecia uma nova teologia. Pela ótica de Richard, a 

expressão de cunho crítico ao padrão de cristandade emerge na América Latina, com a Teologia da Libertação, 

com novo modelo de Igreja (Igreja dos pobres), e ainda, a igreja popular e as Comunidades Eclesiais de Base 

(CEBs) (1982 apud BAPTISTA, 2014). No contexto favorecido pelo referido Concílio e Medellín, a nascente 

teologia faz uma ruptura com a apreensão da relação da Igreja com o Estado (BAPTISTA, 2014). (Conferir: 

BAPTISTA, Paulo Agostinho Nogueira. Religião, política e Teologia da Libertação: trajetória e desafios. Rev. 

Pistis Prax. Teol. Pastor., Curitiba, v. 6, n. 1, p. 229-254, jan./abr. 2014. Disponível em: 

https://www.redalyc.org/pdf/4497/449748253013.pdf. Acesso em: 09 out. 2019).  

https://www.redalyc.org/pdf/4497/449748253013.pdf
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estavam se constituindo em um novo sujeito social e histórico, na medida em que portavam 

novos discursos e práticas. Isso se explica porque esse novo personagem era criado pelos 

próprios movimentos sociais populares, no sentido da existência de um sujeito coletivo e 

descentralizado, esvaziado dos traços individuais. Eles efetuaram uma espécie de alargamento 

do espaço da política, ao encarar a “velha política” ainda dominante no sistema do Estado, 

resistindo a política historicamente instituída, ao politizar questões do cotidiano, em relação aos 

espaços de trabalho e a moradia, juntamente na interação com outros sujeitos sociais (Ibid., p. 

20-21). Enfatiza Jair Pinheiro (2011, p. 167) que, nestes anos, assistiu-se a constituição de 

lemas, bandeiras e reivindicações dos movimentos populares, ao redor da ideia-força de povo, 

como um tipo de centro gravitacional capaz de despertar e mover os mais diferentes valores 

identificados como populares, por se relacionarem com as condições de vida e a vivência da 

periferia.  

Não fica de fora, como o objetivo deste trabalho é problematizar sobre os conflitos 

sociais dos moradores de periferias, as lutas contra a violência urbana nas cidades. De acordo 

com Gohn (2003, p. 22), desde os anos 70/80, estava atuando o movimento contra a violência 

urbana, sendo estruturado em bairros e que demonstram a solicitação da Sociedade Civil na 

área da segurança pública, na procura de proteção à vida dos sujeitos no seu itinerário. Sendo 

movimentos focalizados, eles emergem de grupos e ações localizadas, motivados por perdas de 

parentes queridos; passam a produzir redes, mobilizam as associações de caráter comunitário 

dos bairros. 

Em tela, entra em sintonia para a referida autora, o movimento pelas creches, no 

mesmo período, que está se recriando em várias cidades, como em São Paulo, por conta da falta 

de vagas como o “Movimento dos Sem-creche”. Isso levando-se, em conta, a luta pela moradia 

dos moradores em situação de rua, residindo em pontes, marquises, praças e lugares públicos, 

assim como a luta dos ambientalistas pela preservação dos equipamentos e serviços coletivos 

nas cidades (GOHN, 2003, passim). 

Este panorama se explica para Gohn (1997, p. 285), que ainda no início do ano de 

1980, novos modelos de movimentos foram tecidos, oriundo da conjuntura político-econômica 

do Brasil. Foram movimentos que se divergiam tanto dos movimentos sociais clássicos – como 

o movimento operário – bem como dos “novos32” movimentos sociais que emergiram em 1970, 

                                                           
32 De acordo com Duriguetto e Montaño (2011), os novos movimentos sociais emergem no ano de 1960-1979, 

sendo um complemento das lutas dos movimentos conhecidos como “clássicos” (como os sindicatos e partidos). 

Os novos movimentos sociais possuem identidade, pertencimento e demandas, se estendendo às mobilizações por 

questões ecológicas, de gênero, de orientação sexual, por direitos civis e religiosos, por educação e moradia, entre 

outros. Válido proferir que um acontecimento importante para a gênese de outras lutas e conflitos sociais por 
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populares e não-populares. Isto é, foram os movimentos dos desempregados e das Diretas Já, 

que se definiam na área da carência do trabalho e na luta pela alteração do regime político. 

Demandas complexas que surgirão no ano de 1980, vinculadas ao plano da moral, da ética na 

política, entre outros, estiveram no seio naqueles movimentos.  

Neste fluxo temporal, demonstra Vainer (2013) que, em 1980, os movimentos 

operários e urbanos transpareciam traduzir politicamente os antagonismos da rápida 

modernização. Diante disso, o Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o 

Movimento de Atingidos por Barragens (MAB) e a resistência de populações tradicionais 

contra o desmonte de seus meios e modo de vida, apossaram o palco da arena política popular, 

além das lutas urbanas, como o Movimento Passe Livre, o Movimento dos Trabalhadores Sem 

Teto, da Central de Movimento Populares, o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de 

Rua e o Movimento Nacional de Luta pela Moradia (VAINER, 2013).  

Adiciona Gohn (2003) que são inegáveis as pressões organizadas objetivando direitos 

sociais novos, os quais foram inseridos nas leis na nova Constituição do Brasil de 1988 – CF/88 

(p. 20), sendo construída pelas lutas e pressão da classe trabalhadora, na forma de profissionais, 

ativistas, militantes, movimentos sociais33, estudantes e outros segmentos sociais, engajados 

em fazer da política e da sociedade um espaço democrático e inclusivo, diferentemente dos 

princípios coercitivos e repressivos praticados pelos representantes políticos ditatoriais.  

Isto se explica uma vez que passagem do período ditatorial no Brasil foi uma mistura 

de autoritarismo e implementação de políticas sociais, com a finalidade de garantir a exploração 

de mais valia dos trabalhadores para o capital internacional, desencadeando a radicalização das 

expressões da questão social. Ao longo dos anos, tal regime se tornou insustentável devido à 

forte concentração de coerção estatal e de seus representantes, de violência e mortes de 

militantes da época, além de dívidas públicas e déficits orçamentários. Frente a isso, 

desencadeia-se um espaço de emergência dos movimentos socais, ativistas e demais segmentos 

da classe trabalhadora, para instaurar um novo pacto social baseado na democracia. Este 

processo de lutas, pressão e ações coletivas, como forma de inscrever uma agenda de 

reinvindicações e demandas públicas, segundo Dagnino (2004), consagrou o princípio de 

                                                           
direitos, foi o Maio Francês (1968) ocorrido na França, marcado pelas lutas e greves, respectivamente, de 

estudantes e operários, em antagonismo à desigualdade e repressão (Idem). 
33 Para Fachin e Pagliarini (2018), os movimentos sociais tiveram um papel no processo constituinte de 1987-1988 

e na consolidação da democracia, seja pela luta dos clubes de mães, movimentos de moradores de periferias, 

comunidades eclesiais de base, movimentos do custo de vida, movimentos em oposição à carestia, pelo emprego, 

entre outros. O pano de fundo gerado por suas mobilizações pode ser encontrado nos artigos 6º ao 11º da CF/88, 

que incorpora os “Direitos Sociais” (p. 153). 
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participação da sociedade civil e a constituição de espaços públicos, como os Conselhos 

Gestores de Políticas Públicas e Orçamentos Participativos, via CF/88. 

De fato, Telles (1994) também expressa que neste cenário surgiram sujeitos políticos 

hoje notados como interlocutores no jogo político nacional. Os movimentos sociais, sindicatos 

e associações civis traçaram estratégias à reestruturação conservadora, para o reconhecimento 

dos direitos de cidadania, conflitos e ressonância às demandas sociais, seguido do papel de 

negociação e deliberação de políticas. Logo, a perspectiva de noção pública significou “uma 

noção plural e descentrada, capaz de traduzir a diversidade e complexidade da sociedade, 

rompendo, por isso mesmo, com sua versão autoritária, solidamente enraizada na história 

política do país (...)” (p. 13). 

Assim, houve a necessidade da “nova cidadania” elaborada pelos movimentos sociais, 

os quais já vinham se organizando desde o ano de 1970, em torno de demandas como acesso 

aos direitos, serviços urbanos, na defesa de questões de gênero, raça e etnia, bem como na luta 

pelos direitos humanos, como protesto ao regime ditatorial. Os movimentos e ações coletivas 

visavam construir resistência para o retorno da democracia, da transformação social, sob o signo 

de cultura e política. A “nova cidadania” deveria não estar apenas dentro dos limites das 

relações com o Estado e sujeitos sociais, mas ser estabelecida no interior da sociedade civil, 

como um traço das relações sociais existentes entre os indivíduos (DAGNINO, 2004, p. 153-

154). 

Neste plano, Coutinho (2006) afirma que o Brasil após o término da ditadura se tornou 

uma sociedade do tipo “ocidental”34, estando o Estado e a sociedade civil numa relação justa, 

sob o viés de que a sociedade civil estava forte e articulada, essencialmente nos meandros do 

avanço neoliberal no país. Este avanço passou a desenhar dois tipos de propostas para a 

redefinição do Estado: a primeira de origem liberal, corporativista e burguesa; e a segunda, de 

caráter democrática, alinhada à esfera pública de direitos e socialização da política.  

A primeira proposta de redefinição estatal, de cunho liberal, começa a ter sentido a 

partir do desmonte dos princípios democráticos da CF/88, com o andamento da contrarreforma 

do Estado (BEHRING, BOSCHETTI, 2011). À isso se assemelham as transformações que 

aconteceram no trâmite de uma onda liberalizante internacional, que retraía tudo o que era 

social e público. As forças conservadoras do Brasil, que atuaram junto ao regime da ditadura 

                                                           
34 Para o mesmo autor, o país até o ano de 1930 era uma formação político-social do tipo “oriental”, na qual o 

Estado era tudo e a sociedade civil era percebida como primitiva. Reside na mesma ideia, a tônica de que o Brasil 

foi um Estado antes de ser uma nação, no mesmo momento em que se excluía os setores subalternos de qualquer 

decisão política (COUTINHO, 2006). 
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civil e militar, conseguiram integrar o centro do poder depois da redemocratização do país, não 

caminhando aliado ao conteúdo progressista da Constituição. Ao longo do ano de 1990, vê-se 

os ataques conservadores ancorados na hegemonia neoliberal, durante o governo Collor Mello 

(1990), em antagonismo aos avanços constitucionais (PEREIRA, 2010). 

Na mesma linha, Francisco de Oliveira (1995) acentua que no âmbito neoliberal, o 

governo de Collor foi o ápice da má distribuição de renda e depredação de todas políticas sociais 

constituídas. No aparato da macroeconomia, Behring (2008) sobressai que eliminaram-se as 

formas públicas e democráticas de regulação. No próprio governo de FHC, a base de direitos 

da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) foi negociada e não protegida. O motivo é que 

havia uma dinâmica da reforma para remover entraves para a modernização e competitividade 

da indústria às custas da exploração da classe trabalhadora, que passava por forte desemprego, 

informalidade e terceirização, sob o signo da reestruturação produtiva no país (2008).  

Soma-se, ainda, para Behring e Boschetti (2011), a campanha difundida na mídia e nos 

meios políticos sobre reformas no mesmo ano. O que, no entanto, na era de Fernando Henrique 

Cardoso (FHC), tratou-se de “reformas” norteadas para mercado, em uma conjuntura em que 

os problemas do Estado brasileiro eram sinalados como causas fundamentais da aguda crise 

econômica e social, alastrada desde o ano de 1980. Decerto, era um termo destituído de seu 

caráter redistributivo de viés social-democrata, já que concepção se relacionou à uma estratégia 

político-ideológica para a procura de consensos e legitimidade, com o objetivo de resguardar a 

direção intelectual e moral da hegemonia neoliberal (2011). 

Através destes dados, no cenário brasileiro de integração periférica do capital à 

mundialização da economia, percebe-se a apropriação do setor privado do que é de caráter 

público – como acontece com o fundo público35 -, o recrudescimento do ideário neoliberal 

difundido como critério de tirar o Estado da falência, e o aumento desenfreado da violência e 

desqualificação das resistências e ações coletivas. Sem contar ainda, a propagação do discurso 

de ódio contra os grupos subalternos, estrangeiros, população LGBT, negros, simpatizantes das 

causas sociais, religiosos, moradores de favelas. A intenção é, justamente, desmobilizar 

projetos emancipatórios e sociais criados pela classe trabalhadora, destronando suas conquistas, 

lutas e anseios por uma sociedade mais justa, igualitária e equânime, pautada nos parâmetros 

contidos na própria Constituição Cidadã de 1988.  

                                                           
35 Para Behring (2010), o fundo público atua tanto na reprodução do capital quanto na reprodução da força de 

trabalho a partir da implantação de políticas sociais. A lógica para a sustentação de tal fundo são os impostos e 

consumo, às custas dos trabalhadores já que sofrem com os malefícios da tributação regressiva brasileira. Vale 

dizer, que segundo Salvador (2010), o fundo público é utilizado para o pagamento das dívidas públicas das 

instituições financeiras, em detrimento de verbas e investimentos na própria Seguridade Social da CF/88. 
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Pode-se dizer, que a esfera pública composta pelos os “de baixo” só ganhou um terreno 

de capilaridade após a elaboração da Constituição Cidadã de 1988 que, em um efêmero 

momento, produziu cidadania para àqueles tratados sob o manto da desigualdade. Só que, a 

mesma proteção social dirigida aos grupos subalternos combinou-se com a crise nacional e com 

a ideologia propagada pelo ideário neoliberal, o que fez surgir contestações e lutas sociais, rumo 

à uma sociedade mais igualitária, potente e ativa, ao derruir com a prerrogativa de que o povo 

brasileiro é estagnado e/ou frágil. Sobretudo, quando estes grupos coletivos presenciaram o 

avanço da democracia liberal, na visão de Wood (2010), a qual se ampara na defesa e primazia 

da propriedade privada, mercado e individualidade na atualidade, fazendo coexistir a igualdade 

política com a desigualdade de classe36.  

Como a sociedade civil, na perspectiva gramsciana que defende direção, hegemonia e 

consenso, mostrou uma potência ao responder e se organizar ante os ditames do neoliberalismo 

(OLIVEIRA, 1995), surgiram outras formas de organização popular mais institucionalizadas, 

como a construção de Fóruns Nacionais de Luta pela Moradia, pela Reforma Urbana, Fórum 

Nacional de Participação Popular etc (GOHN, 2003, p. 20). De alguma forma, estes espaços 

democráticos estabeleceram a prática de encontros nacionais, produzindo diagnósticos sobre as 

necessidades sociais, como na elaboração de metas e finalidades para enfrentá-las (Idem, p. 20). 

No entanto, convenha-se que, mesmo sendo ocupados pelos movimentos sociais e 

ações coletivas, os espaços democráticos e de discussão dos direitos não deixavam de 

demonstrar o antagonismo de classe e denúncia das necessidades sociais da população espoliada 

e destituída de direitos, para a reprodução do capital. Se, por um lado, os protestos e 

manifestações deixaram de ter mais frequência nos logradouros e/ou espaços menos 

institucionalizados, por outro, este panorama demonstrava que a organização e estruturação dos 

sujeitos se gestavam de outra forma, para contestar e lutar pela capilaridade dos direitos sociais, 

no limiar do regime neoliberal. 

Esta forma de organização das ações coletivas foi uma oportunidade para o 

estabelecimento das agendas de lutas, de demandas e até mesmo de apoios, redes e parcerias, 

tanto no âmbito nacional como no plano internacional, essencialmente em relação aos 

movimentos sociais mais organizados. Visto que, a crise do capital que assolava mais os países 

periféricos, também se fazia presente nos países centrais, demonstrando que a acumulação 

                                                           
36 Essa atitude foi explorada por Marshall (1967), que dizia que a desigualdade das classes sociais poderia ser 

aceitável desde que a igualdade de cidadania pudesse ser reconhecida. No século XX, por exemplo, com a luta de 

classes pelos direitos sociais, observou-se a efetivação pelo Estado de bens e serviços para àqueles que precisavam, 

especialmente nos “Anos de Ouro”, conhecido como Estado de Bem-Estar Social.  
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angariava lucratividade com a introdução de uma nova morfologia do trabalho, no enxugamento 

das respostas estatais na área social a seu favor e, ainda, no seu espraiamento em todas as áreas 

da sociedade, subordinando os indivíduos, países e culturas. Por isso, a defesa dos movimentos 

sociais e das ações coletivas de suas agendas, planos, identidades e direitos, para não reproduzir 

o movimento de subalternidade e exclusão dos grupos nos espaços públicos, dos serviços e da 

socialização da riqueza produzida na sociedade brasileira. 

Assim, defronte o ataque neoliberal aos direitos e a proteção social, no que concerne 

ao trabalho, terra, moradia, serviços e políticas sociais, Gohn (2003, p. 21) assinala que foram 

emergindo outros movimentos sociais, como contra as reformas estatais, a Ação da Cidadania 

em oposição à Fome, movimentos de desempregados, mobilizações de pensionistas da 

Previdência Social, além dos trabalhadores do setor de transportes alternativos (“perueiros”) e 

os caminhoneiros. Vale a pena expressar, que estes sujeitos coletivos emergiram como respostas 

à crise socioeconômica, atuando mais como grupos para pressionar o poder público do que 

como movimentos sociais estruturados. As ações e mobilizações pela paz, em antagonismo à 

violência urbana, são exemplos desta categoria mencionada (Idem, 2003). 

No mesmo cenário, merecem destaque outros grupos e movimentos sociais. O 

primeiro é o grupo de mulheres que foram se organizando, a partir do ano de 1990, em virtude 

de seu trabalho na política, produzindo redes de conscientização de seus direitos e frentes de 

lutas em oposição as discriminações. O movimento dos homossexuais também recebeu impulso 

em relação às passeatas e atos de protestos. O mesmo caso aconteceu com o movimento afro-

brasileiro na luta pela constituição de identidade e contra a questão da discriminação racial. Não 

fogem de cena, os jovens nos movimentos culturais, sobretudo na área de música, elencando 

temas de mobilização37 (Ibid., p. 21-22). 

Outros protagonistas são três movimentos importantes neste período, como o 

movimento dos indígenas pela demarcação de suas terras e comercialização de seus produtos a 

preços justos; o movimento dos funcionários públicos (com ênfase no âmbito da saúde e 

educação) que se organizou em associações e sindicatos em antagonismo às reformas e ajustes 

ficais; e por último, o movimento dos ecologistas, fazendo emergir várias ONGs, as quais não 

agiam da mesma forma do que as que existiam no ano de 1980 (na atuação com os movimentos 

populares e de direitos humanos) (Id., p. 21-22).  

Na concepção da autora referida, na virada do novo milênio, o perfil dos movimentos 

sociais muda, já que a conjuntura política se transformou. No entanto, tais sujeitos foram 

                                                           
37 Pondera-se que, segundo Gohn (1997) em outro estudo, a luta das mulheres, dos ecologistas, dos negros e dos 

índios receberam notoriedade nesta época, mas já eram lutas antigas desde o final de 1970, no solo brasileiro. 
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também co-artífices desse novo cenário, pelo o que ela tinha de positivo, no sentido de 

conquista de novos direitos sociais, corolário das pressões e manifestações que eles – 

movimentos – realizaram no ano de 1980. Embora tenha-se enfraquecido e desorganizado os 

movimentos, em função das políticas neoliberais38, em 1990, os movimentos em geral e, até 

mesmo, os populares, absorveram posições mais ativas/propositivas (Ibid., p. 30). 

Após a década de 1990 em diante, percebeu-se a expansão das políticas neoliberais e 

o ajuste fiscal incidindo nas condições de vida da população, acompanhada pelo arrocho salarial 

e precarização das condições de trabalho e sobrevivência. Este caso não impossibilitou o 

nascimento de outros conflitos, seja pelo aumento desenfreado da exploração das terras, do 

trabalho e dos direitos, ou pela mercadorização das cidades brasileiras. Como ponderam Alba 

Carvalho e Guerra (2015, p. 42), em meados da segunda década do século XXI39, sobretudo no 

caso brasileiro, perpassou-se por um novo tempo na civilização do capital em fase de crise, 

através da expansão conservadora, com o surgimento de novas direitas a manifestarem o ódio 

de classe; a marcha da intolerância em âmbito mundial; retorno com intensidade do 

neoliberalismo, após a crise de 2007-200940, obrigando uma agenda política de ajuste aos 

Estados; expressões da luta de classes, em um cenário de emergência de revoltas populares; 

mudanças e reviravoltas sócio-políticas e culturais, a colocar em jogo os partidos, governos e 

esquerdas.  

Ao detectar este caso, Vainer (2013, p. 35) expressa que, por exemplo, no mês de junho 

no Brasil, no ano de 2013, os políticos, partidos, imprensa, cronistas políticos e cientistas sociais 

se surpreenderam pelas mobilizações de massa que transformaram a face e o cotidiano das 

cidades. Essas manifestações representam grandes e raros momentos da história, em que 

                                                           
38 Vale pontuar que os efeitos da globalização, sobretudo no ano de 1990, vão se amparar em duas perspectivas 

básicas: a cidadania coletiva e a expropriação. A primeira, já aludida na década anterior, não se trata somente de 

reivindicar e pressionar o poder público, mas de ter uma participação qualificada. A segunda, referente à 

expropriação, provém das condições socioeconômicas, como a violência, desagregação da autoridade estatal, 

emergência de estruturas de poder paralelas, entre outras. Tais fatores vão recair sobre a classe trabalhadora, onde 

os sindicatos perderão espaço, devido às condições difíceis de organização no setor de economia de caráter 

informal. Pode-se afirmar, que a crise econômica levou a um decréscimo dos empregos na economia formal e, 

ainda, a extensão da jornada mais longa de trabalho, o que fez remover o tempo disponível dos sujeitos para o ato 

de mobilização, além dos movimentos populares progressistas terem perdido o apoio irrestrito da Igreja católica, 

em relação a Teologia da Libertação, ao longo do ano de 1970 a 1980 (GOHN, 1997). 
39 Incluso a tais processos, está a base da crise atual do Brasil amparada na plataforma de valorização financeira e 

em um movimento macroeconômico, fundado no consumo e na demanda externa, a ter exclusividade nas 

commodities. Com graves consequências para a dependência do país, fica claro a inversão na pauta de 

exportações/importações, com incidência na balança comercial, delimitada pelo peso intenso da importação de 

mercadorias industrializadas e exportação de mercadorias primárias, tendo menor valor agregado. Não fica isento 

o papel do Estado, visto que o mesmo garante a rentabilidade de projetos relacionados ao mundo de commodities 

e exploração de recursos naturais, à luz da exploração do trabalho (CARVALHO, A.; GUERRA, 2015, p. 50). 
40 Conforme apregoa Behring (2010), este período se compara à crise do ano de 1930, tendo origem nos 

empréstimos hipotecários norte-americanos. 

 



42 
 

alterações e rompimentos que aparentavam inimagináveis se desenham na agenda política da 

sociedade. Afirma o mesmo autor, que são estes movimentos e dinâmicas que carregam para as 

cidades e para a esfera pública, o frescor do que ainda não foi infectado pela ideologia neoliberal 

ancorada no empreendedorismo, individualismo e competição. Os movimentos, assim, passam 

a enfrentar a cidade de exceção, a cidade-empresa e a democracia direta do capital, desejando 

uma outra cidade e outro espaço público (p. 40).  

Agir dessa forma, para Iasi (2013), é negar uma parcela ou o todo da ordem capitalista, 

bem como agem os movimentos sociais, os sindicatos, os partidos de esquerda e outras formas 

de luta coletiva. Trata-se de enfrentar os ser serializado e sua consciência imediata, na grandeza 

em que o mesmo é convocado para a luta e ação. Uma vez que os conflitos e consciência de 

classe são imprescindíveis para a classe trabalhadora, como já observara Marx, no momento 

em que se apreende que a principal mediação que atuou e continua operando sobre a consciência 

reificada dos trabalhadores, após a rapidez do neoliberalismo, é a ideologia, que não permite 

enxergar a totalidade de forma articulada, dado que o formato da história da sociabilidade 

burguesa se exibe como realidade à qual devemos nos resignar, cerceando nossos impulsos 

(2013).  

Inclusive, tal ideologia, na visão de Harvey (2013), passa a contrastar com o direito à 

cidade, o direito à vida, aos encontros e com a mudança urbana. O ideal é a constituição de 

novos espaços urbanos, de inclusão via direitos sociais e políticos, bem como a produção de 

uma esfera pública pautando-se na participação social democrática. Visto que a fundo, a cidade 

é feita a partir de contestações, ações individuais e coletivas, lutas políticas de cunho intelectual 

e econômico, em um esforço coletivo da classe trabalhadora por meio das solidariedades 

sociais, em um olhar longe dos arranjos neoliberais (2013).  

Observou-se, que a partir do avanço neoliberal no país, as ações coletivas e 

mobilizações sofreram um momento de ausência de estruturação e organização nas ruas, em 

face da destruição dos serviços e políticas sociais, de tal modo que era uma entrave para a 

constituição de coletividade e unidade entre a classe trabalhadora. O projeto de 

desenvolvimento do país, decerto, que se revelou a favor da esfera privada e do capital volátil, 

o que depreciou com o projeto social ligado ao sistema de garantia de direitos via ações estatais. 

Todavia, o que se tem presenciado na contemporaneidade não é o desmantelamento da 

organicidade e potencialidade dos trabalhadores, uma vez que existem outros canais além de 

logradouros públicos e institucionais para se fazer política e protestos contra o ódio de classe 

difundido na atualidade. As denúncias das condições de espoliação do cotidiano são marcadas 

pelo sentido de continuar atuando em outras frentes de pesquisas, projetos, mercado de trabalho 
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e, ainda, de participação nos espaços públicos de direitos, como muitos profissionais, estudantes 

e pesquisadores realizam. Isso é exemplificado, por meio de Maricato (2003, p. 22), pela luta e 

enfrentamento de diversos sujeitos para a produção de novo quadro jurídico e institucional 

relativo às cidades, o que resultou no Ministério das Cidades (2003), Estatuto da Cidade (2001) 

e Conselhos e Conferências Nacionais da Cidade (2003, 2004, 2005 e 2007). 

Segundo Raichelis (2006), não pode-se desconsiderar que o pilar central para a 

efetivação da cidadania é a mediação dos conflitos pela sociedade política, pela negociação e 

luta pela hegemonia. Até porque a esfera pública é espaço de conflitos e lutas sociais entre 

divergentes projetos, mesmo estando em curso, entretanto, o esvaziamento do espaço público e 

o aumento das demandas sociais não atendidas, bem como a fragmentação da sociedade civil e 

a carência de projetos coletivos capazes de produzir novas coletividades e agregações sociais 

(p. 20).  

Conversa Roio (2007, p. 64), que este processo de lutas da classe trabalhadora pela 

hegemonia deve se espraiar para fora das fábricas e empresas, a partir da autonomia e da auto-

organização, à revelia da classe dominante.  Isto porque as fábricas e o trabalho industrial são 

os nichos da exploração do trabalho e da reprodução do capital, o que Gramsci já vislumbrara 

na experiência dos conselhos de fábrica, na “Torino operária e socialista”. Sendo assim, 

segundo Harvey (2009), tecer-se-ia novas formas de pensar da classe trabalhadora, no que toca 

a mudança do senso comum para o bom senso e da constituição de uma nova cultura41 e 

organização política, com a objeção de luta de hegemonias e de posições.  

Green (2016, p. 60) investiga neste fio de problematização que, com a ausência de um 

movimento revolucionário de massa, os grupos sociais dominantes usam os militares e a 

violência para resguardar suas posições e prevenir que os grupos sociais subalternos alcancem 

o poder político. Isso porque o Estado moderno se implanta sobre a unidade da força e do 

consenso, e, em cima disso, os movimentos revolucionários precisam de uma direção intelectual 

e moral antes mesmo da conquista do poder político. 

Neste fluxo de análise, o direcionamento da direção intelectual e moral da classe 

subalterna vai se conjugar com ideia de Dagnino (2004), a respeito da escolha entre dois 

divergentes projetos políticos na sociedade brasileira. Assim, o termo confluência perversa, 

cunhado pela autora, expressa esses dois embates: o projeto neoliberal e o projeto 

democratizante e participativo. O primeiro projeto busca se legitimar pelos ajustes fiscais e 

                                                           
41 Ressalta-se, que a cultura para Simionatto (2009), amparada nas lentes gramscianas, é o elemento central para a 

organização política das classes subalternas e de sua emancipação, abrindo caminhos para as ações coletivas, no 

sentido de fazer uma ruptura com a dominação cultural, ideias fragmentadas, valores e filosofias. 
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ausência do Estado, no que concerne aos direitos e responsabilidades sociais, como preconizado 

no Consenso de Washington (1989). O segundo projeto, de cunho democrático e cidadão, visa 

maior controle social e participação da sociedade civil na esfera e nos espaços públicos, 

consagrando os princípios dispostos na Carta Magna sob a ênfase do restabelecimento da 

democracia formal (Idem, 2004).  

A partir desta reflexão, cabe a classe subalterna decidir o projeto que melhor a 

representa em um determinado cenário político, econômico e social. A proposta é que os 

sujeitos possuam criticidade e “bom senso” ao eleger os representantes políticos, os quais 

tomarão os rumos e estratégias para a administração do país e, consequentemente, para a gestão 

pública que irá, de fato, interferir na esfera privada da vida individual e familiar. A escolha, não 

obstante, visar-se-ia um olhar coletivo, ao considerar a vida em sociedade e as demandas que 

ela requer, como também, a análise da totalidade social que o Ser social é capaz de realizar. 

É bom reconhecer que ainda está vivo e ativo o sujeito coletivo que, no olhar de Sader 

(2001, p. 10-11), faz “parte de uma coletividade onde se elabora uma identidade e se organizam 

práticas através das quais seus membros pretendem defender interesses e expressar suas 

vontades, constituindo-se nessas lutas”. Dessa forma, surge um novo protagonista coletivo 

inserido em espaços políticos novos, donde se partilha a experiência cotidiana, constituindo 

uma nova prática ao repensar sobre a criação de direitos através da consciência de interesses e 

vontades próprias (p. 10-11). Tais elementos, na visão de Green (2016, p. 57), demonstram que 

é somente pelo desenvolvimento de uma consciência crítica e histórica aliada à organização 

política revolucionária, que os grupos subalternos possibilitarão superar sua subordinação neste 

contexto. Por isso, para ele, a importância da educação, democracia, cultura e organização, além 

da superação dos limites da espontaneidade e transformação de suas condições, via vontade 

coletiva. 

Esta consciência crítica das condições de existência da classe trabalhadora é um 

processo que depende da ação social42 e organização coletiva, como será discutido no próximo 

capítulo. Isso se explica por conta das próprias raízes da formação sócio-histórica do Brasil, em 

uma ressonância fatídica da modernização conservadora, seguida de clientelismos, 

patrimonialismos e troca de favores, além da exclusão dos grupos subalternos da política e 

sociedade.  

                                                           
42 Segundo Ribeiro (2009, p. 154), a ação social se refere a autonomia dos sujeitos sociais e/ou a luta por alcançá-

la, o que integra o controle dos sentidos da ação e a defesa de projetos que visa ultrapassar o meramente já dado. 
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Este fato aconteceu e continua a se presenciar na cidade de Campos dos 

Goytacazes/RJ, no eixo que se segue. Percebe-se, que as velhas raízes sócio-históricas retornam 

ao cenário social após a virada do século, sendo seguida pelos processos de mercantilização da 

cidade e destituição de direitos dos grupos subalternos. A lógica de se construir um projeto 

econômico para a modernização do município não se compactou com o progresso social das 

camadas empobrecidas, fazendo, por outro lado, se gestar uma lógica de segregação 

socioespacial e desigualdade nos bairros e periferias. A estratégia desenhada por algumas 

parcelas da população, neste sentido, foi a de construir resistência e conflitos para defender suas 

demandas e politizá-las, em face da demolição dos seus meios e condições de vida, como 

acorreu na Favela da Margem da Linha, no auge da financeirização da economia e especulação 

do capital. 
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CAPÍTULO 2 – NAS FRANJAS DA CIDADE: SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL E 

MOBILIZAÇÃO COLETIVA DOS GRUPOS SUBALTERNOS 

 

“Esse lugar não é o lugar que eu quero morar. Minha história eu vou te contar. É difícil 

esquecer... O meu lugar é a Margem da Linha que eu quero voltar. Encontro os amigos 

que eu deixei por lá. É difícil esquecer...” (Caminhadas e Encontros da Margem da 

Linha a Tapera 3, sob coordenação de Caterine Reginensi). 

 

 

O debate apresentado neste capítulo se baseia na Pesquisa de Iniciação Científica, 

intitulada “Trabalho, Precarização e Resistência na Periferia do Capitalismo: a Região Norte 

Fluminense como cenário”, financiada pela FAPERJ (2017-2019)43 e desenvolvida no Núcleo 

em Dinâmica Capitalista e Ação Política (NETRAD/UFF Campos). Metodologicamente, 

optou-se, para o presente trabalho, pelas seguintes fases oriundas da referida Pesquisa de IC: 

 

1. Pesquisa bibliográfica sobre a temática. 

2. Pesquisa hemerográfica realizada no Arquivo Público Municipal Waldir 

Pinto de Carvalho (2000-2012) e online (2012-2018), no Jornal Folha da Manhã (JFM). 

3. Construção de Cartografia da Ação Social (baseada nos pensamentos de 

Ana Clara Torres Ribeiro (2009) e no Observatório dos Conflitos do IPPUR/UFRJ) da 

Região Norte Fluminense. 

4. Pesquisa documental desempenhada no ano de 2019, através das 

informações sobre as localidades e bairros de Campos dos Goytacazes/RJ, 

disponibilizadas pelo Centro de Informações e Dados de Campos (CIDAC). 

5. Pesquisa de campo realizada com dois profissionais44 do Centro Juvenil 

São Pedro (CJSP45) e com duas moradoras46, da Favela da Margem da Linha, situada 

                                                           
43 Essa pesquisa foi orientada e coordenada pela Profa. Dra. Érica Terezinha Vieira de Almeida, da UFF/Campos. 
44 O primeiro profissional é Renato Gonçalves dos Santos, Assistente Social da cidade de Campos e Articulador 

Social do CJSP. A segunda profissional é a Socióloga e Gerente Socioeducativa Pastoral da Rede Salesiana de 

Ação Social chamada Beatriz Mateus Pereira.  
45 De acordo com o Portal União pela Vida, o Centro Juvenil São Pedro, localizado na Favela da Margem da Linha, 

atua sob a ótica da Pedagogia Salesiana com oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

Familiares e Comunitários, Assessoramento e até mesmo Defesa de Direitos, tanto para os moradores atuais quanto 

para a população removida da Favela para o Conjunto Habitacional Morar Feliz, Ururaí II e Tapera (Disponível 

em: https://upv.org.br/obras/56-centro-juvenil-sao-pedro. Acesso em 03 de nov. 2019). 
46 Para preservação de suas identidades em relação ao sigilo profissional, renomear-se-á as moradoras de “1” e 

“2”. A moradora 1 possui mais de trinta e cinco anos na Favela; e a segunda reside na mesma localidade também 

há mais de trinta anos, sendo que, atualmente, ela é líder do movimento social e, ainda, é membro do Conselho 

Municipal de Assistência da cidade de Campos. Vale ressaltar que, ambas moradoras, foram contra o processo de 

remoção urbana, construindo resistência e protagonismo na cidade, na articulação do movimento social e 

participação na Associação de Moradores. 

https://upv.org.br/obras/56-centro-juvenil-sao-pedro
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em Campos dos Goytacazes/RJ, no ano de 2019.  Para alcançar mais informações sobre 

a mencionada favela, contabiliza-se o documentário chamado “Caminhadas e 

Encontros: da Margem da Linha a Tapera 347”, sob coordenação de Catarine Reginensi.  

 

Para tal, analisou-se os processos e raízes sócio-históricas da cidade de Campos dos 

Goytacazes/RJ, sinalizando as marcas da modernização conservadora, e o distanciamento 

provocado pelas elites agroindustriais da parcela explorada e precarizada da classe 

trabalhadora: os trabalhadores do campo. Salienta-se, a sua expropriação rumo à morada na 

cidade, o que na expressão êxodo rural, na verdade, significou a remoção forçada e injusta 

destes trabalhadores, no tocante a sua produção e reprodução social. Empobrecidos e sem 

esperanças de vida, se alojaram nas franjas da cidades, o que contribuiu para o crescimento do 

número de favelas, com ausência de qualificação profissional para o mercado de trabalho 

formal, segurança e proteção social do Estado, como já estudado por Cruz (2003). 

A partir da inserção dos Grandes Investimentos, no final do século XX, outros 

processos se inserem na dinâmica da produção social da cidade de Campos, com foco na 

utilização das terras ociosas das usinas de cana de açúcar e na privatização dos espaços públicos, 

que são os condomínios horizontais fechados e a Política de Habitação de Interesse Social, o 

“Morar Feliz”. Estes elementos vão desencadear remoções urbanas e o aprofundamento da 

lógica de segregação socioespacial das camadas empobrecidas, sob a instrumentalização 

(BARBOZA, 2019) do “risco” social, como aconteceu com os moradores da Favela da Margem 

da Linha, situada em Campos. 

Por outro lado, a estratégia defendida por esses moradores, ao observarem a 

precarização das suas condições de vida, será a de constituir resistências, com o objetivo da 

dignidade e qualidade de vida através dos direitos e serviços sociais, especialmente o direito à 

cidade (LEFEBVRE, 2001). Isto porque as ações coletivas, sobretudo por parte dos moradores, 

vão presenciar um diálogo truncado com o poder público local, como ocorreu com os moradores 

da referida Favela, que, nem no dia da remoção, se avistou a imagem de um representante 

público, para um diálogo franco e democrático. Se assemelha a tal questão, que a luta destes 

trabalhadores possui demandas e necessidades sociais, as quais são derivadas dos seus espaços 

de vida (JÚNIOR, 2011), o que passa a requerer, no entanto, uma ação social para os 

enfrentamentos que, na maioria das vezes, possa pressionar o poder público municipal. A lógica 

                                                           
47 CAMINHADAS E ENCONTROS. Da Margem da Linha a Tapera 3. Direção e Coordenação: Caterine 

Reginensi. Campos dos Goytacazes (RJ): Vimeo, 2018. Disponível em: https://vimeo.com/355573122. Acesso 

em: 09 out. 2019. 

https://vimeo.com/355573122
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é tecer considerações sobre a nova onda de destituição de direitos das classes subalternas, que 

está em curso na sociedade brasileira, como se averiguará sobre o caso dos moradores da Favela 

da Margem da Linha. 

 

 

2.1 A cidade de Campos dos Goytacazes/RJ no circuito da valorização do capital e da 

privatização dos espaços públicos 

 

Na visão Iasi (2013, p. 41), a cidade48 é corolária das relações sociais de produção 

capitalista. A sua materialização política e espacial se encontra na base da produção e 

reprodução do capital. À vista disso, ela é a forma reificada dessas relações, assim como, dos 

antagonismos e unidade de contrários que lhes são próprias, não somente pelas agudas 

desigualdades, mas pela dinâmica da ordem e da explosão resultante deste processo.   

Este contexto de antagonismos e conflitos entre as relações sociais não isenta a cidade 

de Campos dos Goytacazes. Deste modo, o estado do Rio de Janeiro (ERJ), localizado no Brasil, 

é detentor de seis mesorregiões49. Dentre elas, se situa a Região Norte Fluminense (RNF), 

constituída pela união de nove municípios integrados entre si. Estes são distribuídos em duas 

microrregiões50, sendo a primeira de Campos dos Goytacazes – que abarca os municípios de 

Campos, São Fidélis, Cardoso Moreira, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra -, e a 

segunda microrregião é a de Macaé – que abrange os municípios de Carapebus, Quissamã, 

Macaé e Conceição de Macabu (BARCELOS, 2015). 

Cátia Antônia Silva e Rainha (2014) afirmam que existem muitas ações e intenções 

desenhadas com espírito modernizante na RNF. O município de Campos dos Goytacazes, 

atualmente contando com uma população de 503.424 habitantes (projeção para 2018)51, 

historicamente, teve a cana de açúcar como mercadoria propulsora da economia, desde o 

período colonial, perpassando por diversas crises. Tal mercadoria foi o primeiro ciclo de 

modernização neste município, emergindo com os desejos dos grupos de Portugal, que 

formaram as primeiras formas de manufaturas produtivas para o próprio consumo colonial e 

                                                           
48 É a “expressão da produção social, da dinâmica de transformação e uso do território e dos recursos naturais na 

realidade vivida” (PENNA; FERREIRA, 2014). 
49Entende-se, este termo, por um território que possui aspectos físicos, sociais e econômicos semelhantes e que é 

resultado da integração de microrregiões, porém, é menor do que o estado ou uma macrorregião (DICIONÁRIO 

ONLINE DE PORTUGUÊS, 2017). Consultar: https://www.dicio.com.br/mesorregiao/ 
50De acordo com o Dicionário Online de Português (2017), compreende-se este termo pela subdivisão de um 

território e/ou região natural. Ver em: https://www.dicio.com.br/microrregiao/ 
51Consultar: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/campos-dos-goytacazes/panorama 
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transportaram o domínio português para todos os países. Adiciona-se, o clima em favor da 

região, com o advento das usinas no século XIX, apontando um novo estágio da reestruturação 

econômica da região, como a utilização de novas tecnologias: o carvão mineral (2014).  

Se assemelha a concepção de Barcelos (2015) que, até a década de 1980, na RNF, 

essencialmente na zona rural, a cana foi o motor do desenvolvimento agrícola das cidades. 

Dessa forma, o cultivo desse produto era proveniente do trabalho dos “bóias-frias”, nas 

plantações e no corte que, após essa atividade, iria para as usinas com a finalidade de ser 

transformada em álcool. Além disso, a região por ser firmar como uma planície fluvio-marinha 

de alta abrangência, plana e contígua, propiciou a atividade de caráter agrícola em grande 

escala, sobretudo no que tange ao monocultivo da cana para o mercado interno e/ou externo. 

 

Figura 1: Mapa de Localização da Região Norte Fluminense/RJ e do município de 

Campos dos Goytacazes 

 
Fonte: NESA52, 2016 apud BARBOZA53, 2019, p. 05. 

 

 

Fato notável é que em toda extensão da região Norte e Noroeste do ERJ, o município 

de Campos, como é comumente chamado, passou a ser um lugar de relevância, como o principal 

                                                           
52 Se refere ao Núcleo de Pesquisas e Estudos Socioambientais da UFF/Campos, coordenado pela Profa. Dra. 

Antenora Maria da Mata Siqueira. 
53 Disponível em: http://anpur.org.br/xviiienanpur/anaisadmin/capapdf.php?reqid=1206. Acesso em: 07 de jan. 

2020. 

http://anpur.org.br/xviiienanpur/anaisadmin/capapdf.php?reqid=1206
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centro urbano, com atividades comerciais, assegurando a articulação com a Capital. Isto se 

explica devido ao seu âmbito econômico e político, desde a ascensão no ano de 1835, da vila 

de São Salvador dos Campos dos Goytacazes à categoria de cidade. Além do mais, engendram-

se as várias intervenções urbanísticas feitas no espaço urbano da cidade, em meados do século 

XIX, tais como a produção de canais, estradas de ferro, instalação de água e esgoto e luz elétrica, 

sinalizando a vontade em intensificar a importância de Campos e de introduzi-la no processo 

de modernização do Brasil (FARIA, 2005). 

O que se verifica a partir deste momento, é o embrião do fenômeno de diferenciação 

sócio-espacial na cidade de Campos, marcado por dois caracteres interdependentes: o 

sobrevalor da área central, com inserção de ações públicas relacionadas à defesa da lógica 

burguesa de desenvolvimento e avanço; e o desvalor das áreas periféricas, pela ausência de 

investimentos e ocupação progressiva das camadas empobrecidas (FARIA, 2005, p. 4785). 

Neste clima, Maricato (2013, p. 19-20), já havia pensado que a cidade não é apenas 

um local onde ocorre a reprodução da força de trabalho, sem condições de vida qualitativas via 

melhores salários e distribuição de renda para a população. Mas, requer a implementação de 

políticas públicas de cunho urbano, como a de habitação, transporte público, educação, saúde, 

lazer, segurança e iluminação pública, coleta de lixo e saneamento. 

Fato é, que mais adiante, no ano de 1940, no século XX, avistou-se o advento de 

critérios racionais e científicos norteados pelo urbanismo moderno a fim de melhorar a 

configuração espacial do município. Tal processo se deveu mediante às reivindicações da 

população que fizeram repercutir, na imprensa do período, o fato de existir duas cidades. Estas, 

por sua vez, se relacionaram à uma na área central, a qual recebera nos últimos 20 anos mais 

atenção por parte dos representantes públicos; outra, sem conhecimento, distante, pelo fato de 

ser periférica e com ausência de ações públicas (FARIA, 2005, p. 4786). 

Por este ângulo, na cidade de Campos ocorreu a modernização agrícola, a partir dos 

anos de 194054, acarretando o processo de expropriação dos trabalhadores do campo, bem como 

o seu assalariamento. Cruz (1992, p. 160-161) pondera que esse movimento levou à extinção 

                                                           
54 Intrínseco a esse detalhe, situa-se a década perdida, no auge do novo padrão de segregação espacial, combinando 

ao mesmo tempo, a distribuição de grupos sociais e ações econômicas no espaço desigual da cidade. Desde a 

década de 1940, no Brasil, a classe que vive do trabalho vem produzindo suas próprias casas nas periferias urbanas 

através da autoconstrução, na perspectiva de adquirir lotes baratos em locais distantes da cidade, com ausência de 

infraestrutura, tampouco serviços, frequentemente englobando alguma ilegalidade (CALDEIRA, 1997, p. 157). 
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dos colonos, nos anos de 1960, e na expulsão paulatinamente dos moradores55 até o término de 

1970.  

Para o mesmo autor, a mecanização da lavoura, a estagnação dos níveis de produção e 

de produtividade da lavoura, e as mutações nas relações produtivas, movimentaram à formação 

de uma grande massa de trabalhadores rurais habitantes na zona urbana, volantes, temporários, 

operando como clandestinos na própria lavoura da cana. Logo, o trabalhador rural, tendo que 

arcar com a sua moradia e serviços sociais para a sua reprodução social, encontra-se livre para 

vender a sua força de trabalho para quem desejar e em condições nem sempre dignas. Vis-à-vis, 

o mercado de trabalho será desenhado pela informalidade dos vínculos, pelos baixíssimos 

salários e pela ausência de proteção social. Além do trabalhador rural em condições de “bóia-

fria”, das empregadas domésticas e diaristas e dos operários da construção civil, também integra 

o mercado de trabalho local, um imenso “exército de biscateiro”, em um patamar de 

sobrevivência delimitado pela pobreza e expropriação (CRUZ, 1992). 

Barcelos (2015) explica sobre a baixa escolaridade e a ausência de qualificação desses 

trabalhadores da cana, visto que os trabalhos existentes na economia urbana não aspiravam e 

alocavam este segmento. Esse processo fez com que os mesmos trabalhadores, por 

consequência, se reproduzissem em condições de “clandestinidade”, informalidade e 

precariedade, com mínimas probabilidades de promoção e/ou avanço. Não fica isento a 

necessidade para expandir o ganho do trabalho dessas famílias de trabalhadores (com baixa 

remuneração), conforme indica Cruz (1992), a utilização da força de trabalho feminina e 

infanto-juvenil. A primeira relaciona-se, majoritariamente, aos empregos domésticos, 

lavadeiras e faxineiras em geral. A segunda força de trabalho é impedida de avançar nos 

estudos, na faixa etária de 7 a 17 anos, tampouco de frequentar cursos56 profissionalizantes, na 

década de 1990. 

Cumpre assinalar, ainda, que com a omissão do Estado na oferta do solo e da moradia, 

como também, dos serviços urbanos, esses trabalhadores serão os únicos responsáveis pela sua 

reprodução social e de sua família. Empobrecidos e sem esperanças, eles ocuparão as franjas 

da cidade, essencialmente, as margens das rodovias e estradas de ferro, via autoconstrução, 

fazendo crescer significativamente o número de favelas na cidade. Estes locus de moradias e/ou 

                                                           
55Torna-se necessário sublinhar, conforme explica Cruz (1992, p. 160), que “os moradores viviam nas terras dos 

usineiros e dos grandes fornecedores de cana; das lavouras de café do extremo Norte da região; e das lavouras de 

mandioca, no município de SJB [...]”.  
56 Ressalta-se, que no ano de 1983, 11% da população residente em localidades pobres e 1% dos moradores das 

favelas possuíam o primeiro grau completo, pari passu a 4% que os moradores de bairros pobres tinham o segundo 

grau completo (CRUZ, 1992). 
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ocupações perfazem-se pela ausência de saneamento, drenagem, abastecimento de água potável 

nas zonas mais pobres, precária coleta de lixo, visíveis depósitos a céu aberto e deficiências na 

mobilidade urbana, como o uso decente de transporte público. Além do mais, esse quadro 

caracteriza-se pela carência de benefícios da urbanização e dos equipamentos coletivos para as 

camadas mais empobrecidas, destinadas à situação de exclusão social, seja pela ação ineficiente 

do Estado e dos empresários privados, pela garantia dos direitos sociais e trabalhistas. Isso ao 

mencionar, a negação do ensino formal para as famílias dessas camadas de trabalhadores, 

reproduzindo sua subalternidade e a não-cidadania (CRUZ, 1992). 

Consoante à Almeida e Carvalho (2019), apregoa-se que esse processo de 

desqualificação dos trabalhadores rurais e o  seu aproveitamento apenas no período de safra (6 

meses), associado a sua (re)territorialização na área urbana, presidiu uma nova experiência para 

este grupo social proveniente do campo, que inclui não somente a sua inserção no mercado de 

trabalho urbano, mas, também, a sua aproximação com uma sociabilidade intensamente 

marcada pela desigualdade no acesso aos direitos materiais e simbólicos, pela violência e 

racismo institucionais. Cabe sinalizar ainda alguns processos culturais forjados através da 

inserção dos trabalhadores rurais na cidade e suas lógicas de reprodução, com ênfase para a 

educação formal, considerando o crescimento dos indicadores de escolarização nas primeiras 

duas décadas, do século XXI, para o controle dos territórios periféricos pelo tráfico de drogas 

e a forte influência das igrejas petencostais na constituição cotidiana da sociabilidade dessas 

famílias57 (Idem, 2019). 

Almeida et al (2018) exemplifica que Campos forjou um processo de modernização 

“pelo alto” ou conservador, guiado a um projeto de desenvolvimento econômico 

acentuadamente elitista e excludente, tanto em relação aos direitos trabalhistas e às condições 

qualitativas de trabalho, quanto no que concerne à produção de uma esfera pública mais 

democrática e participativa. Isto requer reconhecer que a sociabilidade instaurada nas periferias, 

lugar de moradia e reprodução de um segmento significativo da classe que vive do trabalho, 

sobretudo, da sua parcela mais vulnerável e empobrecida, é corolário de um processo complexo 

e duradouro de urbanização sem direitos. 

É bom remontar a conjuntura brasileira, no final da década de 1960 e começo de 1970, 

onde muitos fatores da dinâmica econômica do país influenciaram, positivamente, para uma 

coesão regional acerca de discursos e projetos regionalistas, liderada pelas elites da 

                                                           
57 Ver CUNHA, N. V.; FELTRAN., G. S. ; MESQUITA, W. A. B. Religiosidade pentecostal e ordem violenta em 

favelas na cidade de Campos dos Goytacazes. Sobre periferias: Novos conflitos no Brasil contemporâneo. 

1ed.Rio de Janeiro: Lamparina, 2013, v. 1, p. 118-130. 
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agroindústria ligada ao açúcar, da RNF (CRUZ, 2003). Um dos elementos intervencionistas foi 

o milagre econômico brasileiro, com fortes investimentos, aplicações, créditos e recursos 

provenientes do Estado, com destaque na visão modernizante e desenvolvimentista, no capital 

nacional e/ou estrangeiro. O planejamento regional era uma demanda para a ampliação das 

fronteiras econômicas do Brasil e do pacto de caráter oligárquico, que se deriva a modernização 

conservadora. Neste caso foi construído um projeto de desenvolvimento, que se traduziu nos 

interesses regionais e direcionou-se a reinvindicações para tratamento especial do governo, 

conhecido como o Projeto Norte Fluminense, no começo da década de 1970. Para esse objetivo, 

foi preciso produzir alianças com jornalistas, técnicos e políticos, e, até mesmo a imprensa, que 

passavam um ar merecedor de tratamento específico para a RNF, como forma de superar o 

sentimento de estagnação e esvaziamento econômico (2003). 

Curiosamente, um grande empecilho do projeto regionalista foi decorrente da 

monopolização de poder de um grupo, das ações e recursos, que lidera os interesses das regiões 

(CRUZ, 2003). É por meio desse processo que se considera que a região é fechada. Ao utilizar 

o conceito de “fechamento” de Oliveira58 (1977 apud CRUZ, 2003, p. 128), Cruz pontua que 

esse fator foi um momento em que as lideranças regionais ligadas ao açúcar de Campos 

monopolizam o discurso, a representação, o projeto e os recursos disponibilizados para a região. 

Ora, em outros dizeres, a monopolização das formas e condições de reprodução do espaço 

urbano, social e regional (CRUZ, 2003, p. 128). 

Associa ao cenário, segundo Barcelos (2015), o advento do Proálcool (Programa 

Brasileiro do Álcool), após o ano de 1975, intensificando o objetivo ao atendimento do mercado 

de aquisição de álcool combustível. Em razão disto, as condições de caráter técnico de 

beneficiamento das indústrias precisaram ser modificadas, e um processo de centralização 

industrial se colocou à frente no que concerne a continuidade de algumas usinas e das unidades 

de produção de açúcar e do álcool, colocando em jogo o desemprego e a expropriação de 

diversos trabalhadores, do meio rural e agrícola. 

Densamente explorado por Cruz (2003, p. p. 141-142), atestou-se nesta conjuntura, 

que as elites regionais perpassavam por uma luta contra o pessimismo no qual se instalava na 

RNF, através da estagnação, esvaziamento econômico, o desemprego e o subemprego, como 

consequências da monocultura e do poderio dos usineiros acerca da vida regional. É importante 

salientar que a noção de crise era perpassada como sinônimo estratégico para a economia 

regional, visto que as elites necessitavam demonstrar para fora, a existência de uma crise 

                                                           
58 CF: OLIVEIRA, Francisco de. Elegia para uma re(li)gião: SUDENE, Nordeste, planejamento e conflito de 

classes. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. 
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regional com o intuito de obter recursos, créditos, financiamento e assistência. Decerto, o que 

realmente acontecia para a emergência de tal crise59, é que o setor sucroalcooleiro se 

fragmentava no espaço nacional, não atendia às demandas das suas elites e de suas alianças. 

Ainda, havia muitas manifestações das condições de trabalho na zona rural, a ausência de 

emprego e falta de dinamismo econômico. Compreende-se, neste fluxo de raciocínio, que o 

projeto60 era corporativista, patrimonialista e excludente, nos prismas econômicos, sociais e 

territoriais (Ibidem, 2003). 

Necessário notar, que o fechamento da RNF obteve sucesso, no que se refere à 

capacidade dos grupos elitistas de monopolizar a representação, a articulação, a atração e a 

utilização dos benefícios e recursos derivados das ações estatais na economia regional da época. 

Dessa forma, tal fechamento foi produto de um acordo de um projeto setorial com um projeto 

regional de desenvolvimento, cujos interesses eram as elites ligadas às terras, impulsionadas 

pela defesa do poder e da gestão dos recursos públicos de origem federal (Ibidem, p. 153-154). 

No mesmo palco de intercorrências sociais, políticas, econômicas e culturais, surge, 

após na década de 1970, os novos investimentos da produção de petróleo na Bacia de Campos 

dos Goytacazes, que ocasionaram influências na microrregião de Macaé, Quissamã e São João 

da Barra. Assim, o setor de petróleo foi um fator decisivo para a vida social e econômica do 

país, ancorada também em outros âmbitos: economia urbana terciária; o aumento do capital 

imobiliário; olarias, a pesca de caráter artesanal, etc (SILVA, Cátia Antônia; RAINHA, 2014, 

p. 46). Mais tarde, o município de Campos teve mais notoriedade, graças ao aumento 

exponencial do seu orçamento a partir de 1989 e com a Lei do Petróleo, de 199761 (ALMEIDA 

et al, 2018). 

A presença dos GIs62 em Campos, como já mencionado, é datado no final dos anos de 

1970, com a implantação do Complexo E&P na Bacia de Campos, embora as sequelas sejam 

                                                           
59 Importa ressaltar neste sentido que, a crise crônica explicava o isolamento da região aos Governos que se 

perpassaram, dispondo-a como vítima, isentando os atores econômicos e reforçando os que possuíam resistência 

pela sua superação, relacionados as autoridades do cenário regional. Estes elementos apresentados mostram os 

antagonismos presentes na região, desde o momento da sua inserção na modernização, nos trâmites dos anos 70, 

e os limites e debilidades do processo de fechamento desenhado (CRUZ, 2003, p. 148). 
60 O referido projeto contemplava, com ações e benefícios, um grupo circunscrito das elites agropecuárias e 

agroindustriais, no viés social, e na localidade Campista, no viés espacial (CRUZ, 2003, p. 150-151). 
61Intitulação atribuída aos municípios produtores de petróleo sem instalações físicas ou atividades produtivas da 

indústria de exploração e produção de petróleo e que, ao mesmo período, são extremamente dependentes das 

rendas privilegiadas que obtêm (ALMEIDA; CARVALHO, 2019). 
62Os Grandes Investimentos, doravante tratados aqui sob a sigla GI, são investimentos públicos e privados de 

grande porte, em termos de capital, da área e do peso, em valores absolutos e relativos, no segmento a que estão 

ligados, e da capacidade de impacto no ambiente natural e construído (ALMEIDA et al, 2018). 
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percebidas nas décadas posteriores, sobretudo com o crescimento populacional de Macaé63. 

Conhecido pelas suas repercussões positivas no que concerne à geração de emprego e de renda, 

em especial, das rendas petrolíferas e participações especiais, o E&P é responsável, também, 

por um conjunto de impactos altamente desestruturantes no que diz respeito às atividades 

econômicas, ao ambiente, à infraestrutura urbana, ao acesso a direitos e à sociabilidade urbana 

(ALMEIDA et al, 2018). Segundo Cruz, Almeida e Terra (2016), dentre os mais importantes 

destacam-se: 

 

i) a concentração espacial das empresas em um só município, promovendo uma 

fragorosa implosão urbana, em um curtíssimo período de tempo, agravando 

problemas de infraestrutura, moradia, mobilidade e segurança para a população 

trabalhadora, apresentando sérios problemas de pobreza e desigualdade social; ii) a 

configuração de um enclave econômico, na medida em que não se implantaram 

atividades industriais upstream e dowstream, ou, a montante e ajusante das atividades 

locais de E&P; iii) a geração de municípios petrorrentistas, ou seja, recebedores de 

ricas rendas petrolíferas, sem que houvesse crescimento, integração ou diversificação 

das atividades produtiva; iv) monopólio exercido sobre os recursos existentes e os 

novos recursos pelas atividades da indústria extrativa regional de petróleo, no que se 

poderia classificar como uma nova forma de monocultura; v) os impactos ambientais 

com elevados prejuízos para atividades econômicas regionais de elevada importância 

social, como a pesca artesanal, com a restrição das áreas de pesca, a ampliação do 

perímetro a ela proibido e os prejuízos aos barcos pesqueiros pelos tubos (p.12). 

 

 

É compreensível perceber, que com a expansão do setor de petróleo e gás64, os 

territórios ocupados pelos trabalhadores do mundo precarizado (informal, temporário, 

intermitente, subcontratado e terceirizado) passaram a ser expropriados em função do capital 

imobiliário e especulativo, fazendo com que tais sujeitos ficassem à margem da proteção social 

e, ainda, com pífias garantias de sobrevivência, em uma cidade polarizada por diversos 

interesses pela utilização e valorização da terra.  

No mesmo debate, apregoam Cátia Antônia Silva e Rainha (2014, p. 54) que, além do 

setor de petróleo e gás, outras ações e/ou atividades são desempenhadas, como a logística e 

circulação de mercadorias. Entretanto, os novos empreendimentos têm ocasionado profundas 

transformações na dinâmica do lugar, nas áreas fundiárias, na agricultura e na pesca de origem 

                                                           
63Cabe registrar que embora Campos seja o município mais populoso da RNF, ele cresceu pouco desde o período 

de implantação do Complexo de Petróleo e Gás na Bacia de Campos, na década de 1970. Segundo as pesquisas, 

Macaé foi o município mais impactado pelo setor de petróleo considerando a instalação da sede da Petrobrás e das 

grandes petrolíferas, dentre outras Empresas, no território macaense. Nas últimas três décadas (1970 – 2009) a 

população de Macaé saltou de 47.221 para 194.403 (Ver. TERRA, D., RESSIGUIER, J H. Mudanças no Espaço 

Urbano de Macaé: 1970-2010. In: Impactos sociais, ambientais e urbanos das atividades petrolíferas: o caso 

de Macaé, p.149-168). 
64 No ano de 1974, descobriram um largo lençol petrolífero na área de Garoupa, na plataforma continental situada 

na Bacia de Campos. Sendo assim, o município de Campos dos Goytacazes, arrecadou muitas receitas provenientes 

deste setor – royalties -, visto que a referida cidade é a maior produtora de gás e petróleo do Brasil, como também, 

formam as maiores rendas advindas desse setor (SILVA; RAINHA, 2014, p. 46). 
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artesanal de lagoas, o que por sua vez, já estão dando lugar as indústrias, corroborando para a 

segregação e exclusão social dos trabalhadores (Idem, 2014). 

É sabido, entretanto, que a década de 1990 sofre o recrudescimento da crise econômica 

em nível nacional, combinando hiperinflação e desemprego com uma total carência de 

investimento e incapacidade de dar respostas no campo da proteção social por parte do Estado. 

Para um conjunto de autores, os anos 1980, também conhecidos como a “década perdida”, só 

não foram integralmente perdidos em face das conquistas no plano democrático e da 

organização popular, com o retorno do Estado de Direito e das liberdades individuais e políticas, 

cassadas durante os 20 anos de ditadura civil-militar (ALMEIDA et al, 2018). 

A combinação da crise nacional com a crise da agroindústria sucroalcooleira local foi, 

de fato, decisiva para agravamento do desemprego no campo e na cidade – a concorrência com 

o Estado de São Paulo, maior produtor de açúcar e de álcool e o processo de reestruturação 

produtiva no setor fez com que dezenas de usinas locais entrassem em processo de falência. 

Algumas poucas foram vendidas para o capital “de fora”, sobretudo paulista, e outras 

simplesmente arrendaram suas terras ou as usaram como estoque. Este processo, que tem início 

na metade dos anos de 1980, vai se estender durante toda a década de 1990, com a liberalização 

da economia por intermédio da adoção do receituário neoliberal, da reestruturação no mundo 

do trabalho e da política de ajuste fiscal, incentivando uma drástica redução dos postos de 

trabalho no País e, por conseguinte, no município (ALMEIDA et al, 2018). Nesta esteira, com 

a evolução da crise do setor sucroalcooleiro na região, essa atividade declinou no tocante à força 

de trabalho65. Para Almeida e Silva (2017, p. 221): 

 

A combinação da crise nacional com a crise da agroindústria sucroalcooleira local foi 

decisiva para agravamento do desemprego no campo e na cidade. A concorrência com 

o Estado de São Paulo, maior produtor de açúcar e de álcool (derivados da cana), e o 

processo de reestruturação produtiva no setor fez com que dezenas de usinas locais 

entrassem em processo de falência. Algumas poucas foram vendidas para o capital 

“de fora”, sobretudo paulista, e outras simplesmente arrendaram suas terras ou as 

utilizaram como estoque [...] (ALMEIDA; SILVA, 2017, p. 221).  

 

 

De posse da vida na cidade, no pensamento de Cruz (1992, p. 164-165), os 

trabalhadores rurais avistam um mercado de trabalho delimitado pela “informalidade” e 

“desqualificação” da força de trabalho, via trabalho informal e assalariamento invisível em 

                                                           
65 Defronte a esta situação, a pobreza se intensificou na vida desses trabalhadores, e entre 1996 e 1997, o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) se inseriu na região, com a finalidade de conscientizar 

esses trabalhadores expulsos de suas moradas e espaços de sobrevivência (BARCELOS, 2015). 
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alguma tarefa econômica formal, ou do biscate nos serviços, ou até mesmo no pequeno 

comércio, ambulante ou estabelecido, tal como ainda nos deslocamentos de forma temporária 

e/ou a migração para os centros urbanos. Residindo em uma “área de invasão”, por não 

portarem título de propriedade, os trabalhadores passarão por precarização nas condições de 

urbanização, no tocante ao sistema de esgoto das favelas, haja vista que apenas 20% possuíam 

esse mecanismo; ausência no abastecimento de água potável, constando somente em 30% das 

casas; bem como, a carência de saneamento, drenagem, moradia e transporte coletivo 

qualitativos (1992). 

Cabe salientar que no ano de 1980, a população localizada na área urbana de Campos 

era de 203.399 habitantes (58% da população), ao estágio que a população da área rural era de 

42% dos campistas, ou seja, 145.062 residentes, sendo que este número veio caindo 

rapidamente a partir deste período (FARIA, 2005, p. 4791). Ante a isso, Cruz (1992) 

complementa que da década de 1970 até 1991, a população urbana de Campos cresceu 89,19%, 

enquanto a população rural decresceu 51,59%. Em 1991, averiguou-se que 83,60% da 

população vivia na área urbana e apenas 16,40% vivia na zona rural.  

Tal dilema conjuntural vai se arrastar por toda década de 1990, seguido da 

liberalização da economia por meio da adoção do receituário de caráter neoliberal, da 

reestruturação da classe trabalhadora e da política de ajuste fiscal, desencadeando um grave 

desemprego, tanto na esfera nacional, como no município (ALMEIDA; SILVA, 2017). 

Intrínseco ao período, Maricato (2013, p. 21) aponta que, nas cidades brasileiras, assistiu-se a 

globalização e o aumento do desastre urbano66. O alto impacto das décadas posteriores 

marcaram-se pelo baixo crescimento, retração das políticas públicas e sociais, delimitadas pelo 

avanço do ideário neoliberal.  

Explica-se, ainda, para Vainer (2013) que, após o Consenso de Washington (1989), a 

cidade passa a ser investida como canal direto e sem mediações da valorização e financeirização 

do capital. Neste sentido, a cidade-negócio se atualiza por intermédio de parcerias público-

privadas, nas novas formas de ligação entre Estado, capital privado e cidade, sendo a sua 

contraface uma “democracia direta do capital”. Deste modo, a cidade dos magaeventos incita, 

agudiza, generaliza a cidade de exceção e a democracia direta do capital. As consequências não 

deixariam de acontecer, como a lógica de desenvolvimento excludente, favelização, 

informalidade, serviços precários ou inexistentes, desigualdades alarmantes, devastação 

                                                           
66 Tais processos culminaram para a disparidade dos índices de violência no país, à medida que se verifica que 

entre o período assinalado à 2010, que a taxa de homicídios cresceu 259%, onde os principais vitimizados são os 

jovens negros, empobrecidos e moradores da periferia metropolitana (MARICATO, 2013, p. 21). 
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ambiental, violência urbana, congestionamento, aumento de custos para a precária mobilidade 

urbana e espaços urbanos segregados (p. 39). 

Alinhado à isso, Maricato (2013) percebe o motivo pelo qual as cidades são um grande 

negócio. Sobretudo para os capitais que recebem, a partir de sua produção e exploração, os 

lucros e as rendas, em um cenário disputado entre aqueles que desejam dela melhores condições 

de vida e aqueles que almejam obter ganhos. Dito isso, porquanto a sua utilização é desigual e 

o nome deste negócio é renda imobiliária e localização, o que passa a causar os conflitos. Uma 

vez que as suas construções são desempenhadas pelos próprios moradores em locais ocupados 

- grande parte ambientalmente delicada, ou adquiridas de loteamentos ilegais (MARICATO, 

2013).  

Inclusive, considera-se que o mercado de trabalho, essencialmente na esfera pública 

do município de Campos, se tornou espaço fértil para o fortalecimento de lideranças políticas 

populistas67, ancoradas em expedientes clientelistas e cartoriais, propiciadas pela dependência 

dos sujeitos sociais e das atividades econômicas à dinâmica da administração pública como 

produtora exclusiva de emprego e renda. Ainda, àquela força de trabalho expropriada pela 

agricultura canavieira na entressafra anual no período de oito meses não foi introduzida em 

alguma ocupação e setor formal (CRUZ, 1992, p. 169-170). 

Segundo Almeida et al (2018), a referida cidade foi e continua sendo, um espaço de 

reprodução das lógicas de compadrio e de clientelismo que, historicamente, caracterizaram as 

nossas relações sociais, sobretudo, nos espaços mais tradicionais desenhados pela presença do 

latifúndio e da monocultura e, consequentemente, pela inserção tardia dos direitos. Assim 

sendo, o clientelismo não é uma marca constitutiva da sociabilidade comandada somente pelas 

elites pelos antigos coronéis, os latifundiários de ontem, nem tampouco pelas elites da 

agroindústria local. A substituição no comando político do município com a eleição de 

Garotinho, em 1989, não alterou as relações baseadas no clientelismo, apenas os atores 

políticos. Aliás, o aumento dos royalties e participações especiais, no término da década de 

1990, possibilitou um fôlego de quase de 30 anos ao clã político dos Garotinhos, que além de 

governar o município até o ano de 2016, ocupou por duas vezes o Palácio Laranjeiras, sede do 

governo do estado do Rio de Janeiro (2018). Comprometido com esse debate, Cruz (2003) 

assinala que a reprodução política das lideranças na época dos royalties do petróleo, está 

                                                           
67 Pelas lentes de Ianni (1971), o populismo é focalizado como uma alternativa política de desenvolvimento 

econômico, notável no período da Revolução de 1930, com Vargas no poder. Tal estratégia baseava-se na política 

de massas, como modelo de organização política e sustentação do novo padrão do poder, desenvolvendo-se 

atividades políticas e culturais no espaço urbano. 
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intensamente relacionada a um “novo coronelismo” assumido pelas prefeituras da RNF em 

virtude do crescimento exponencial dos seus orçamentos68.  

Tendo em vista esse processo, Barcelos (2015) expõe que é possível compreender que 

este palco foi decisivo para a consciência de classe e organização de cunho político dos 

trabalhadores da cana na região, já que os usineiros sem dinheiro já estavam há muito tempo 

sem pagar os salários e efetivar os benefícios dos trabalhadores, bem como a sua ida ao trabalho 

nas fazendas. Se por uma vertente, o processo de modernização agrícola serviu para acirrar os 

antagonismos entre o capital e trabalho e os desdobramentos do processo de trabalho - 

precarização e degradação da vida dos trabalhadores rurais; serviu também, para deixar as terras 

improdutivas e inférteis (2015). 

Posteriormente, na década de 199069 em diante, emergiram não somente lutas e 

resistências relacionadas aos direitos trabalhistas, mas pela reforma agrária, pelas terras ociosas, 

pelo alcance às usinas estagnadas e/ou falidas, por melhores condições de vida e de trabalho. A 

partir desse período, de 1996 à 2006, ocorreram diversos conflitos vinculados à terra e a 

expansão de ocupações de fazendas e terras, mediatizadas pelo MST, segundo pela FETAG, e 

terceiro pela organização dos trabalhadores da zona rural e urbana, na qualidade de 

precarizados, assalariados, ex-colonos, residentes de cortiços e/ou periferias e trabalhadores 

temporários (BARCELOS, 2015).  

Isto se explica devido ao processo de mercantilização, precarização de moradia, vida 

e serviços públicos, ocasionadas pelo avanço neoliberal. Advoga Raichelis (2006, p. 22), que a 

dinâmica da privatização dos serviços urbanos passa a reconfigurar a produção das cidades e 

dos seus territórios, trazendo implicações referentes ao provimento de melhores condições de 

vida da população, devido à ausência de estrutura institucional, gerencial, de recursos humanos 

e financeiros para assegurar essas responsabilidades, tanto em relação aos municípios quanto 

aos estados. Por isso, não seria de outra forma, que a emergência das novas expressões da 

questão social nas cidades se daria através das demandas da população para a gestão pública e 

para as políticas sociais (2006). 

Ver-se-á nos eixos que se seguem, que as lutas sociais de diversos sujeitos coletivos, 

na região de Campos, no período de 2000-2018, são mediatizadas pelos processos sócio-

históricos da cidade que, na atualidade, assumem novos formatos na ótica da mundialização do 

                                                           
68 Em 2019, o orçamento previsto para o município de Campos é de quase dois bilhões, uma cifra invejável, 

especialmente, em tempos de crise (CRUZ, 2003). 
69 Nesta década, em Campos dos Goytacazes, aconteceu a primeira ocupação na Usina São João, deixada de lado 

depois da crise do álcool. Nesta ocupação, não haviam pessoas somente do referido munícipio, mas do município 

de Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Silva Jardim e Conceição de Macabu (BARCELOS, 2015).  
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capital. Tal passo vem acompanhado pelo desprezo dos representantes políticos com a classe 

trabalhadora, que por sua vez, se amparam em mobilizações e manifestações, como denúncia 

das suas condições vividas, seja no nível profissional quanto subjetivo da reprodução social. 

 

 

2.2 Lutas e conflitos sociais no limiar do século XXI 

 

Não poder-se-ia deixar de começar a discussão proposta, sem antes, expressar os 

pensamentos de Ribeiro (2009), em relação aos conflitos e lutas sociais da classe trabalhadora. 

Para ela, a cidade viva, insurgente e experimental não faleceu, mesmo após a 

desindustrialização e aumento da periferização. Mas, a grande cidade permanece como celeiro 

de experiências sociais, da ação espontânea, da possibilidade de criatividade, de experiências e 

aprendizados políticos e de invenções institucionais. Estes processos requerem o 

acompanhamento da ressignificação da experiência urbana por atores sociais com variadas 

culturas políticas, já que a intensidade da exclusão social incentiva a coesão de movimentos 

com divergente datação histórica, o que redimensiona a ação social. Por meio disto, “é a partir 

da ação (protestos, reivindicações e lutas) contextualizada que sujeitos sociais vivenciam a 

sociabilidade que permite a sobrevivência e, conseguem defender valores culturais recusados 

pela modernidade tardia” (p. 151).   

Ao explorar os dados da pesquisa, classifica-se os sujeitos coletivos que 

protagonizaram as manifestações em Campos, em sete grupos sociais: a) trabalhadores 

sindicalizados; b) movimento pela reforma agrária, com destaque para o MST; c) movimento 

identitário (feministas, negros e LGBT); d) movimento estudantil; e) grupos de moradores da 

periferia da cidade e dos distritos; f) trabalhadores informais e não sindicalizados (camelôs, 

perueiros e catadores de recicláveis); por último, g) movimentos políticos “progressistas” e 

“conservadores”.  

Observa-se, que diversos atores sociais se mobilizaram em prol de seus direitos sociais 

e políticos, em uma conjuntura de avanço neoconservador e neoliberal, evidenciando o 

aprofundamento do poder nacional e local tanto na repressão das demandas que não foram 

atendidas durante anos, quanto no estabelecimento de possíveis atitudes ancoradas nas raízes 

excludentes e elitistas da cidade de Campos, para o privilégio das frações dominantes. 

 

Figura 2: Cartografia dos conflitos por município da Região Norte e Noroeste 

Fluminense (2000-2017). 
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 Fonte: NETRAD/UFF, 2018.  
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Nas demonstrações dos conflitos sociais por município da RNOF e RNF, no século 

XXI, nota-se que o município de Campos será marcado por greves e paralisações sindicais de 

diversas categoriais profissionais e sujeitos coletivos, desde o início do século. Dentre estes, 

destaca-se a primeira classificação dirigida ao movimento sindical. Nesta direção, se encontram 

os trabalhadores dos sindicatos ligados ao setor público e privado, compreendidos como 

funcionários (municipais, estaduais e federais). Estes sujeitos sociais, claramente, 

reivindicaram a regularização dos salários e os direitos trabalhistas, se colocando contra a 

terceirização e reformas estatais, não os isentando da denúncia de ausência de segurança e 

infraestrutura nos espaços sociocupacionais.  

Vale destacar, a forte presença dos professores, técnicos e profissionais da área 

educacional da cidade de Campos. As demandas deste público se vincularam desde em que 

compreende-se que “a crise da educação no Brasil não é uma crise; é um projeto”, nas sábias 

palavras de Darcy Ribeiro1, às condições de trabalho e de reprodução social, enquanto 

trabalhadores. Isto porque há falta de repasse de verbas para a educação, ausência de reajuste 

salarial, redução de funcionários paralelamente à ausência de infraestrutura decente, carência 

de abertura de concursos públicos e Plano de Carreira com gratificações. E, sobretudo, pela 

desconstrução da Política Pública de Educação nos três níveis de governo, especialmente nos 

governos estaduais de Garotinho (1998-2002), Rosinha (2002-2006) e Cabral (2006-2010). 

Frente a essa situação de precarização das políticas públicas e de restrição dos direitos, 

não deixar-se-ia de relatar a luta árdua do movimento estudantil desde o ano 2000. Este se 

ampara nos estudantes universitários, secundaristas representados pela FEC (Federação dos 

Estudantes de Campos), pelo Movimento Unificado Sindical, Social e Estudantil do NF 

(MUSE) e pela UJS (União da Juventude Socialista), em oposição a degradação do ensino 

público, por mais recursos e funcionários para as escolas e Universidades, pelas bolsas de 

Iniciação Científica e de pós-graduação, pelo bandejão e pela Política de Assistência Estudantil. 

No entanto, sem resquícios de dúvidas, o que mais chamou a atenção foi a questão do transporte 

público e o passe livre. 

Cabe sinalizar que na zona urbana, pautada pelas estratégias de sobrevivência numa 

onda de desemprego, emergiu a luta dos trabalhadores informais. O primeiro deles são os 

conflitos protagonizados pelos perueiros, a favor da regularização do transporte alternativo, 

desde 2001 até hoje, contra concorrência de veículos de passeio e fiscalização do município. 

Como também, a manifestação dos artesãos e, mais tarde, dos camelôs contra a sua retirada do 

                                                           
1 Foi um grande pensador, defensor dos direitos sociais, especialmente os relacionados à educação, antropólogo, 

escritor e político do Brasil, entre o ano de 1922 a 1997.  
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centro da cidade e do camelódromo, respectivamente, denunciando a privatização do espaço 

público e os interesses dos comerciantes, importante força política local (ALMEIDA et al, 

2018). Vale ponderar a luta dos catadores de materiais recicláveis em uma reivindicação de ação 

assistencial imediata e de uma nova alternativa de trabalho em Campos.  

Neste panorama urbano e de expansão de atitudes conservadoras, desde o ano de 2013 

na cidade, surgiram os movimentos políticos “progressistas” e “conservadores”, nas ações das 

famílias de classe média-alta, da ACIC (Associação Comercial e Industrial de Campos) e CDL 

(Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campos), pelo pró-impeachment da Presidente Dilma 

Rousseff, e contra a política econômica e fiscal.  

Cumpre assinalar, também, as mobilizações do movimento identitário (feministas, 

negros e LGBT). O movimento feminista, representado pela Marcha das Vadias, pelo 

protagonismo do Coletivo Feminista do IFF, pelo Conselho Municipal de Direitos da Mulher, 

do Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher, denunciou a violência, o machismo, o sexismo 

e a PEC2 181 de criminalização ao aborto. O movimento negro, não obstante, representado 

pelos membros do Movimento Negro Unificado (MNU), da Escola de Arte e Cultura População 

Mãos Negras, Coletivo Negro Mercedes Baptista da UFF e Coletivo Negro José do Patrocínio 

da UENF e pelo Fórum de Religiões Afro-Brasileiras (FRAB), denunciou a intolerância 

religiosa e as práticas de racismo nas escolas e comércio da cidade. Emerge também o 

movimento LGBT, na forma da 9º Parada do Orgulho LGBT, do Coletivo Gaytacazes, 

pesquisadores da UFF e Coletivo do IFF, visto que a cidade foi acompanhada pela homofobia 

do Governo de Garotinho e ausência de efetivação dos direitos civis. 

Além disto, emergiu, em Campos, o MST nas ocupações das terras improdutivas, nos 

protestos denunciando a reintegração de posse em favor dos latifundiários, reivindicando 

agilidade nos processos de desapropriação e do crédito agrícola e para moradia. Desde a 

primeira ocupação do MST em Campos, em 1997, nas terras da falida Usina São João, foram 

inúmeras as ocupações e manifestações, durante toda a primeira década do séc. XXI, em 

municípios da RNF (Campos, Conceição de Macabu e São Francisco do Itabapoana) 

(ALMEIDA et al, 2018).  

Integra ao contexto, outro sujeito coletivo que volta à cena pública, que são os 

trabalhadores rurais e da indústria, cobrando seus direitos, particularmente, os direitos 

trabalhistas, já que foram expropriados pelas Usinas (Sapucaia, Cupim, Santa Cruz, São João e 

Paraíso) em seu processo de falência, em especial, das últimas Usinas em funcionamento entre 

                                                           
2 Refere-se à Proposta de Emenda à Constituição. 
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os anos de 2000 – 2010. Além dos salários atrasados, os trabalhadores reivindicavam seus 

direitos trabalhistas (FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), além de denunciarem 

a prática do trabalho em situação análoga à escravidão em algumas dessas Usinas (ALMEIDA 

et al, 2018). 

Conjuga ao exposto, o questionamento se todos os sujeitos coletivos conseguem 

acessar o direito à cidade (HARVEY, 2013; LEFEBVRE, 2001) em Campos. Uma vez que a 

implementação dos Grandes Investimentos (GI’s) para o município, comandados pelos 

processos de especulação imobiliária e pelos negócios das grandes incorporadoras e dos fundos 

de investimentos (ALMEIDA; CARVALHO, 2019), fizeram com que os grupos subalternos 

passassem a ter um lugar mais específico na cidade, ou seja, nas periferias. Isto é, combinando 

os velhos até os novos processos de expropriações, onde acarretou o aprofundamento da 

segregação socioespacial, desigualdade e, ainda, a exclusão da participação social das classes 

subalternas nos espaços públicos. 

Assim, se verá a posteriori, os conflitos travados pelos moradores de periferias para a 

conquista de melhorias e qualidade de vida na cidade de Campos. Demandas por transporte, 

moradia, saúde, segurança e educação estarão englobados nesta dinâmica. A questão se ampara 

que tais lutas são pelos direitos sociais repreendidos e negligenciados por décadas pelo poder 

público, o que faz requerer a indagação se os sujeitos coletivos, menos organizados, conseguem 

acessar o direito à cidade. 

 

 

2.3 Quando as franjas falam: as mobilizações coletivas dos moradores de áreas periféricas 

 

Com foco nas manifestações dos trabalhadores das franjas da cidade, trabalha-se neste 

eixo com a classificação chamada de “grupos de moradores das periferias da cidade”, uma vez 

que além de morador, este sujeito integra um coletivo social, uma família e uma classe social, 

que experimenta no seu cotidiano diversas formas de violência material e simbólica, sendo uma 

delas a própria violência institucional, praticada pelos representantes políticos municipais. 

 

Figura 3: Cartografia das mobilizações de moradores por direitos em Campos dos 

Goytacazes/RJ (2000-2017). 
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Fonte: NETRAD/UFF, 2018. 
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Estes indícios de expropriação dos direitos sociais na contemporaneidade, comandado 

pelos agentes financeiros e representantes políticos, requer da classe trabalhadora uma ação 

unitária de lutas para o retorno dos direitos desmontados. As lutas dos trabalhadores são 

desencadeadas para a manutenção dos seus direitos sociais e trabalhistas - com greves, 

mobilizações e ocupações -, objetivando serem antagônicos à exploração econômica, controle 

político e opressão de classe, gênero, raça, etnia, geracional e de orientação sexual 

(ABRAMIDES, 2017).  

Como nos lembra Harvey (2009), o processo de acumulação por espoliação tem suas 

raízes nas diferentes formas de expropriação, no campo e na cidade, com vistas à ampliação do 

processo de reprodução e da rentabilidade do capitalismo, sob hegemonia dos rentistas. Ele não 

atinge apenas a universalização dos direitos, mas, a própria noção de Direito, enquanto relação 

distinta daquela assentada no lucro e, portanto, da mercantilização das relações sociais. 

Importa considerar nestas análises, o envolvimento da luta dos moradores de periferias 

por direitos sociais, em Campos. Para Almeida e Carvalho (2019), uma observação introdutória 

relaciona-se à espacialização dos conflitos na cidade de Campos envolvendo os seus moradores. 

Tratam-se, em sua maioria, de moradores das áreas periféricas tradicionais e, também, daquelas 

mais recentes, fruto do processo de expansão da cidade e das remoções urbanas que acabaram 

por construir novas periferias. As manifestações coletivas demonstradas na cartografia 

denunciam os carecimentos e a insatisfação dos moradores, no que concerne à ausência e /ou 

insuficiência e qualidade dos bens e serviços públicos. Por isso, o poder público municipal 

aparece como o principal interlocutor desses movimentos. Além das manifestações por direitos 

sociais de modo geral, são frequentes as manifestações coletivas em virtude dos atropelamentos 

e acidentes constantes nessas duas décadas, em função da proximidade com a BR-101. Como 

também, a luta por infraestrutura urbana e por mais segurança pública, em virtude do número 

crescente de homicídios no subdistrito nos últimos nos quatro anos1 (Idem, 2019). 

 

Figura 4: Indicador de violência – Bairro de residência dos adolescentes e jovens vítimas de 

homicídios em Campos dos Goytacazes (RJ) 

                                                           
1 De acordo com o site Paraybano: “A criminalidade em Campos dos Goytacazes segue crescendo e assustando. 

De acordo com dados do jornal Folha da Manhã, o 107º homicídio e o 17º apenas neste mês foi registrado ontem, 

27, e é mais um crime registrado durante o período de intervenção federal na segurança pública do estado do Rio 

de Janeiro”[...]. “A criminalidade na área de Guarus fez mais uma vítima na manhã do último sábado (26). Um 

adolescente de aproximadamente 17 anos foi assassinado a tiros por volta das 8h30 na rua Itaguaí, no Parque 

Guarus, em Campos dos Goytacazes”. Paraybano. Campos registra 107 homicídios somente em 2018. 28 de maio 

de 2018. Disponível em http://www.parahybano.com.br/site/campos-registra-107-homicidios-somente-em-2018/. 

Acessado em 22 de março de 2019. 

http://www.parahybano.com.br/site/campos-registra-107-homicidios-somente-em-2018/
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Fonte: NETRAD/UFF, 2019. 
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Estes bairros onde residem os moradores, em decorrência do descaso do poder público, 

são perpassados por violências, disputas de facções, crimes e mortes diárias, sobretudo, de 

adolescentes negros e oriundos das camadas empobrecidas, o que acabou desencadeando lutas 

sociais contra a violência, na cobrança por mais justiça e segurança. Cabe acrescentar, ainda, 

outros sintomas da espoliação urbana (KOWARICK, 1979), como a carência e precarização de 

equipamentos, a ausência de condições socioeconômicas, a precarização de infraestrutura, 

saneamento e condições básicas de sobrevivência e moradia.  

Para Penna e Ferreira (2014), há a necessidade de realizar uma leitura das cidades a 

respeito da questão da vulnerabilidade territorial e social, compreendida como processo que 

envolve as condições do território (estrutura de oportunidades promovidas pelo Estado, 

comunidade e mercado1) e as potencialidades dos sujeitos que nele residem. A perspectiva é 

tratar a vulnerabilidade2 enquanto risco social, marcado pela precarização dos serviços coletivos 

e de investimentos públicos. Enquanto o Estado não ofertar políticas urbanas, sociais e 

econômicas, o que se verificará é o acentuamento das vulnerabilidades nos espaços urbanos, 

onde se avista o enfraquecimento das relações construídas entre trabalho, moradia, educação, 

saúde, lazer e condições para a concretização da integração social (2014). 

Segundo Almeida e Carvalho (2019), as mobilizações dos moradores das comunidades 

de Guarus, subdistrito de Campos, é e foi lugar de moradia de uma parcela significativa da 

classe trabalhadora, sobretudo, daquela fração mais precarizada e empobrecida. O subdistrito, 

localizado à margem esquerda do Rio Paraíba do Sul, recebeu um grande contingente de 

trabalhadores rurais expropriados do campo nos anos de 1960 a 1970, na modalidade de 

parceiros, colonos e campeiros (CRUZ, 1992), formados, majoritariamente, por descendentes 

de negros libertos e, até mesmo, trabalhadores das camadas subalternas cuja mão de obra era 

oriunda do Ceará3. Ademais, o mesmo subdistrito desenha os piores indicadores sócio-

econômicos e, também, de homicídios (Figura 4) do município e, por isso, carrega o estigma 

de lugar de pobreza e de insegurança na representação simbólica da cidade. 

Historicamente, o referido subdistrito sob o enfoque de Simone Vieira (2004), 

originou-se desde o século XVII, a partir do aldeamento dos índios conhecidos como 

                                                           
1 Cf: KAZTMAN, Rubén.; FILGUEIRA, Fernando. As normas como bem público e privado: reflexões nas 

fronteiros do enfoque “ativos, vulnerabilidade e estrutura de oportunidades “ (Aveo). In: CUNHA, José Marcos P. 

da (Org.). Novas metrópoles paulistas: população, vulnerabilidade e segregação. Campinas, SP: Nepo/Unicamp, 

p. 67-93, 2006. 
2 Para as autoras, este termo pode ou não estar relacionado a riscos ambientais (Ex: perigo de deslizamentos, 

soterramentos de indivíduos e habitações, enchentes) (PENNA; FERREIRA, 2014). 
3 Ver: RIBEIRO, R. O negro e seu mundo: vida e trabalho no pós-Abolição em Campos dos Goytacazes (1883-

1893). Campos dos Goytacazes. Dissertação de Mestrado, UENF, 2012. 
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“Guarulhos”, que haviam sido alocados da margem direita da cidade de Campos para a margem 

esquerda. Outro elemento que também fez aumentar o crescimento da ocupação de Guarus, foi 

a estrada de ferro Campos-Carangola, produzida no final do século XIX. Como o mencionado 

subdistrito era área rural, ocorreu a necessidade de facilitar a comunicação deste com a zona 

urbana, através da diversificação das atividades econômicas e urbanas da cidade, no decorrer 

dos séculos.  

No entanto, tais atividades urbanas não interviram, de fato, no subdistrito de Guarus 

para alterar as condições de vida da população residente. Reflete Simone Vieira (2004), que os 

moradores da localidade, descendentes de escravos negros e mestiços, da zona rural e, ainda, 

indígenas, integraram ao grupo discriminado e expropriado da sociedade. O subdistrito, 

segundo a autora, mal foi tocado pelas intervenções no rol do século XX na sociedade, 

coexistindo com os dilemas de infraestrutura e serviços. Além de outros marcadores que 

reforçam a imagem desta localidade como “abaixo dos padrões” para a sociedade (p. 37), já 

que 

 

A margem esquerda de Campos dos Goytacazes é o único local de toda a área urbana 

a comportar os depósitos de lixo urbano (o “lixão”, localizado no bairro da Codin); os 

motéis, ao longo da rodovia de Campos-Vitória e grupos que exercem práticas da 

cultura popular antigas (coloniais), além da organização de algumas escolas de samba 

da cidade (VIEIRA, 2004, p. 37).                                                
 

Sendo assim, as periferias do subdistrito de Guarus, fruto do processo de expansão 

urbana, são marcadas pela precarização de infraestrutura e equipamentos públicos coletivos, 

desde o período da modernização agrícola e “conservadora” da cidade de Campos. Os 

trabalhadores do corte da cana, como demonstrado, passaram a residir na zona urbana, sob o 

prisma de múltiplas deficiências no planejamento e gestão pública da cidade, o que passou a 

dificultar seus meios de produção e reprodução social, num desenho de sua posição subalterna 

na cidade segregada e racista, além de terem tido pouco acesso à educação básica e ao ensino 

profissional para o mercado de trabalho. 

Frente a tais demonstrações, averígua-se o motivo pelo qual vários moradores do 

subdistrito de Guarus, em especial, se mobilizaram durante os dezoito anos, na cidade de 

Campos. Neste sentido, várias carências de oportunidades apareceram nos seus itinerários de 

sobrevivência, enquanto classe trabalhadora, em um espaço social invisibilizado e 

desqualificado pelo poder público. Uma das carências, é a dimensão de infraestrutura na 

localidade (Figura 5), pois como se percebe, o lado direito do Rio Paraíba do Sul possui uma 
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grande malha de serviços públicos, em detrimento das áreas habitadas pelos moradores de 

Guarus.  

 

Figura 5: Indicador de Ambiente – Domicílios com Infraestrutura básica no ano de 

2010, em Campos dos Goytacazes (RJ) 

 

Fonte: NETRAD/UFF, 2019. 

 

Desde o ano de 2002, os moradores da localidade de Guarus denunciam o descaso pelo 

qual passa o espaço social em que habitam. As demandas centrais perpassam além da violência 

e segurança, a questão do transporte público, saúde, água, esgoto, drenagem, coleta de lixo e 

educação. Outra questão são as mobilizações após a implantação do Programa de Habitação de 

Interesse Social, o Morar Feliz, com início no ano de 2009, no Parque Aldeia, Parque 
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Calabouço, Parque Eldorado, Parque Presidente Vargas e Parque Santa Rosa, onde os mesmos 

moradores sentem falta de mais planejamento urbano, em relação aos equipamentos e serviços 

sociais básicos. 

Se há ausência de infraestrutura na localidade, como implementaram uma Política 

Habitacional sem planejamento e preparo público? E por qual motivo, após tal implementação, 

não forneceram serviços sociais para o subdistrito?  

A suposição é de que o Programa de Interesse Social serviu mais para interesses 

clientelistas, eleitoreiros e de práticas patrimonialistas, uma vez que, a difusão nas mídias das 

“casas de Rosinha” e/ou o “Morar Feliz”, significou, de fato, uma inversão de seu papel 

democrático de habitação popular. Por isso, vê-se que estes bairros mencionados foram os que 

tiveram mais frequência de mobilizações, durante os anos pesquisados. 

Do mesmo modo, apresenta Cunha (2010), que este modelo de segmentação e 

diferenciação social, demográfica, econômica e ambiental, em relação a urbanização do Brasil, 

tem se delimitado pela pouca qualidade de vida nas cidades, ampliação periférica, problemas 

na infraestrutura urbana e nos equipamentos sociais, ampliação da margem de especulação do 

solo e constituição de vazios urbanos infraestruturados. 

 Decerto que, atualmente, sobretudo após o ano de 1980 no país, se presencia um 

aumento populacional com a expansão da urbanização, ao mesmo tempo em que ocorre a 

diminuição da oferta de serviços sociais. O Estado, como ente central de proteção, tende a 

decrescer a sua responsabilidade e transferi-la para a população, ainda mais quando a produção 

social do espaço passa a atender os grupos de seu interesse, o que desencadeia a expulsão 

forçada da população do centro para a periferia, e quando acontece de removê-la da periferia 

para os lugares mais distantes, sem provisão de equipamentos públicos a seu dispor. 

A situação do distrito-sede, que é a própria cidade de Campos, no decorrer dos anos, 

perpassa pelos governos municipais de Arnaldo Viana (2000-2004), Mocaiber (2005-2008), 

Roberto Henriques (2008), Rosinha Garotinho (2009-2016) e, por último na atualidade, se 

encontra Rafael Diniz (2017-2020). Trata-se de salientar, em especial, os dois últimos governos, 

já que se observa uma onda maior de mobilizações de moradores após o ano de 2009, em 

Campos, sobretudo no ano de 2017, 1º ano do governo de Rafael Diniz. 

Neste contexto, o governo de Rosinha Garotinho foi marcado por fortes momentos de 

escândalos e fraudes, como já foi objeto de denúncias públicas4. Dois traços maiores foram a 

                                                           
4 Disponível em: https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/garotinho-e-rosinha-sao-presos-no-rio/ 

http://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/eleicoes/2016/noticia/2016/09/justica-suspende-cheque-cidadao-em-

campos-para-inscritos-apos-junho.html  

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/garotinho-e-rosinha-sao-presos-no-rio/
http://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/eleicoes/2016/noticia/2016/09/justica-suspende-cheque-cidadao-em-campos-para-inscritos-apos-junho.html
http://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/eleicoes/2016/noticia/2016/09/justica-suspende-cheque-cidadao-em-campos-para-inscritos-apos-junho.html
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construção do Programa Cheque Cidadão que, segundo fontes na nota de rodapé, aconteceu 

desde 2009 a 2016, visando contribuir com o valor de R$ 200, 00, para as famílias de baixa 

renda. Mas, segundo especulações, o “Cheque Cidadão” ou “Chequinho” foi uma via para 

campanhas eleitoreiras e compra de votos, até mesmo para o site5, tal programa teve um 

aumento no número de inscritos, mas que os beneficiários tenham sido os próprios vereadores. 

Outro traço marcante do referido governo foi o Programa Habitacional “Morar Feliz”, que 

objetivou garantir casas populares para sujeitos em situação de extrema pobreza e que 

estivessem sob a perspectiva de áreas consideradas de “risco social”.  

Ao tratar de forma específica sobre os conflitos do “Morar Feliz”, Almeida e Carvalho 

(2019) abordam sobre os conflitos protagonizados pelos moradores das áreas em processo de 

remoção, assim como daqueles que foram removidos e que já se localizam nos novos conjuntos. 

Estes últimos, por sua vez, cobram além da segurança, energia, água e transporte público, 

denunciando o descaso e a falta de planejamento do governo local com relação ao programa 

local de habitação popular.  

Neste sentido, é perceptível que os moradores que mais se mobilizaram durante os 8 

anos (2009-2016), foram os que estão inseridos no mesmo programa de habitação de interesse 

social, como os sujeitos sociais das localidades de Tapera, Ururaí, Novo Jockey e, ainda, o 

distrito de Travessão. Isto por conta da implantação mal planejada deste programa, que os 

moradores denunciaram a demora na entrega das casas, sinalizando o seu número insuficiente 

ao de famílias removidas. Este fato, possivelmente, pode ser explicado, a partir do ano de 2019, 

com o desvendamento do superfaturamento dos contratos entre a Prefeitura e a própria 

construtora das casas, que foi a Odebrecht (GLOBO.COM6, 2019), sendo que milhões não 

foram devidamente investidos para os novos moradores, tampouco as casas foram entregues 

como era imaginado. 

O cenário é contraditório, pois, para Azevedo, Timóteo e Arruda (2013, p. 03), devido 

ao recebimento de royalties, o município de Campos possui um PIB (Produto Interno Bruto) 

que o destaca como a 19º economia nacional, acima de capitais como a Vitória/ES, e uma 

arrecadação adjunta ao nomeado “primeiro mundo” (quase dois bilhões de reais anuais). Mas, 

ainda, acontece que é na cidade informal, não regulada, com nível baixo de investimento de 

                                                           
https://www.campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php?id_noticia=27293 

Acesso em: 03 de nov. 2019. 
5 Disponível em: http://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/eleicoes/2016/noticia/2016/09/justica-suspende-

cheque-cidadao-em-campos-para-inscritos-apos-junho.html. Acesso em: 03 de nov. 2019. 
6 Disponível em: https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2019/09/03/mp-rj-cumpre-mandado-de-prisao-

contra-ex-governadores-rosinha-e-garotinho.ghtml. Acesso em: 03 de nov. 2019. 

https://www.campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php?id_noticia=27293
http://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/eleicoes/2016/noticia/2016/09/justica-suspende-cheque-cidadao-em-campos-para-inscritos-apos-junho.html
http://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/eleicoes/2016/noticia/2016/09/justica-suspende-cheque-cidadao-em-campos-para-inscritos-apos-junho.html
https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2019/09/03/mp-rj-cumpre-mandado-de-prisao-contra-ex-governadores-rosinha-e-garotinho.ghtml
https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2019/09/03/mp-rj-cumpre-mandado-de-prisao-contra-ex-governadores-rosinha-e-garotinho.ghtml
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infraestrutura e carência de oferta de equipamentos de consumo coletivo, onde residem os 

setores mais pobres e marginalizados da população (AZEVEDO; TIMÓTEO; ARRUDA, 

2013). 

Neste fluxo de raciocínio, vale enfatizar as condições que experimentaram os 

moradores dos distritos da cidade de Campos, sobretudo no período do governo de Rafael Diniz, 

sucessor de Rosinha Garotinho. Como investigado, com o início do governo de Diniz, houve o 

término do Programa de Passagem Social, de R$ 1,00, para os usuários do transporte público 

da cidade, que passaram a efetuar o pagamento de R$ 2,75. Em linhas gerais, esta mudança de 

valor acarretou prejuízo para quem precisava utilizar os veículos públicos no cotidiano, além 

de passarem por precárias condições na infraestrutura destes. Verifica-se que alguns distritos de 

Campos, apenas se manifestaram no ano de 2017, como é o caso de Santo Eduardo, Santa 

Maria, Serrinha e Tócos. No ano seguinte, a situação não permaneceu diferente. Os moradores 

dos distritos de Morangaba, Morro do Coco, Tócos e Travessão protestaram além da questão 

do transporte e circulação, por segurança e abastecimento de água nas localidades. 

Por isso, é verificável que nas comunidades urbanas de áreas rurais e nos distritos, as 

mobilizações por melhores condições do transporte público atravessam as duas décadas, sem 

muitas respostas do Poder Público local. Cabe proferir que Campos é o maior município em 

extensão territorial do estado do RJ, o que exige uma política de mobilidade eficiente e capaz 

de atender àqueles que se deslocam diariamente para trabalhar na cidade (ALMEIDA; 

CARVALHO, 2019).  Pode-se dizer, que a ausência de planejamento na mobilidade urbana é, 

também, uma forma de afastar e segregar as populações empobrecidas do circuito e 

aproveitamento dos espaços públicos, tendência claramente trabalhada para a preservação do 

elitismo, clientelismo e do status-quo durante a gestão da coisa pública, nas duas primeiras 

décadas do século XXI.  

Ante a demanda por transporte público, outra emergência foi a questão da educação, 

especialmente nos distritos de Ibitioca e Travessão. Se atesta nos distritos que os índices de 

alfabetização tendem a decrescer, especialmente para o número de adultos. As causas para este 

desequilíbrio educacional podem passar pela ausência de verbas, expropriação das camadas 

subalternas, cortes no financiamento da política e, ainda, ausência de condições escolares e 

infraestrutura escolar, que não sejam atraentes para os alunos. Necessário é a oportunidade não 

só de ter um ensino básico de qualidade, mas que o aluno tenha vontade e interesse de frequentar 

as aulas e construir um projeto de vida. Se a situação de infraestrutura do seu bairro e/ou 

moradia passa por diversos problemas de planejamento urbano, como a coleta de lixo, 

transporte, saneamento e saúde, quais as condições terão as crianças e adolescentes para 
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acessarem à educação? Não porventura, os índices acabam se tornando tão expressivos na 

conjuntura municipal, ainda permeada por uma modernização conservadora e excludente. 

Através da pesquisa elencada, infere-se que as manifestações coletivas7 dos moradores 

de áreas periféricas aconteceram, desde o ano de 2001, na cidade de Campos, como uma forma 

de pressionar a efetividade dos seus direitos assegurados na Constituição Cidadã de 1988. Esta 

última deve ser questionada se materializa a cidadania nos dias contemporâneos de 

financeirização do capital, privatização dos espaços públicos e a supremacia da mercadoria 

como relação social (IAMAMOTO, 2008), banalizando os relacionamentos e os encontros 

(LEFEBVRE, 2001) entre os indivíduos.  

Este cenário não seria isento da análise da produção social da cidade de Campos, já 

que culmina para o modo de mobilidade8 espacial dos sujeitos envolvidos, como já estudou 

Cunha (2010). A mobilidade, compreendida como as variadas formas de deslocamento da 

população, envolve o olhar de que ela é também social, no sentido material e imaterial da vida. 

Para ele, o espaço social sendo construído via relação entre capital privado/imobiliário, Estado 

e sociedade, pode interferir não somente no processo de segregação, mas também, ter impactos 

sobre a vulnerabilidade dos indivíduos e famílias, sobretudo os das camadas empobrecidas. 

Uma vez, que o lugar em que se sobrevive possui efeito preponderante sobre a qualidade de 

vida e até mesmo situação de pobreza (2010). A partir disso, o lugar passa a falar sobre o sujeito 

e as suas relações sociais experimentadas, desde a sua forma de ser até o enfrentamento das 

demandas.  

Na cidade é usual e necessário que os moradores e sujeitos sociais possam desfrutar 

dos espaços públicos, ter liberdade para frequentar os equipamentos e as atividades de lazer, 

como previsto no direito de ir e vir da própria Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). 

As mobilizações dos moradores das periferias de Campos, de certo modo, retratam o seu 

“espaço de vida”, termo cunhado por Júnior (2011), que se refere aos lugares e itinerários 

trafegados pelos sujeitos sociais. Este termo é fruto das demandas solicitadas pelos moradores, 

no que corresponde aos serviços, trabalho, lazer, estudo, visitas e compras em geral, ou seja, é 

o espaço de vida como espaço da pessoa, lugar que ela realiza seu cotidiano (Idem). 

Nesta esteira, viu-se no debate, que a remoção das famílias pelo Programa 

Habitacional “Morar Feliz” não foi acompanhada por uma leitura das condições do território 

                                                           
7 Nota-se, que a forma de organização social destes moradores se baseia na interdição de acesso às rodovias, 

portando faixas e cartazes, ateando fogo em pneus, galhos, móveis, papelões, produtos inflamáveis e colchões, e 

realizando barricadas com pneus, botijões de gás e latões.  
8 Conforme assinala Júnior (2011), a mobilidade é o processo central da trama socioespacial das aglomerações 

urbanas atuais, o que engloba as dinâmicas globais, regionais e locais em um mesmo contexto. 
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para a alocação de moradores, visto que muitas manifestações realizadas atestaram o grau de 

ausência de serviços públicos, deficiência das casas, falta de luz, água e infraestrutura. Este 

fluxo (JÚNIOR, 2011) de retirada da pessoa do lugar e da comunidade, faz com que o “espaço 

de vida” passe a se tornar mais esgarçado, menos denso e, ainda, mais impreciso. A pessoa 

perde o seu sentido de pertença, como se sentisse um vazio, em um ambiente com variadas 

referências, além de perder as relações comunitárias que antes possuía.  

Foi exatamente o que aconteceu com os moradores da Favela da Margem da Linha, 

em Campos, como se verá posteriormente na discussão que se segue. Estes sujeitos, no ano de 

2014, foram removidos forçadamente pelo poder público, para residirem nas casas do “Morar 

Feliz”, sob o pretexto de que estavam habitando um território de “risco”. Esse risco, 

logicamente, não se sustentava por diversos fatores que não existiam – como alagamentos, 

enchentes, perigo do trem e escapamento de gás - que, com o desenrolar dos meses, organizou-

se a resistência na “linha”, cuja reta foi permeada por múltiplos sujeitos sociais potentes em 

fazer política, para defender seus princípios e direitos. Fruto deste embate cultural, político e 

ideológico, formou-se o movimento social dos moradores da Favela da Margem da Linha, 

superando o “senso comum” e a prática imediatista dos protestos9 dos moradores de periferias.  

Em síntese, os moradores que ficaram e os que foram removidos para tal conjunto 

habitacional, passam, na atualidade, por diversas necessidades e dificuldades sociais, como 

fragilização dos vínculos familiares e comunitários, a deficiência de transporte público e 

saneamento em geral, a falta de diálogo com o poder público e, ainda, os dilemas para acessar 

os serviços públicos básicos.  

O pressuposto, como afirma Júnior (2011), é de que o espaço de vida destes sujeitos 

possam ser refletidos em três perspectivas: a de mobilidade, que é a capacidade de transitar e 

circular pela cidade; as vulnerabilidades, que podem ser objetivas e subjetivas na relação entre 

lugares, sujeitos e cotidianos; e o enfrentamento dos riscos/perigos, que passam a ser distintos 

da dimensão proteção-comunidade. Nesta direção, antes do processo de remoção na Favela da 

Margem da Linha, existia uma rede de proteção social entre os próprios indivíduos e entre as 

suas casas. No entanto, quando a metade da comunidade foi removida, o que se avistou foi um 

processo de perigo, já que se presenciou-se diversos tipos de pessoas com divergentes 

                                                           
9 Vale atentar-se para a visão da Gohn (2000), no que toca as diferenças entre uma ação coletiva e o movimento 

social. A primeira vertente se expressa via protesto (pacífico ou não), rebelião e/ou invasão, sinalizando uma forma 

de estruturação destas ações coletivas. A segunda expressão sinaliza ações coletivas de caráter sociopolítico, 

formadas por divergentes sujeitos e classes sociais, que acabam politizando suas demandas e produzindo um 

campo político de força social no âmbito da sociedade civil. “As ações desenvolvem um processo social e político-

cultural que cria uma identidade coletiva ao movimento, a partir de interesses em comum” (GOHN, 2000, p. 13). 



76 
 

sociabilidades e, ainda, o poder público não se comunicou sobre as demandas dos novos 

moradores.  

O pretexto das áreas de “risco”, por parte do poder municipal, acabou produzindo, de 

fato, os “territórios de risco”, para os moradores que estão residindo nos conjuntos habitacionais 

do Morar Feliz. Uma vez que esses territórios são resultados da produção capitalista do espaço 

que valoriza alguns locais em detrimento de outros, elemento que sinaliza as desigualdades 

socioespaciais que se retroalimentam. Sobretudo, no momento em que se observa a carência de 

segurança pública, a informalidade do trabalho e serviços, o bloqueio de mobilidade social, a 

dificuldade de se ter um representante por parte do poder público, e, ainda, a falta de acesso à 

informação, conhecimento e tecnologia (PENNA; FERREIRA, 2014). 

Válido afirmar, que a remoção dos moradores respondeu a uma lógica higienista com 

vista a alocá-los no conjunto habitacional, mas também, deveu-se em função da inserção dos 

condomínios fechados e de luxo, a favor da especulação imobiliária10, correspondendo ao que 

se conhece como “gentrificação”. Para Cunha (2010), são essas as duas formas antagônicas de 

ocupação e estruturação do espaço urbano: a) os conjuntos habitacionais e/ou loteamentos 

populares, ocupações, comunidades e b) os condomínios fechados (horizontais e verticais). 

 Neste influxo, Dias e Vidal (2001, p. 02) pontuam que os “locais mais bem servidos 

de equipamentos e serviços são exatamente onde residem as classes sociais que mais 

vantajosamente se inserem no mundo da produção e do consumo”. Não fica afora, que quando 

se constrói um condomínio fechado, o poder público tende a ampliar o arsenal de serviços e 

oportunidade no entorno destes, sobretudo por ter uma finalidade residencial para elites, sendo 

que as terras nas periferias ganham a conotação de “ex-periferia urbana” (2001). Essa 

perspectiva é a que os moradores da Favela da Margem da Linha experimentam no seu cotidiano 

atravessado por uma malha de serviços urbanos para atender aos residentes dos condomínios, 

em detrimento de melhores condições de vida na própria localidade da Favela, onde não se 

implementa serviços básicos de qualidade, como infraestrutura e saneamento básico, além da 

mobilidade continuar com muitas deficiências para os moradores, tanto para os que resistiram 

quanto para os removidos. 

Para elucidar estas questões, o eixo abaixo se propõe a demonstrar como as demandas 

dos moradores da Favela da Margem da Linha são tecidas por diversos processos engendrados 

pelo poder público e agentes rentistas da cidade de Campos, como uma forma de representar os 

                                                           
10 Sabe-se que os promotores imobiliários procuram obter a terra no menor custo possível. Utilizam a estratégia 

para adquiri-la para objetivo rural e ulteriormente atribuiu conotação urbana (ofertada em geral a residências, 

especialmente direcionada para investimento nos segmentos de maior poder aquisitivo) (DIAS; VIDAL, 2001). 
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interesses de uma parcela da população da cidade, que são as camadas privilegiadas e detentoras 

de maior fluxo de capitais e poder aquisitivo, o que por sua vez, passa a gerar um conjunto de 

arbitrariedades, como a expropriação dos grupos subalternos da cidade, pelas lentes do “risco” 

social. 

 

2.4 Na linha da resistência: a luta dos moradores da Favela da Margem da Linha contra 

o processo de remoção urbana  

 

Ao inferir que as ações coletivas dos moradores de periferias se estruturam pela 

imediaticidade, espontaneidade e pontualidade, como atestou na pesquisa realizada, indagou-

se o motivo pelo qual o único movimento social na cidade, constituído pelos moradores da 

Favela da Margem da Linha11, conseguiu, por outro lado, ter uma continuidade e 

processualidade de lutas e resistências na cidade de Campos. Uma vez que após o ano de 2010, 

mapeado pela pesquisa de campo, foi um marco para a formação e construção do movimento 

social na Favela, tanto pela sua ocupação nos espaços públicos quanto via mobilização coletiva 

nas ruas da cidade. 

O que estes sujeitos da Favela da Linha têm que os moradores de periferias, em geral, 

não possuem? O que eles pensam a respeito de luta e de consciência de “classe para si”? Qual 

a organicidade e potencialidade para a defesa de seus direitos? Por que eles se organizaram e 

formaram um movimento social?  

Como guisa investigativa, para Dias e Vidal (2001), diferentemente do “centro” que é 

uma porção legalizada e melhor equipada das cidades, as periferias12 são lugares que possuem 

ocupações irregulares, loteamentos populares a autoconstrução. Ainda, são notadas13 por serem 

caracterizadas pela ausência de infraestrutura, serviços, transporte, comércio e oportunidade de 

emprego, além de ser um espaço passível de consolidação da estigmatização e marginalidade. 

No entanto, convém mencionar, como pontua D’Andrea (2013, p. 10), que o termo periferia 

                                                           
11 Soma-se também os catadores de materiais recicláveis. 
12 São “locais de residência de pessoas com baixa renda e que enfrentam a omissão do poder público (tanto na 

regulação das formas de aquisição da terra e uso do solo, tanto pela inexistência ou precariedade da infraestrutura 

e serviços básicos” (DIAS; VIDAL, 2001). A Periferia Popular desenhada pela precarização, autoconstrução, 

loteamentos populares, invasões e ocupada por sujeitos sociais que não possuem poder aquisitivo para pagar 

aluguel ou compra de imóvel, é divergente da Periferia Nobre. Esta se caracteriza pela arquitetura sofisticada e 

serviços de qualidade. Por isso, tal periferia, na perspectiva de sua distância física do centro, não é pensada como 

área periférica, em função da mobilidade social e econômica, além dos padrões de renda (2001). 
13 Partilha da concepção anunciada, a visão de Penna e Ferreira (2014, p. 30), de que as periferias são lugares 

desvalorizados, caracterizados pela carência e/ou insuficiência do Estado e das instituições públicas, se tornando 

um espaço de exclusão sócio-espacial. 
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não é mais compreendida como local de pobreza, privação e sofrimento, mas deve ser percebida 

como um local marcado pela presença ativa de um segmento social, portador de potencialidade. 

Para tal, observa-se que no município de Campos, no período de 1960-1970, uma das 

localidades procuradas pelos trabalhadores rurais expulsos e sem proteção do poder público, 

foram as favelas da cidade. Assim, uma das primeiras é a Favela da Margem da Linha, que 

remonta à década de 1960, conforme relatos dos moradores, quando trabalhadores da Usina do 

Queimado, iniciaram a ocupação das margens da linha férrea (Rede Ferroviária Federal – 

RFFSA apud MENDES; GOMES; SIQUEIRA, 2014).  

Segundo Oliveira et al (2012), a comunidade foi, inicialmente, integrada por 

trabalhadores do corte de cana, que ao serem demitidos perdiam o benefícios de residirem nas 

casas da usina do Queimado. Então, a faixa situada entre o pasto da usina e a linha ferroviária 

foi a estratégia para tais trabalhadores e suas famílias. Posteriormente, no entorno, no lugar que 

antes era somente canavial, a cidade de Campos pavimentou a Rodovia do Contorno para 

remover do centro da cidade o trânsito da BR 101. 

De acordo com o relato da entrevistada 114, moradora há 35 anos na localidade da 

Margem da Linha, a mesma “favela foi ocupada pelo Sr. Pobel15, antes da BR, que fez um 

barraquinho, que antigamente tinham uns barraquinhos, daí começou a comunidade”. A 

localização da Favela tem uma extensão que atravessa dois bairros, no que tange aos moradores 

que são mais próximos do bairro São Caetano (junto à Rodovia do Contorno), segue a rua do 

trem, até a região da Tapera. 

 

Figura 6: Localização da Favela da Margem da Linha em Campos dos 

Goytacazes/RJ 

 

Fonte: MAPS16, 2019a. 

                                                           
14 Termo usado para resguardar o sigilo dos entrevistados – moradoras - da Favela Margem da Linha. 
15 Segundo a entrevistada, o Sr. Pobel foi um dos primeiros trabalhadores da localidade da Favela da Margem da 

Linha, no período de 1960-1970. 
16Disponível em: https://www.google.com.br/maps/@-21.7571667,-41.3503532,569m/data=!3m1!1e3. Acesso 

em: 21 de jul. 2019. Na linha vermelha da figura encontra-se a localização da Favela da Margem da Linha. De cor 

https://www.google.com.br/maps/@-21.7571667,-41.3503532,569m/data=!3m1!1e3
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A Favela da Margem da Linha, como já fomentado, começou a ser desenhada na 

década de 1960, quando os trabalhadores rurais ligados à Usina do Queimado procuravam um 

locus para habitar. Todavia, mal sabiam esses moradores que, no seio da década de 1990, as 

terras da usina iriam ser paulatinamente particionadas, e negociadas com o capital “de fora” em 

torno de atividades com hipermercados, condomínios horizontais fechados17 de alto padrão, 

condomínios verticais para a classe média-alta, além da instalação do Boulevard Shopping, em 

2009, e de grandes redes hoteleiras, o que acabou incentivando a especulação fundiária, 

seguido, de remoções urbanas forçadas da população do seu entorno (MENDES; GOMES; 

SIQUEIRA, 2014).  

Fica claro, os processos de remoções foram implementados em função direta do 

declínio da agroindústria em Campos, desde o final de 1980, ocorrendo um aumento das terras 

ociosas e disponíveis para o fenômeno de especulação imobiliária. Na mesma direção, Manhães 

e Arruda (2017, p. 10) salientam que “verificou-se uma rápida expansão urbana em direção a 

estas terras, abrindo margem para a especulação imobiliária, acarretando uma grande 

valorização e a transformação de antigas áreas rurais em áreas urbanas”.  

 

Figura 7: Localização dos Grandes Investimentos ao lado direito da Favela da 

Margem da Linha 

 

Fonte: MAPS18, 2019b. 

 

                                                           
azul estão os grandes investimentos situados ao redor da mencionada Favela, dentre eles estão o Boulevard 

Shopping e os Condomínios de alto padrão. Destaca-se que, ao redor de tais investimentos imobiliários, se situam 

as terras da antiga Usina do Queimado. Além de que, do lado direito desta Favela, se encontra a Avenida Pelinca, 

que atrai comércios, shopping e outros condomínios residenciais de luxo. 
17 No período entre 1981 a 2014, foram construídos 32 condomínios horizontais fechados na região de Campos 

dos Goytacazes (MANHÃES; ARRUDA, 2017). 
18Na linha vermelha da imagem encontra-se a localização da Favela da Margem da Linha. Disponível em: 

https://www.google.com.br/maps/place/Boulevard+Shopping+Campos/@-21.7558259,-

41.3493071,181m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xbdd46d2cfde251:0x7cb5d72bc9b1fca8!8m2!3d-

21.7550797!4d-41.3487446. Acesso em 07 de jan. 2020. 

https://www.google.com.br/maps/place/Boulevard+Shopping+Campos/@-21.7558259,-41.3493071,181m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xbdd46d2cfde251:0x7cb5d72bc9b1fca8!8m2!3d-21.7550797!4d-41.3487446
https://www.google.com.br/maps/place/Boulevard+Shopping+Campos/@-21.7558259,-41.3493071,181m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xbdd46d2cfde251:0x7cb5d72bc9b1fca8!8m2!3d-21.7550797!4d-41.3487446
https://www.google.com.br/maps/place/Boulevard+Shopping+Campos/@-21.7558259,-41.3493071,181m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xbdd46d2cfde251:0x7cb5d72bc9b1fca8!8m2!3d-21.7550797!4d-41.3487446
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Fica nítido, como sugere Oliveira et al (2012), que desde o final dos anos de 1990 nos 

arredores da Comunidade, o bairro vizinho obteve empreendimentos do ramo imobiliário, 

embora tenha sido após a década de 1970, a aceleração da urbanização, que intensificou este 

padrão de moradia relacionado aos condomínios horizontais (MANHÃES; ARRUDA, 2017). 

No começo, com margem “popular”, como foi a situação do Condomínio Recanto das 

Palmeiras e, depois, com perfil de “luxo”, com condomínios residenciais de alto acabamento e 

empreendimentos de cunho comercial, bem como a instalação do Boulevard Shopping 

(OLIVEIRA et al, 2012).  

Explora Faria (2005, p. 4796-4798), para além dos condomínios fechados, que existem 

os condomínios verticais ofertados as classes médias e altas, na cidade de Campos, com datação 

nos anos de 1970 e 1980, iniciando-se na Avenida Pelica e nas proximidades em particular, no 

bairro conhecido como Jardim Maria de Queiroz. Introduzem-se, assim, atividades mais 

dinâmicas como shopping centers, restaurantes, comércio variado de bairro e até bancos, o que 

passa a chamar atenção de moradores. 

A cidade de Campos é formada por duas paisagens urbanas: centro versus periferia, 

onde possibilita a auto-segregação das classes abastadas e o processo de segregação 

socioespacial das camadas empobrecidas. Essencialmente, com o advento dos processos 

capitaneados pelos fundos de investimentos especulativos e imobiliários, acentuando as 

expressões da questão social, num contexto de avanço ultraconservador e neoliberal. 

 

Figura 8: Condomínio horizontal fechado (atrás da Favela da Margem da Linha) em 

Campos dos Goytacazes/RJ – Athenas Park Residence  

 

Fonte: MAPS19, 2019c. 

                                                           
19Disponível em: https://www.google.com.br/maps/place/Condom%C3%ADnio+Athenas+Park+Residence/@-

21.7560813,-

https://www.google.com.br/maps/place/Condom%C3%ADnio+Athenas+Park+Residence/@-21.7560813,-41.3593329,725m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xbdd40c81ca8a29:0xc71db21260237313!8m2!3d-21.7560813!4d-41.3571442
https://www.google.com.br/maps/place/Condom%C3%ADnio+Athenas+Park+Residence/@-21.7560813,-41.3593329,725m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xbdd40c81ca8a29:0xc71db21260237313!8m2!3d-21.7560813!4d-41.3571442
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Figura 9: Condomínio horizontal fechado (atrás da Favela da Margem da Linha) em 

Campos dos Goytacazes/RJ – Royal Boulevard 

 

Fonte: MAPS20, 2019d. 

 

Mensagem importante de Manhães e Arruda21 (2017), ao olhar as imagens, é que os 

“de fora” dos muros são associados à exclusão, e a cidade deixa de ser um espaço de troca de 

diversidade. Os residentes “de dentro” dos muros se identificam como iguais e podem andar 

sem qualquer forma de preocupação, de medo ou insegurança, aproveitando e admirando suas 

áreas verdes sem receios e sem ameaças no entorno (MANHÃES; ARRUDA, 2017). No mesmo 

circuito, para Nuria Vieira (2018, p. 187), há a oportunidade de expansão do processo de 

gentrificação, onde atrai investimentos da esfera privada, para oferta de produtos direcionados 

para o perfil desse novo residente/consumidor. Todavia, esta nova dinâmica territorial distancia 

os grupos sociais que, como cidadão e consumidores, não possuem poder de compra no novo 

padrão (Id., 2018). 

Nas décadas posteriores este panorama de especulação imobiliária pode se ampliar, no 

ato de construir residências e remover cidadãos de suas moradias, já que segundo as mesmas 

autoras, Campos possui 32 condomínios horizontais fechados, no espaço temporal entre 1981 

a 2014, com um total de mais de 5.154 lotes. Próximos da Favela da Margem da Linha, 

encontram-se tais residências de alto-padrão: Athenas Park, Royal Boulevard, Pathernon Park, 

                                                           
41.3593329,725m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xbdd40c81ca8a29:0xc71db21260237313!8m2!3d-

21.7560813!4d-41.3571442. Acesso em: 07 de jan. 2020. 
20Disponível em: https://www.google.com.br/maps/search/condominio+royal+campos+dos+goytacazes/@-

21.7560812,-41.3615216,1449m/data=!3m2!1e3!4b1. Acesso em: 07 de jan. 2020. 
21 Ante a isso, o Estado, basicamente, é refém do setor imobiliário e parceiro no processo de segregação 

socioespacial, em especial ao cerceamento de liberdade de ir e vir dos cidadãos, de passear em praças e ruas, em 

ambientes banhados por estes empreendimentos, conforme mencionam Manhães e Arruda (2017). 

https://www.google.com.br/maps/place/Condom%C3%ADnio+Athenas+Park+Residence/@-21.7560813,-41.3593329,725m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xbdd40c81ca8a29:0xc71db21260237313!8m2!3d-21.7560813!4d-41.3571442
https://www.google.com.br/maps/place/Condom%C3%ADnio+Athenas+Park+Residence/@-21.7560813,-41.3593329,725m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xbdd40c81ca8a29:0xc71db21260237313!8m2!3d-21.7560813!4d-41.3571442
https://www.google.com.br/maps/search/condominio+royal+campos+dos+goytacazes/@-21.7560812,-41.3615216,1449m/data=!3m2!1e3!4b1
https://www.google.com.br/maps/search/condominio+royal+campos+dos+goytacazes/@-21.7560812,-41.3615216,1449m/data=!3m2!1e3!4b1
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Damha I e Damha II, Nashville Park, Sonho Dourado e Verti Vida (MANHÃES; ARRUDA, 

2017, p. 13). 

 

Figura 10: Condomínio horizontal fechado Pathernon Park Residence em Campos 

dos Goytacazes/RJ 

 

Fonte: MAPS22, 2019e. 

 

A ideia é a aquisição de lucros via especulação imobiliária, desmerecendo todo arsenal 

de princípios constitucionais assegurados pela Constituição Cidadã (1988) e pelo Estatuto da 

Cidade (2001). Acima de tudo, no parâmetro jurídico-legal, da Constituição Cidadã (1988) que 

pronuncia no seu art. 182, que a política de desenvolvimento urbano deve ser implementada 

pelo poder público municipal, tendo como meta o pleno exercício das funções sociais da cidade 

e resguardar o bem-estar de seus habitantes (BRASIL, 1988). 

Isabel Clara Silva (2018) expõe também que a produção de casas entorno da linha 

férrea passou a incomodar os moradores do condomínio adjacente, o que desencadeou a 

constituição de um extenso e alto muro que separa o condomínio supracitado da margem da 

linha férrea e, como resultado, os moradores da Favela da Margem da Linha manifestam “perder 

a visão do horizonte” em função da muralha construída. 

Manhães e Arruda (2017) realizam a leitura de que esta nova configuração permeada 

pelos condomínios de alto padrão culmina na “auto-segregação” e em um processo de negação 

do mundo lá fora, rumo à busca dentre várias razões, por segurança, bem-estar e exclusivismo. 

                                                           
22Disponível em: https://www.google.com.br/maps/place/Condom%C3%ADnio+Parthenon+Park+Residence/@-

21.7586126,-

41.3581255,725m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xbdd40eac8a9713:0x14741734b50526cd!8m2!3d-

21.7586126!4d-41.3559368. Acesso em: 07 de jan. 2020. 

https://www.google.com.br/maps/place/Condom%C3%ADnio+Parthenon+Park+Residence/@-21.7586126,-41.3581255,725m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xbdd40eac8a9713:0x14741734b50526cd!8m2!3d-21.7586126!4d-41.3559368
https://www.google.com.br/maps/place/Condom%C3%ADnio+Parthenon+Park+Residence/@-21.7586126,-41.3581255,725m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xbdd40eac8a9713:0x14741734b50526cd!8m2!3d-21.7586126!4d-41.3559368
https://www.google.com.br/maps/place/Condom%C3%ADnio+Parthenon+Park+Residence/@-21.7586126,-41.3581255,725m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xbdd40eac8a9713:0x14741734b50526cd!8m2!3d-21.7586126!4d-41.3559368
https://www.google.com.br/maps/place/Condom%C3%ADnio+Parthenon+Park+Residence/@-21.7586126,-41.3581255,725m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xbdd40eac8a9713:0x14741734b50526cd!8m2!3d-21.7586126!4d-41.3559368
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Neste sentido, o tipo de uma cidade composta por parcelas muradas – enclaves que 

impossibilitam a mobilidade urbana e promovem a segregação socioespacial – precisa ser 

debatida pelo todo da sociedade, haja vista as contradições e lutas entre diversos e divergentes 

agentes econômicos e sociais sobre o espaço produzido, alterando as relações e convívio das 

cidades. 

Não é por acaso, que a tônica esboçada pelos condomínios horizontais fechados23 

coaduna com a dimensão de enclaves fortificados proferida pela Caldeira (1997, p. 155), no 

momento em que estes se tornam espaços privados, fechados e monitorados para residência, 

consumo, lazer que, em função do medo e da violência, andam chamando atenção das classes 

média e alta, enquanto a esfera pública das ruas seja lugar ofertado aos pobres, os “marginais”, 

pessoas suspeitas (pobres) e os sem-teto. Ainda para a mesma autora: 

 

[...] Com o crescimento da violência, da insegurança e do medo, os cidadãos adotam 

novas estratégias de proteção, as quais estão modificando a paisagem urbana, os 

padrões de residência e circulação, as trajetórias cotidianas, os hábitos e gestos 

relacionados ao uso das ruas e do transporte público. Na verdade, o medo do crime 

acaba modificando todos os tipos de interação pública no espaço da cidade [...]. Uma 

nova estética de segurança modela todos os tipos de construção, impõe sua lógica de 

vigilância e distância como forma de status e muda o caráter da vida e das interações 

públicas [...] (CALDEIRA, 1997). 

 

 

Defronte a tal circunstância, os enclaves fortificados demonstram uma nova estratégia 

para a vida urbana das classes médias e altas, de forma que são codificados como algo que 

atribui alto status (...), sublinhando a segregação social como um valor (CALDEIRA, 1997, p. 

159). Entra em dissenso a este modo de pensar a perspectiva de cidadania dos sujeitos sociais, 

sobretudo àqueles que historicamente foram excluídos da participação social na esfera pública. 

Para Dias e Vidal (2001), o isolamento dos condomínios fechados representa o “escapismo 

hipócrita”, onde se percebe a materialização de privilégios em face das desigualdades sociais. 

Os autossegregados precisam, ainda, de mão de obra de sujeitos com perfil daqueles que almeja 

excluir de seu itinerário e vizinhança. 

Fica visível que na mesma cidade, como sugere Caldeira (1997, p. 167), os novos 

enclaves fortificados são utilizados não para destruir espaços privados e construir um espaço 

público de total unidade, mas diretamente para destruir espaços públicos. De um lado, o medo 

do crime é empregado para legitimar medidas progressivas de segurança e vigilância. Em 

                                                           
23 Sublinha-se outra conotação atribuída aos condomínios fechados. Segundo Dias e Vidal (2001), o termo periferia 

“enobrecida”, é quando a periferia se eleva a categoria de bairro de status. A terra da periferia passa, logo, a ser 

vista como uma mercadoria cara, de luxo e com oferta de uma nova modalidade de vida.  
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contrapartida, a construção cada vez mais intensa de falas a respeito do crime passa a ser o 

cenário no qual os moradores geram e fazem circular certos estereótipos, categorizando 

divergentes grupos sociais como perigosos e, logo, como um segmento a ser temido e evitado 

(Ibidem, p. 174). 

Ao problematizar tais investimentos, verifica-se um quadro caracterizado por 

diferentes interesses, conflitos e disputas em cena pelo uso da cidade. Visto que, a implantação 

do Complexo Industrial e Portuário do Açú24, no início do século XXI, como já dito, 

atualmente, de propriedade de um Fundo de Investimento Americano, o EIG (Energy, 

Investiment Group), no município de São João da Barra (SJB) – vizinho de Campos – e o 

Complexo Logístico e Portuário de Farol-Barra do Furado, têm sido outros vetores centrais da 

especulação imobiliária mais recente no município de Campos, propiciando múltiplos 

deslocamentos forçados da população. No total, o CIPA abarca uma área equivalente a um terço 

do município de SJB, o que já indica a reorganização do espaço local e os conflitos em torno 

da sua implementação, além de uma hegemonia em torno da sua relevância para a Região, 

sobretudo no que se refere à criação de empregos e à dinamização da economia regional 

(ALMEIDA et al, 2018).  

Então, alinhado ao impacto que a cidade obteria pela viabilidade da especulação 

fundiária das áreas periféricas, com a finalidade de lucros e rendas para o setor privado, 

começou-se um processo de remoção urbana dos moradores da Favela da Margem da Linha, 

por meio também da implantação do Programa Municipal de Habitação de Interesse Social, o 

“Morar Feliz” (2009-2016), pensado estrategicamente como uma Política Habitacional, sob o 

discurso e a instrumentalização (BARBOZA, 2019) do “risco social”, o qual passou a favorecer 

a ideologia de um discurso normativo de gestão e planejamento urbano, a título ambiental 

(2019). Mas que, na verdade, serviu como fonte de amortecimento das desigualdades e remoção 

dos direitos sociais dos grupos subalternos, que passaram a incomodar e a se tornar visíveis, na 

medida em que houveram interesses pela valorização e mercantilização do território e espaço 

social em que habitavam.  

 

Figura25 11: Indicador de Economia – Domicílios com 2 até 5 SM (Salário-mínimo) 

no ano de 2010, em Campos dos Goytacazes (RJ) 

                                                           
24Esse Porto oferta soluções de infraestrutura para o setor de óleo e gás, sua principal atividade desde os acidentes 

envolvendo o mineroduto responsável pelo transporte do minério de ferro de Minais Gerais até o Porto do Açu em 

SJB. 
25 No círculo vermelho se encontra a localização da Favela da Margem da Linha. 
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Fonte: NETRAD/UFF, 2019. 

 

Como se examina abaixo, os moradores da Favela da Margem da Linha possuem uma 

condição socioeconômica distinta das demais localidades da cidade de Campos, comportando 

menos de três salários mínimos em cada residência. Este cenário é questionado por Martins26, 

onde a pobreza, como uma categoria multidimensional, não se manifesta somente pela ausência 

de bens materiais e poder aquisitivo. Mas, é uma categoria política, que se traduz pela carência 

de direitos, de oportunidades, de possibilidades, de informações e de esperanças (1991 apud 

YAZBEK, 2010, p. 153). 

 

Figura 12: Localização dos conjuntos habitacionais do Programa Morar Feliz – 1ª fase 

                                                           
26 Consultar: MARTINS, J. de S. O massacre dos inocentes. A criança sem infância no Brasil. São Paulo: Hucitec, 

1991. 
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Fonte: MENDES, 2015. 
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É visível o interesse do poder público em criar uma política habitacional em lugares 

mais distantes do centro de Campos, distanciando os grupos com menor poder aquisitivo e 

agravando o quadro de segregação socioespacial, já que como proferem Dias e Vidal (2001), 

os loteamentos populares são a forma encontrada pelo capital para evitar invasões e concretizar 

a participação dos demais trabalhadores no circuito imobiliário, com a probabilidade de 

acumulação para o setor.  

Segundo Azevedo et al. (2013), o Morar Feliz1 é um programa municipal, lançado em 

2009, no enfrentamento à questão da habitação. Esses conjuntos são produzidos em locais longe 

dos centros urbanos, em bairros já segregados socialmente e espacialmente, acentuando-se, 

assim, as desigualdades sociais e exclusões urbanas. Na mesma sintonia, discorre Pinheiro 

(2015), que os conjuntos do referido programa têm se estruturado em novos lugares de 

convivência e sociabilidade na cidade, em função do assentamento/reassentamento de sujeitos 

sociais removidos de áreas atingidas por enchentes ou em situação de risco social e/ou 

geológico.  

Ana Carla Pinheiro (2015) em um estudo realizado, em Campos, nos conjuntos 

habitacionais do programar Morar Feliz, no Parque Prazeres I e II, Santa Rosa e Eldorado I e 

II, percebeu que, embora o formato da política desejasse realojar as pessoas próximas às suas 

localidades de origem, com o objetivo de perpetuar os vínculos de vizinhança e/ou familiares, 

os relatos apreendidos dos sujeitos sociais dão a entender de que houve a introdução de pessoas 

desconhecidas e de diferentes regiões da cidade, com costumes e valores distintos, o que tem 

sido motivo de conflitos, essencialmente em relação às facções criminosas locais.  

Contabiliza-se, ainda, o que Isabel Clara Silva (2018, p. 02) confirma de que o Morar 

Feliz tinha uma meta de produzir e doar 10 mil casas por meio dos recursos municipais 

provenientes dos royalties do petróleo. No entanto, a gestão da Prefeita Rosinha Garotinho, na 

época, com carência de verbas e diversos escândalos, teve dilemas em alcançar as metas do 

programa, totalizando cerca de 6.500 residências feitas na primeira fase. Destas, 500 foram 

ofertadas aos moradores da Favela da Margem da Linha, inscritos desde 2012 no programa, 

perfazendo um total de 468 moradias já distribuídas (2018). 

Em virtude desse quadro, criou-se no ano de 2011, na Favela da Margem da Linha, um 

Projeto de Mobilização, chamado de “Mobilização pela Defesa e Garantia de Direitos”, pela 

                                                           
1 Para Gomes, Siqueira e Mendes (2013), até o término da primeira fase do programa, que visava a construção de 

unidades habitacionais, com casas de dois dormitórios, serviços de infraestrutura e saneamento básico nos 

loteamentos, foram produzidas, no ano de 2012, 5.426 casas distribuídas em 11 loteamentos, tais como as 

localidades de Travessão, Lagoa das Pedras, Aldeia, Eldorado 1 e 2, Santa Rosa, Parque Prazeres, Tapera 1 e 2, 

Jockey e Penha. 
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equipe do Centro Juvenil São Pedro - CJSP, para evitar que a Comunidade pudesse ser 

removida. Este Projeto, em sua construção, contou com apoio de representantes da juventude e 

de demais moradoras(es) da Favela, com pesquisadores e profissionais do âmbito do Direito, 

Assistência Social e Arquitetura, a partir de muitas reuniões e participações em espaços 

públicos, como fóruns municipais e eventos, com o objetivo de incentivar o protagonismo dos 

moradores, em face à luta pela permanência e garantia de direitos básicos (OLIVEIRA et al, 

2012).  

Só que, no ano de 2012, alguns agentes da prefeitura de Campos realizaram entrevistas 

com as famílias da Favela, com o objetivo de recolher informações para a introdução destas no 

Programa Morar Feliz (SILVA; Isabel, 2018, p. 02). Conforme abarca Beatriz Pereira: 

 

No ano de 2012, foi feito pela secretaria na época de Família e Assistência Social, um 

levantamento pela equipe que estava ligada ao Setor de Habitação, com os técnicos 

de Serviço Social, que mapeou todos os domicílios, famílias e necessidades especiais. 

Em diante, a gente foi mantendo diálogo, mas a fala do município era sempre um fala 

institucional, no sentido de que não havia ainda um projeto pré-estabelecido, e que 

havia um espaço para diálogo. Às vésperas da eleição seguinte, veio um novo grupo 

fazer levantamento, mas dessa vez sem nenhum técnico conduzindo o processo. Nos 

causou estranheza o perfil da equipe, a abordagem, o modo como eles se reportavam 

as famílias, porque a pergunta central era se “você queria uma casinha da Rosinha”, e 

alguns moradores relatavam através deles que quem decidisse ficar, tinha que assumir 

o ônus. Essas pessoas não tinham formação em nível superior, nessa segunda equipe, 

diferente da primeira que veio em 2012 (DEPOIMENTO DA ENTREVISTADA 

BEATRIZ PEREIRA, 2019). 

 

 

Na mesma entrevista ficou perceptível que desde o ano de 2012, houve um processo 

de desmobilização da luta dos moradores da Favela da Margem da Linha, pelo poder público 

local. Os sinais concretos foram a negociação da prefeitura com a concessionária Águas do 

Paraíba para a não regularização da água. Segundo, houve uma conversa tácita entre a prefeitura 

e a concessionária de energia para não conceder novas ligações, e não foram feitas ações nesse 

período para a manutenção da via. E mais, nesta época, havia um pleito, junto à Secretária de 

Família e Assistência Social, de que a remoção das famílias fosse realizada para um terreno 

atrás da localidade da Favela e que as casas seriam recuadas, a exemplo do que aconteceu no 

Osvaldo Gregório (condomínio na entrada do Carvão/Parque Aurora), o que não provocaria a 

ruptura com os laços familiares e comunitários.  

Conforme o profissional Renato Gonçalves, havia uma proposta de levar este pleito 

para ser discutido junto à Procuradoria e Secretaria de Fazenda, que possuem o registro das 

terras, com o intuito de descobrir de quem elas eram, para tentar ver a possibilidade de 

desapropriação. No entanto, após isso, se avistou um processo de não recebimento de respostas 
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da prefeitura local, e meses depois, foi publicado nos jornais o lançamento da pedra 

fundamental do conjunto habitacional, do Morar Feliz, em Ururaí, não atendendo-se nenhuma 

reivindicação dos moradores que, junto ao CJSP, ficaram sabendo que a remoção seria realizada 

deste modo (DEPOIMENTO DO ENTREVISTADO RENATO GONÇALVES, 2019).  

Nessa esteira, mesmo após o resultado da Audiência Pública, ocorrida em julho de 

2014, que foi uma ATA protocolada ao Ministério Público Federal, emergindo um conjunto de 

recomendações para a Prefeitura, sobre o direito de quem queria permanecer e de quem iria 

sair, já que não deveriam sair e ficar de “qualquer jeito” (DEPOIMENTO DO 

ENTREVISTADO RENATO GONÇALVES, 2019), percebe-se que aconteceu o oposto para 

a viabilização dos direitos destes sujeitos sociais. Segundo o mesmo entrevistado: 

 

Os exemplos que tínhamos pelo Brasil afora, de regularização fundiária e reforma das 

casas, onde as pessoas moravam era muito mais viável e respeitados, com o Estatuto 

das Cidades, com o direito a convivência familiar e comunitária, do que a proposta do 

Morar Feliz. Esta proposta era caótica, desrespeitosa, ditadora, que se é para o pobre 

tem que ser de qualquer jeito, em qualquer lugar e qualquer forma. O Morar Feliz 

segue a lógica de que as pessoas tem que morar fora dos principais centros urbanos, 

lógica de negação do direito à cidade. Na verdade, era um projeto habitacional a 

serviço de um contrato, e não um contrato a serviço de um projeto (DEPOIMENTO 

DO ENTREVISTADO RENATO GONÇALVES, 2019). 

 

Sustenta a atuação do poder público em relação aos impactos sociais produzidos pelas 

obras de reestruturação urbana, no que reporta Nuria Vieira (2018, p. 189), que é notório a 

ausência de diálogo com toda a perspectiva da vida social dos sujeitos envolvidos no processo, 

como suas relações sociais, de vizinhança, reivindicações e receios. Sobretudo, o descaso no 

que concerne ao tempo útil à mobilização dos moradores para a saída do lugar, muitas vezes 

relacionada com a determinação de alternativas habitacionais não compatíveis com as 

demandas dos indivíduos que serão removidos. 

Beatriz Pereira divulga que, após tal alerta de implantação da pedra fundamental do 

conjunto do Morar Feliz, foi tecido um processo de remoção, com cerca de 140 famílias, a partir 

de 24/11/2014. Sendo que na véspera do feriado (Dia Nacional da Consciência Negra, em 

20/11), eles - o poder público - fizeram uma reunião e chamaram metade da comunidade, 

identificando as famílias a serem removidas, e dizendo que elas deveriam retirar toda a sua 

mudança e colocar na frente de casa, porque o “caminhão” iria passar para pegar. Cumpre 

sublinhar, que essa organização planejada pelo poder público contou para além do caminhão, 

como mecanismo de transporte dos pertences dos moradores, com o desligamento de energia 

elétrica, remoção de janelas e telhados pela infraestrutura de obras, para não permitir uma nova 

ocupação na casa vazia (DEPOIMENTO DA ENTREVISTADA BEATRIZ PEREIRA, 2019). 
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Além disto, segundo relatos de moradora, a prefeitura pediu para desmontar a casa 

toda, e ela ficou, com sua família, à espera da remoção que não aconteceu, no dia 24/11/2014. 

A resposta foi que existia problemas na nova casa da prefeitura. Aconteceu, logo, que ela teve 

que voltar tudo para o seu devido lugar, como se tivesse mudado, com uma sensação de perda, 

“como se a pessoa não tivesse força contra o governo. O cidadão passou a ser amedrontado pela 

prefeitura e abrindo mãos dos seus objetivos” (DEPOIMENTO DE ENTREVISTADA 1, 

2019).  

Fato é remontado à interpretação de Nuria Vieira (2018, p. 189), que a própria 

demolição das residências dos sujeitos que vão processualmente acatando a saída, sem que o 

conjunto dos afetados possua o domínio dos acontecimentos, unifica estratégias de pressão de 

cunho violento a esse modelo de ação pública. Como por exemplo, a demolição da habitação e 

a ausência da remoção dos entulhos, passa a expandir situações de risco e insalubridade, como 

modo de pressionar a saída dos sujeitos sociais que resistiram. 

À luz destes fatores, o processo de remoção urbana na Favela da Margem da Linha, 

em Campos, com início no ano de 2014, aconteceu de tal forma para as duas moradoras que 

foram contra à expropriação, residentes há mais de 30 anos, na mencionada localidade:  

 

A prefeitura veio e nem perguntou se a gente queria sair, eles praticamente impuseram 

que a gente saísse, ou saía ou ficaria sem casa, ou “vai para aonde a gente colocar 

vocês”, “porque aqui tudo vai ser demolido”. A gente não teve mais nada como aceitar 

ou não. Foi um processo louco e doido, porque se era para tirar, tinham que tirar todos. 

A gente foi na prefeitura, fizemos paralisação, uma manifestação. Eles tinham que nos 

colocar para viver com qualidade de vida, sem precisar remover, porque aqui não 

oferece risco. Aqui não tem risco para ninguém. Alegaram risco do trem, mas nós 

vivemos a vida toda com trem, eram tantas conversas fiadas. O poder público atuou 

da pior forma possível, porque eles acham que a gente não tem o direito de se 

manifestar e eles podem fazer o que querem, queriam tirar o povo a qualquer custo da 

estrada, da BR, sem saber o que passamos. Segundo relatos, foi por causa dos 

condomínios, porque as pessoas não querem pagar o valor do IPTU, porque está perto 

de uma comunidade e acham que perdem valor (DEPOIMENTO DE 

ENTREVISTADA 1, 2019). 

 

No início, a gente nem sabia sobre a remoção. Ficamos sabendo por acaso que a 

comunidade seria removida. Uma pessoa ouviu uma conversa que seríamos 

removidos. Ficamos dialogando com pessoal do governo, falaram que não sairíamos 

dessa maneira. Quando a gente menos esperou, marcaram a pedra fundamental em 

Ururaí, do Morar Feliz, daí falamos “o que?”. E eles vieram aqui (o poder público) e 

falaram que quem não fosse iria ficar sem casa, e as pessoas foram ficando com medo. 

Começamos a fazer o movimento social na comunidade, para poder falar o que 

acontecia. Veio o pessoal da UFF, IFF (arquitetura) e UENF, e nos deu apoio. Fizemos 

audiência pública no IFF e esquentou no dia. Tivemos apoio das faculdades, do Centro 

Juvenil São Pedro e entramos em contato com a defensoria pública. Eles (o poder 

público) vieram com tudo não respeitando nossos direitos, nem nossos vínculos, 
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passando por cima. Nós até participamos do grito dos excluídos. Essa segregação 

deles, eles tiram o pessoal daqui e vai enfiando nos buracos dos buracos. Quer dizer, 

da periferia para a periferia, vai limpando a cidade, e higienizando, tirando os pobres 

da cidade. Falam da área de risco por causa da linha do trem que foi desativada, 

inventaram a tubulação de gás (aqui o pessoal usa gás encanado) e alagamentos. Tudo 

que eles começaram a falar caiu em contradição, eles arrumaram de tudo 

(DEPOIMENTO DE ENTREVISTADA 2, 2019). 

 

Posto isto, apesar do discurso de remoção em função da área de “risco”, com a 

estratégia de fomentar habitações de interesse popular, disseminando, assim, uma campanha 

ideológica por trás de medidas coercitivas e de segregação socioespacial, o poder público local 

logrou uma das formas de se realizar política na região a favor das classes burguesas: a retirada 

dos pobres da cidade para os lugares mais periféricos possíveis, sob os auspícios da lógica 

higienista e desigual.  

 

Figura 13: Cenário após o ato de remoção na Favela da Margem da Linha em 

Campos Goytacazes/RJ 

 

Fonte: PEDLOWSKI2, 2015 

 

Figura 14: Cenário após o ato de remoção na Favela da Margem da Linha em 

Campos Goytacazes/RJ 

                                                           
2 Disponível em: https://blogdopedlowski.com/tag/remocao/. Acesso em: 03 de nov. 2019. 

https://blogdopedlowski.com/tag/remocao/
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Fonte: PEDLOWSKI, 2015. 

 

Todo movimento de remoção não contou com a participação social dos moradores nos 

processos decisórios, onde centralização de poder dos representantes públicos se distanciou da 

esfera pública permeada pela democracia cotidiana. Adiciona-se, ainda, a leitura de Nuria 

Vieira (2018) sobre as consequências das ações públicas em relação às remoções. Um dos traços 

mais visíveis é a perda da rede de solidariedade produzida entre vizinhos, além da perda de 

emprego e renda devido a mudança involuntária, e dilemas para a mobilidade, locomoção e 

lazer no novo locus de residência. 

Ver-se-á abaixo, após o ato de remoção, a ideia de habitação popular difundida nos 

meios midiáticos local, como se fosse em benefício dos novos habitantes. Chama atenção, 

ademais, a característica peculiar do nome do Programa Habitacional, que é “Morar Feliz”. De 

“feliz” não se encontram muitas perspectivas, já que foi produzido várias injustiças para os 

novos moradores e continua produzindo à luz do ano de 2019, a partir da dificuldade no uso 

dos equipamentos e serviços.  

 

Figura 15: Notícia sobre a inauguração do Morar Feliz de Ururaí (2014) 
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Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES3, 2014. 

 

 

Sem dúvida, ao perceber a mensagem dos moradores, com tom de felicidade e 

motivação ao residir em suas novas casas, o programa Morar Feliz, para àqueles que não 

possuíam um cômodo, podendo este ser emprestado pela família, e conter problemas 

estruturais, conseguiu “beneficiar” em um certo ponto. Isto porque os moradores, conforme já 

visto, passam, desde o ano de 2014, por variados dilemas no novo conjunto habitacional. Alguns 

(poucos) até conseguiram continuar, todavia, construindo seus muros e adquirindo novos 

pertences, com uma diferença de poder aquisitivo, em detrimento dos demais. 

Face ao exposto, para a pesquisa realizada na UFF, desde 2012, a respeito da condição 

socioeconômica dos moradores da Favela da Margem da Linha, 66,7% dos entrevistados 

afirmaram o desejo de residir nos conjuntos do Morar Feliz, em relação ao “não” de apenas 

33,3%. Os motivos não haveriam de ser outros para o desejo da mudança: melhor estrutura das 

casas populares e possiblidade de um novo lar para a criação das crianças. Uma vez que, as 

casas, em sua maioria, possuem entre 4 e 6 cômodos (55%), num total de 2.196 pessoas 

residindo em 571 domicílios (GOMES, SIQUEIRA, MENDES, 2013). 

                                                           
3 Cf: https://www.campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php?id_noticia=29110 
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Reitera-se, no entanto, segundo Gomes, Siqueira e Mendes (2013), que nestes 

conjuntos se presenciam diversas dificuldades vinculadas ao acesso a serviços como educação, 

saúde e transporte. Sendo assim, não existe posto de saúde, escola formal e transporte público, 

o que corrobora para que as crianças realizem deslocamentos diários para a escola, que pode 

ser maior do que uma hora de caminhada a pé. Além do mais, para Isabel Clara Silva (2018), a 

pavimentação da BR 101, que possuía a finalidade de melhorar o trânsito do centro da cidade, 

acarretou outros problemas para os moradores da Favela, tendo em vista que a ausência de 

sinalização adequada ao longo da via tornou a travessia perigosa para os transeuntes e ciclistas.  

Conforme tais fatores, a moradora da Favela assinala sobre: 

 

As pessoas que foram para lá (conjuntos habitacionais do Morar Feliz) estão 

arrependidas, não tem nada naquele lugar, e sem direito a nada, sem ter ônibus direito, 

posto de saúde, escola. Aqui deve ter agora 200 e poucas famílias, e metade das 

famílias foi para lá. Elas perderam vínculo comunitário, sofreram assaltos, morreram 

atropeladas, tem violência e insegurança. O poder público veio e tirou os móveis das 

pessoas e derrubaram as casas, chegou lá não tinham casas para as pessoas e os móveis 

ficaram do lado de fora sem ter onde ficar. Foi tudo desorganizado. As pessoas 

removidas ficaram no entulho, até uma mulher foi estuprada por desconhecido lá. A 

atuação da prefeitura, na época, foi autoritária demais e não ouviu a gente, mesmo a 

gente falando dos vínculos comunitários e familiares. Nós resistimos por causa dos 

vínculos comunitários. Foi um absurdo o pouco caso, como se fosse um “bando de 

gado” e “burro” para ser tocado para um pasto longe. Não deixamos isso acontecer. 

O povo vê a comunidade como tivesse bandido, mas aqui tem famílias. Vai passar por 

cima da gente porque somos pobres? E os nossos direitos de cidadãos? O pessoal que 

ficou na Favela está na mesma, continua sem saneamento, transporte, esgoto é 

péssimo, a água e a luz falaram que vão legalizar, porque são nossos direitos também 

(DEPOIMENTO DE ENTREVISTADA 2, 2019). 

 

Estes dilemas se inscreveram no conjunto das manifestações coletivas dos moradores 

do mencionado Programa Habitacional, registrados pela pesquisa de IC (2000-2018), na medida 

em que os sujeitos presenciam o descaso e a ausência de planejamento do governo local, no que 

concerne aos serviços públicos fundamentais (ALMEIDA; CARVALHO, 2019).  

No mesmo panorama, no documentário4 realizado, sob a coordenação de Caterine 

Reginensi, intitulado “Caminhadas e Encontros da Margem da Linha a Tapera 3”, desenvolvido 

no ano de 2018, foi visível a denúncia dos moradores da referida Favela, que foram removidos 

para os conjuntos habitacionais do Morar Feliz, da Tapera 3, e que protagonizaram 

mobilizações na cidade, por conta das dificuldades vividas. No desenrolar do vídeo, observa-se 

que a falta do espaço, antes ocupado pela Favela da Margem da Linha, composto por árvores, 

                                                           
4 Integra o Projeto de Pesquisa e Extensão, da UENF, conhecido como AntropoArte, abarcando uma reflexão sobre 

o acesso desigual da cidade. Consultar: https://vimeo.com/355573122 
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terra e vínculos afetivos entre os moradores, passou a ceder lugar para a inserção de novas 

estratégias de lazer e de reprodução social entre os sujeitos sociais. Longe do território ser 

semelhante à Favela, por ser maior, mais quente por causa do sol e ser mais perigoso por 

ausência de segurança, ele revela uma possível negação do aceite dos novos moradores que, 

devido aos múltiplos fatores nos seus itinerários, desejam retornar às suas antigas moradias de 

origem. 

Para exemplificar esta questão, após mais de sete entrevistas5 com os moradores, 

majoritariamente, do sexo feminino, e nascidas na Favela da Margem da Linha, há relatos sobre 

o desejo de ter continuado na antiga residência6 e ser contra o ato imposto de remoção urbana, 

pelo governo da Prefeitura Rosinha Garotinho. De acordo com Luana dos Santos, tendo tido 

mais de trinta anos morando na Margem, apesar de gostar de residir no conjunto habitacional 

da Tapera 3, já que morava em uma casa pequena, de um cômodo,  

 

A gente fez um cadastro, porque disseram que tinha que sair todo mundo da Beira da 

Linha. Saíram de porta em porta fazendo o cadastro, dizendo que iria sair. Não deram 

uma opção, uma escolha. Foi uma escolha deles para a gente, foi algo imposto. Eu 

gostava muito da Linha do Trem, era perto de tudo. As crianças brincavam, podiam 

subir em árvores, brincar na terra, eles gostavam muito de lá. Detalhe, era mais 

confiável você deixar seus filhos lá, do que aqui (Tapera 3). Aqui, você tem que ter 

uma segurança maior nas crianças, você tem que prender mais elas. Já na Linha não, 

as crianças saíam correndo, brincavam mais com a terra. As pessoas eram mais 

chegadas umas às outras, tinha mais amizade, as casinhas eram mais “pertinhas”. A 

localidade era boa, porque ficava perto da escola, perto de tudo, para pegar ônibus. 

Não precisava andar tanto. Na Beira da Linha, a gente tinha mais segurança, você 

poderia fazer compras (se for comprar aqui é muito caro), tinha árvore lá... você 

sentava no banco pegando “fresca”. Hoje em dia, o que as crianças brincam é as vezes 

o celular e reunir as crianças no piquenique. Mas, é isso, não tem “pique”, não tem 

subir em árvore, não tem comer fruta, não tem nada disso. Aqui, a noite é muito 

escura, você está à mercê de acontecer algo, tem muito mato (CAMINHADAS E 

ENCONTROS, 2018). 

 

 

Curiosamente, o relato de Luana apresenta informações importantes para a reflexão de 

como foi o processo de remoção, de forma autoritária, até o ato de residir em uma nova 

localidade, marcada pela insegurança, ausência de supermercados e, ainda, falta de 

equipamentos para lazer e mobilidade social. O público mais atingido com este cenário são as 

crianças e os adolescentes, que passam a vivenciar a restrição de circular no próprio bairro, 

como faziam quando moravam na Favela da Margem da Linha. 

                                                           
5 Com as Senhoras chamadas Vera Lúcia Tavares Reginaldo, Isabel, Giovana Monteiro, Vera Lucia Cardoso, 

Patrícia, Juliana de Oliveira, Luana dos Santos e Maria Mineiras (CAMINHADAS E ENCONTROS, 2018). 
6 Havia um total de 93,3% de casas próprias na Favela da Margem da Linha (GOMES, SIQUEIRA, MENDES, 

2013). 
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Nestas linhas, ao repudiar a postura do poder público local, a moradora do conjunto 

habitacional da Tapera 3, Sra. Maria Mineiras, manifesta que a nova moradia adveio através da 

Prefeita, que tirou eles de lá (Favela) e colocou na Tapera 3. No entanto, para ela, a remoção 

“foi sem ter necessidade, porque lá não tem risco de nada. A única coisa que precisava era 

melhorar. Lá ficou um lugar abandonado, gente perdida, nos entulhos e no matagal” 

(CAMINHADAS E ENCONTROS, 2018). 

Um fato intrigante na fala desta Sra. Maria, é a frase: “Lá, a cidade de Campos era 

mais próxima, aqui já é mais longe, a gente corre até mais perigo” (CAMINHADAS E 

ENCONTROS, 2018). Vê-se, que a ausência de pertencimento na nova moradia, como cidadã 

e trabalhadora, é muito notória. A atitude do poder público além de ter sido higienista e 

autoritária, derruiu com a sociabilidade e o ritmo cultural e regional, dos novos moradores 

destes conjuntos habitacionais. Eles se sentem sozinhos e não integrados a parcela dos 

moradores de todas as localidades da cidade de Campos, como se o ambiente em que estão, 

longe de configurar o “paraíso”, não fizesse parte do município pelos sintomas precários de 

mobilidade social e urbana, acesso aos equipamentos privados e públicos, lazer e, ainda, o 

próprio processo de segregação socioespacial, ao desenhar os territórios que cada classe social 

precisa ocupar no cenário da cidade. 

Nesta perspectiva, outra moradora chamada Patrícia, que residia na Favela da Margem 

da Linha, mais de 30 anos, diz que o “pessoal das inscrições passou na comunidade achando 

que seria obrigatório que as pessoas desocupassem o local” (CAMINHADAS E ENCONTROS, 

2018).  Em cima disto, ela afirma que, 

 

Já quero ir embora daqui. Em nome de Jesus vou embora daqui. Na Linha, era a minha 

casa mesmo, eu comprei a casa. Não foi nenhuma decisão (...), simplesmente a gente 

sem opção tivemos realmente que unir e vir, contra a vontade, porque a maioria 

ninguém teria vontade de sair da Linha, porque ali é uma reta, a gente tinha como 

vigiar mais o filho, tinha mais regras, mais autoridade com eles e aqui a gente já não 

tem. Quando sai aqui do portão (Tapera 3), já está na esquina, você leva dias 

procurando. O hospital aqui tem que ser em Ururaí. Eu não vejo vantagem nenhuma 

de ter saído de lá. Ao contrário, pelo a Deus prosperidade para eu poder construir a 

minha casa lá de novo. Meu maior desejo é voltar para a Linha, aqui não gosto de 

nada, nada aqui me agrada, nem a casa. Lá, eu trabalhava muito, mas aqui eu trabalho 

menos, vendo salgado, faço cabelo (CAMINHADAS E ENCONTROS, 2018). 

 
 

Se tratando sobre o caso da moradora Patrícia, reportamo-nos à Nuria Vieira (2018, p. 

191), em uma de suas leituras sobre as consequências da mudança involuntária de moradores 

em função de ações públicas. Tal autora aborda que este processo acarreta perda de emprego e 

renda, especialmente porquê a própria geração de renda era desempenhada na moradia, como 
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um comércio de caráter informal ou até mesmo a prestação de serviço, como em salões de 

cabeleireiros (p. 191).  

Outrossim, uma abordagem interessante na fala de Patrícia, quando indagada sobre 

como chama o bairro da Tapera 3, ela o intitulou de “inferno”, em função do intenso calor e 

ausência de árvores, as quais existiam em montante na Favela da Margem da Linha. A 

expressividade na fala de Patrícia, quando ela mencionou tal termo, foi de uma autenticidade 

única, como se quisesse manifestar a desmotivação e incontentamento, ao residir as habitações 

do conjunto do Morar Feliz e, sobretudo, da forma como tudo aconteceu no próprio ato de 

remoção. Uma vez que ela mesmo afirma que não teve opção e escolha, foi uma atitude 

impositiva na desocupação da localidade. 

No fluxo deste raciocínio, a moradora Giovana Monteiro, nascida na Favela, com o 

seu pensamento de resistência, pondera que a própria Prefeita Rosinha a colocou na Tapera 3, 

mas ela não queria sair de sua residência. 

 

A gente falou que não ia vir, mas teve gente que falou que ia vir. Aí, na hora deles 

tirarem, todo mundo do nosso lado saiu e como a gente ia ficar? Viemos também. Lá 

(Favela), eu gostava de tudo, não tinha esgoto direito, mas lá sempre foi bom. Tudo 

era mais fácil. Eu até falei, se eu souber que estão invadindo lá, eu ia. Eu moro aqui 

(Tapera 3) obrigada, eu não gosto daqui. Não tenho outro lugar. Aqui não tem ônibus 

direito, não vem ambulância. Se você adoecer aqui, só Deus (CAMINHADAS E 

ENCONTROS, 2018). 

 

Abordagem similar, é a da Sra. Vera Lucia Cardoso, nascida em Campos, moradora 

há mais de 20 anos na Favela da Linha, e que confirma que perdeu o direito a casa, salientando 

que não queria sair, e ainda quando saiu, 

 

Na verdade, quando eu vim para aqui, eu não queria. Entrei aqui com uma casa sem 

porta, sem janela, sem nada, tudo improvisado de se olhar. Usamos os recursos que a 

gente tinha pra poder ocupar a casa. Senão, não teria direito de ficar lá e nem aqui. Eu 

não me sinto bem instalada aqui. Não gosto daqui. Outra coisa que não gosto é a luz, 

é horrível, tipo todo mundo reclama. A minha conta de luz, o relógio é novo, veio na 

primeira conta R$ 514,00; na segunda, veio R$ 280,00; e a terceiro veio R$ 186,00. 

Estou com essa de R$ 186,00 para pagar que não consegui. Estou com duas contas 

para pagar (CAMINHADAS E ENCONTROS, 2018). 

 

 

Percebe-se, nesta fala da Sra. Vera, que eles saíram de suas moradias e arcaram com o 

ônus de todo processo, como pode-se ver e, ainda, tiveram mais ônus para residirem nas 

habitações do Morar Feliz. A parcela do valor investido nas casas pelo poder público acabou 

retornando em alguns valores para os cofres da prefeitura, ao cobrar expressivamente, uma taxa 

de conta de luz altíssima. Isto ao considerar, que quando os moradores chegaram aos conjuntos, 
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tiveram que organizar e trabalhar em cima do que já tinha, para o ato de acomodação, uma vez 

que encontraram algumas casas desmontadas e mal planejadas. Outra questão relatada pela 

moradora, é que ela gostava do sossego que a Favela proporcionava para ela, já que era uma 

habitante com muito tempo de moradia, onde passou a estabelecer uma relação sólida com a 

localidade, os familiares e colegas ao seu redor, bem como com os próprios equipamentos e 

lojas por perto.  

Como também esclarece a moradora Juliana Oliveira sobre os vínculos comunitários 

na Favela da Linha: “Lá parece que os vizinhos eram mais família, tinha mais companheirismo, 

união. Aqui é cada um no seu espaço e não tem mais aquilo – se o meu vizinho precisar eu vou 

ajudar -, cada um olha pro seu e o resto é o resto” (CAMINHADAS E ENCONTROS, 2018). 

Tal dimensão de rompimento dos vínculos afetivos e/ou comunitários, certamente foi uma 

armadilha ideológica utilizada pelo poder público local, a fim de desmobilizar a desorganizar o 

movimento social e a Associação de Moradores na Favela da Linha, visto que os moradores já 

vinham demonstrando resistência contra o processo de expropriação urbana, e a maior parte 

deles, era formada por famílias e amigos.  

Como atribuir que todos possam desfrutar de seus direitos sociais e da riqueza 

socialmente produzida, pelos próprios trabalhadores de diferentes classes sociais, neste rol de 

espoliação humana? Como aproveitar os espaços públicos ao redor de sua moradia e lazer, sem 

ser removido ou humilhado por suas condições e representações sociais, em uma cidade 

considerada suja e perigosa pelas elites? Este retrato para Caldeira (1997, p. 176) reflete que 

“as cidades de muros não reforçam a cidadania; antes, contribuem para a sua erosão”. 

Este contexto esboçado, de retração das responsabilidades do poder público e da 

ausência qualitativa de políticas sociais universais, tende a aprofundar a vulnerabilidade 

socioespacial7 dos moradores da Favela, tanto àqueles que resistiram ao processo de remoção, 

quanto aos que foram para os conjuntos habitacionais. Isso se aplica devido às oportunidades 

sociais que cada indivíduo possui, visto ser o fator que passa a permitir o aproveitamento dos 

recursos existentes no território em que habita, sem desconsiderar a importância da estrutura de 

oportunidades8 ofertadas pelo Estado, mercado e sociedade (PENNA; FERREIRA, 2014). 

                                                           
7 Refere-se, segundo Penna e Ferreira (2014), ao processo no qual envolvem as condições do território e as 

potencialidades da população que nele reside. É a articulação destes elementos com as redes sociais, econômicas 

e culturais do sujeito do lugar (suas capacidades) que deriva o grau de vulnerabilidade dos espaços. 
8 Cf: KAZTMAN, Rubén.; FILGUEIRA, Fernando. As normas como bem público e privado: reflexões nas 

fronteiros do enfoque “ativos, vulnerabilidade e estrutura de oportunidades “ (Aveo). In: CUNHA, José Marcos P. 

da (Org.). Novas metrópoles paulistas: população, vulnerabilidade e segregação. Campinas, SP: Nepo/Unicamp, 

p. 67-93, 2006. 
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No mesmo sentido, como os moradores da Margem da Linha conseguem potencializar 

suas demandas básicas com ausência de oportunidades de água, esgoto, coleta de lixo e 

infraestrutura no território? Pari passu, como os moradores9 que foram para os conjuntos 

habitacionais estão sobrevivendo em face da ausência de equipamentos e serviços públicos? 

Estes são alguns questionamentos para se refletir, uma vez que sem a estrutura de oportunidades 

(KATZMAN; FILGUEIRA, 2006), os moradores estarão à luz da vulnerabilidade 

socioespacial, sob a retração da responsabilidade municipal.  

Vê-se que, a assessoria do CJSP aos moradores se dirigiu aos que queriam resistir e 

àqueles que almejavam se mudar para os conjuntos habitacionais. Posteriormente, foi-se 

mantendo contato com a associação de moradores, com o intuito de continuar com o serviço de 

fortalecimento de vínculos, sobretudo com os casos de deslocamento. Cumpre ponderar, que 

após o ato brutal de remoção urbana, visto que o poder público não ficou dialogando com os 

moradores, os profissionais do CJSP passaram a ofertar uma modalidade de atendimento que 

não se dispunha antes, que era a questão do transporte. As pessoas removidas para Ururaí e para 

Tapera III se viram em um território tão inóspito, que era a única chance dos filhos frequentarem 

o espaço no contra-turno escolar, já que os conjuntos habitacionais não possuem transporte 

público de qualidade e não têm praças, ou seja, não têm quase nada para convivência e 

estabelecimento de relações sociais. O que presenciou como respostas e ações da prefeitura, foi 

a comunicação por intermédio de tratores e caminhões, não dialogando com a população da 

Favela sobre intenção e ideias, demonstrando uma ação coercitiva aos cidadãos. 

Decerto, encontra-se a estratégia realizada pelo poder público local em remover os 

moradores da Favela, uma vez que o espaço social estava sendo muito valorizado pela porção 

de terras ociosas, pela pressão exercida da elite e pelos serviços públicos e privados se 

adentrando no território, para atender os novos moradores de “elite” e os transeuntes. Os 

processos desenhados para a remoção urbana promovida aos moradores da Favela da Margem 

da Linha, como dizem Manhães e Arruda (2017), facilitaram para uma margem do crescimento 

dos condomínios horizontais fechados na cidade, já que eles promovem um impacto sobre a 

produção do espaço urbano, sobretudo na ressignificação e expansão das áreas periféricas. Por 

isso, importa mencionar o papel de Campos na privatização dos espaços públicos, seguido dos 

                                                           
9 Válido mensurar que um dos indicadores de vulnerabilidade9, na visão de Penna e Ferreira (2014), é a questão 

da ausência ou insuficiência de políticas públicas e privadas que possam facilitar o acesso aos ativos e às estruturas 

de oportunidade; a expansão da violência, especialmente entre os jovens; a precariedade dos serviços públicos, no 

que toca à moradia, transporte público, saúde e educação; e por último, a informalidade do trabalho e ausência de 

acesso à direitos e proteção social. Este quadro integra o conjunto de demandas, sobretudo, dos moradores que 

foram removidos, ao experimentarem um conjunto de violações com o suporte do Estado e do poder público local. 
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condomínios fechados fortificados por muros, dispositivos de segurança e de diferenciação de 

classes, sendo fontes para estratégias, ainda, de marketing e venda por grandes e notórias 

incorporadoras, delimitando novo estilo de vida e regras de relacionamento entre os “iguais” 

(2017). 

Não por acaso, Raichelis (2000) expressa que os traços do exercício da intervenção 

estatal, no Brasil, repousam em uma carência de dimensão pública, não se inclinando aos 

direitos de cidadania e tampouco estabelecendo condições totais de reprodução dos sujeitos 

sociais. Enfatiza, ainda, a necessidade da criação de uma esfera pública como um espaço 

atravessado pelas lutas sociais, com a participação, com o controle social e público sobre as 

ações estatais, como também, a constituição de uma nova cultura política democrática. 

Complementa Telles (2006, p. 45) que a recusa de direitos, o não reconhecimento do outro 

como cidadão de interesses e aspirações legítimas, atinge a sociabilidade, cultura e identidades. 

Os espaços públicos, portanto, podem ser compreendidos como locais que publicizam os 

conflitos nas práticas de negociação (Idem, 2006). 

É bom expressar nesse ponto, a resistência e as lutas coletivas contra o processo de 

remoção imposta aos moradores da Favela Margem da Linha, o que desencadeou uma ação 

coletiva para além do espontaneísmo e imediaticidade, fator que raramente aconteceu no 

município de Campos, durante o espaço-temporal estudado (2000-2018). Os moradores, em 

nenhum momento, deixaram de enfrentar o poder público e suas artimanhas para a 

concretização do desmonte dos seus direitos sociais, especialmente seu direito à cidade e à 

moradia. Pari passu, a entrevistada 1 aborda alguns detalhes sobre a experiência de resistência 

contra o processo de remoção urbana da Favela: 

 

[...] Quando eles falaram que iam tirar, nós falamos “”ou vai todo mundo ou não vai 

ninguém”. Eles (moradores) foram obrigados a ir, falaram que se eles não fossem 

ficariam sem casa, ou seja, o paraíso. Tinha gente que tinha um cômodo de casa e 

queria ir. O vizinho da gente é tipo parceiro, irmão, você tem tudo. Temos muito 

tempo de amizade [...]. Resistimos porque primeiro a gente não queria ir para o local 

longe, não tinha nada a ver a direção imposta a gente, que aqui era área de risco. Eles 

queriam tirar a gente daqui para lugar totalmente diferente, é tipo arrancar você da sua 

raiz. O certo seria a remoção para um lugar perto e confortável [...]. Os condomínios, 

shopping e a pressão tiveram que engolir a gente, a gente era café pequeno e viramos 

micro-formiguinhas, vieram todo mundo tirar a gente daqui. Aqui foi o lugar que mais 

me acolheu e me sinto bem [...]. As pessoas daqui são desunidas e isso enfraquece o 

movimento social, temos que ter parceria e sem ela não conseguimos nada 

(DEPOIMENTO DE ENTREVISTADA 1, 2019). 
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Decerto, que ocorreu um processo de resistência de uma parte da comunidade em 

detrimento de outra parcela que estava mais próxima da Tapera, podendo acessar alguns 

equipamentos públicos em Ururaí. Alguns moradores, inclusive, optaram em ir, porque alguém 

do quintal em que moravam optou, e essa tal pessoa era parte de sua estrutura de organização 

social e comunitária.  

Vale ponderar que àqueles que resistiram contra o ato de remoção forçada, se sentiram 

desrespeitados de seu direito de manter convivência com outras pessoas e com o lugar em que 

construíram a vida há anos, sendo que muitos sujeitos nasceram na própria localidade, cerca de 

50 anos atrás. A maior parte dos moradores tinha diversas motivações. Estas se traduziam na 

relação com os equipamentos públicos do Parque Rodoviário e do centro da cidade, a 

frequentação de escolas no Parque Pecuária e em Nova Brasília, à ida ao posto de saúde e aos 

CRAS. Nota-se, que havia um número expressivo de famílias monoparentais femininas, tendo 

sua força de trabalho como diarista, auxiliar de serviços gerais e/ou serviços domésticos. O 

deslocamento tanto destas como o de homens, era realizado via bicicletas e a pé, então a questão 

da mobilidade, em relação ao transporte, se tornou importante neste processo contra a 

expropriação urbana imposta pelo poder público. 

Tais acontecimentos ainda não ficam isentos de mobilização dos moradores, uma vez 

que eles fizeram uma manifestação e fecharam a BR, no dia 25/11/2014, sobretudo porque 

algumas famílias foram deixadas para trás. Ou seja, “essas famílias não tiveram a garantia de 

casa no conjunto, cerca de 20 a 23 famílias, elas ficaram desabrigadas desde novembro de 2014 

até 10 de fevereiro de 2015” (DEPOIMENTO DA ENTREVISTADA BEATRIZ PEREIRA, 

2019).  Mais ainda, outras mobilizações aconteceram, no ano de 2015, contra as depredações 

públicas vivenciadas, por meio da nova casa do Morar Feliz, como já fomentado, já que os 

moradores passaram por várias dificuldades para garantir sua produção e reprodução social. 

Importa dizer que a metade da comunidade não cedeu às vontades dos representantes 

políticos. Este elemento foi um marco de protagonismo e resistência na cidade, visto que de 

todas as remoções que aconteceram, em função do mesmo programa habitacional, o único lugar 

onde houve qualquer tipo de questionamento, discussão e trabalho de mobilização, com apoios, 

junto à Comunidade pelo CJSP, foi na Favela da Margem da Linha, sobretudo na refundação 

da Associação de Moradores, no que toca os pensamentos do profissional Renato Gonçalves 

(DEPOIMENTO DE ENTREVISTADO, 2019). 

Notável é que a perspectiva do risco não se sustentava para o ato de remoção e os 

moradores sabiam bem sobre a lógica empregada pelo poder público: “até precisou-se criar uma 

legislação municipal própria para aumentar o recuo, de 15m para 21m, para criar o “risco” em 
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relação a favela” (DEPOIMENTO DA ENTREVISTADA BEATRIZ PEREIRA, 2019). Neste 

sentido, o poder público utilizou a área de risco por causa da linha do trem que foi desativada, 

alagamentos e inventaram a tubulação de gás, já que os moradores usam gás encanado. Logo, 

tudo que os representantes públicos começaram a falar caiu em contradição, já que eles 

arrumaram de tudo. Para a moradora que, atualmente, se encontra na posição de líder da 

Associação de Moradores e do Movimento Social na Favela, a sorte foi as universidades e o 

sistema jurídico, além de ter entrado para o Conselho Municipal de Assistência Social e de ter 

tido conhecimento sobre os direitos, especialmente o direito à cidade (DEPOIMENTO DE 

MORADORA 2, 2019). 

Barboza (2019) explica que o discurso do risco se materializa e desterritorializa a 

pretexto do “bem-estar” dos sujeitos sociais e das novas modalidades de reordenamento 

territorial. Chega-se em uma dada conclusão, de que esta lógica gera três hipóteses: i) de que o 

discurso ambiental do risco mostra-se como um novo modo de regulação urbana; ii) passa a 

beneficiar somente uma parcela da população e iii) favorece a produção desigual do espaço 

urbano da cidade. 

A situação que se mantém na Favela da Margem da Linha, após o ato de remoção, 

como se apreende, é que, realmente, os moradores que resistiram arcaram com o ônus de todo 

processo desenhado e fomentado pelo poder público, justamente para evitar até mesmo o 

“retorno” dos sujeitos sociais removidos. Houve muita luta para que os moradores não saíssem 

e não perdessem seus direitos. No entanto, apenas foi neste período de remoções que os 

moradores frequentaram mais a Associação dos Moradores, por causa do medo e do não desejo 

em sair. Consoante a moradora e líder do movimento, “o comodismo é o problema na 

comunidade e aquela questão de pires na mão (receber algo em troca, se chegar qualquer 

candidato a vereador ou deputado e falar, você pede tijolo e cimento)” (DEPOIMENTO DE 

MORADORA 2).  

Confronta Renato Gonçalves, que se por um lado houve o processo de remoção, por 

outro, ocorreu a mobilização social como um caminho. Uma vez que não tem-se fórmula nem 

roteiro, há uma percepção que sem ela não conseguimos garantir os direitos. Ainda, “na medida 

em que o CJSP decidiu institucionalmente que não sairia da localidade, já que possuía a 

escritura do terreno, isso foi ofertando mais segurança para as pessoas a resistir contra a ameaça 

de terror, que foi a remoção” (DEPOIMENTO DO ENTREVISTADO RENATO 

GONÇALVES, 2019). 

Cabe refletir se o município de Campos dos Goytacazes, como nos lembra Lefebvre 

(2001), está se materializando numa cidade como “obra”, sendo esta um resultado da 
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participação política da classe trabalhadora e de demais segmentos sociais preocupados em 

democratizá-la e torná-la lugar de encontros. Segundo os relatos das moradoras, a atuação da 

prefeitura, na época da remoção, foi autoritária demais e não ouviu a comunidade, mesmo com 

necessidade de se manter os vínculos comunitários e familiares. Tornou-se preciso, haja vista 

esta postura, que os moradores e profissionais entrassem com recursos ao sistema de justiça, 

tanto no âmbito da Defensoria Pública e no Ministério Público Federal/Estadual, quanto no 

pedido para a Organização das Nações Unidas (ONU), para a formalização de recomendações 

específicas para os casos de aceite de remoção, que foi levado em consideração o guia de 

remoções, para que todos os cuidados fossem tomados e garantias para os moradores que 

quisessem ir e o respeito por quem pensasse o contrário. 

A partir disso, a consciência de classe “para si” passa a ser efetivada quando o binômio 

trabalhador-cidadão começa a ter clareza de sua posição e organização coletiva ante os 

processos de expropriações. Paralelamente, insinua Lefebvre (2001), que o direito à cidade10 

ultrapassa os equipamentos privados e públicos11, ela se afirma como um apelo, como uma 

exigência. Precisa ser tecida como direito à vida urbana, transformada, renovada, aos lugares 

de encontro e de trocas, aos ritmos de vida, à utilização do tempo e dos locais.  

Neste embasamento, apenas a classe operária12 pode se tornar a protagonista e a 

portadora dessa ação, capaz de atuar para o término da segregação direcionada contra ela. Assim 

sendo, somente grupos, classes ou frações de classes sociais preparados para realizações 

revolucionárias podem se encarregar das, e transportar até o seu pleno efeito, soluções para os 

problemas urbanos. É preciso desfazer as estratégias e as ideologias dominantes na sociedade 

contemporânea [...], uma vez que a reforma urbana coloca em questão as estruturas, as que se 

encontram na sociedade, as das relações imediatas (individuais) e cotidianas, como também as 

vinculadas às instituições (LEFEBVRE, 2001). 

                                                           
10Sem desconsiderar outros direitos que transformariam a realidade se adentrassem para a prática social, tais como 

o direito ao trabalho, à instrução, à educação, à saúde, à moradia, ao lazer e até à vida (LEFEBVRE, 2001, p, 139). 
11Importa ressaltar, que a cidade e o urbano não devem ser apreendidos sem as instituições derivadas das relações 

de classe e de propriedade. A cidade oferta lugar a instituições específicas: municipais. As instituições mais gerais 

e que são sujeitas ao Estado, à fração dominante e à realidade, possuem sua sede na cidade política, militar, 

religiosa. Elas aí coabitam com as instituições adequadamente urbanas, administrativas, culturais (LEFEBVRE, 

2001, p. 59) 
12Retrata Lefebvre (2001, p. 140), que apenas o proletariado pode empregar sua atividade social e política na 

realização da sociedade urbana. Ele, por conseguinte, possui a capacidade de construir um novo humanismo, 

divergente do antigo humanismo de cunho liberal que está terminando sua existência: o humanismo do homem 

urbano, visto que a cidade e sua própria vida cotidiana na cidade se convertem em obra, apropriação, valor de uso 

(e não o valor de troca), aproveitando de vários meios da ciência, da técnica, das manifestações artísticas, do 

controle sobre a natureza material. Acrescenta-se que esses elementos necessitam, também, de uma revolução 

cultural permanente, aliado à revolução econômica e à revolução política. 
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Para tal, a moradora líder do Movimento Social da Favela manifesta que ela já era 

presidente da Associação de Moradores, mas a organização não era legalizada ainda. Somente 

em 2015, diante de muito trabalho, registro em cartório e com a construção do CNPJ, que a 

Associação foi legalizada. Para ela, “qualquer movimento tem que ter um líder, eu tinha que 

representar. Agora vem poucas pessoas. O que eu tinha que fazer já fiz” (DEPOIMENTO DE 

ENTREVISTADA 2, 2019).  

Além disto, a referida moradora pontua que os membros da Associação se afastaram. 

Neste sentido, os encontros são feitos somente quando tem algum assunto para abordar, mas 

quase não comparece ninguém na atualidade. As mesmas implicações sobre a fragmentação e 

desunião no movimento social na Favela chega a visão de outra moradora, assinalando “que a 

comunidade não colabora, as pessoas tem cabeça fechada pro mundo. Isso prejudica o 

movimento social porque fica o jogo de empurra. Os valores defendidos são que a favela é o 

nosso lugar”13 (DEPOIMENTO DE ENTREVISTADA 1, 2019). 

Por intermédio deste embate entre fragmentação dos movimentos sociais, recorre-se à 

Gohn (2000, p. 13), a saber de que a identidade coletiva e as ações dos movimentos derivam-

se dos interesses em comum. Tal identidade é oriunda da força do princípio de solidariedade e 

é constituída por meio dos referenciais e valores culturais e políticos, partilhados pelo grupo. A 

tensão analisada na pesquisa de IC da autora, é como o ideário neoliberal, acompanhado pela 

financeirização do capital, passa a capturar a subjetividade do trabalhador, ao derruir com os 

seus projetos de vida e propagar princípios de competição, individualidade e 

empreendedorismo, em especial, ao enfraquecer a consciência de “classe para si”, como àquela 

formada de organização de cultura e de posições contra-hegemônicas, pelas lentes gramscianas. 

Além disso, cabe salientar que a RNF, em especial a cidade de Campos, tem uma herança 

escravocrata e uma cultura política sustentada pelo e no clientelismo. 

Este mesmo impasse de captura da subjetividade do trabalhador também atravessa as 

periferias brasileiras, como é a suposição do que vem ocorrendo na Favela da Margem da Linha, 

através dos relatos. Como explorado por D’Andrea (2013), a potencialidade da população 

periférica foi capturada pelo mercado, sobretudo após o ano de 1990, com a disputa do mercado 

de consumo popular/ostentação, por motivos fúteis e dramas da vida cotidiana, por rivalidades 

entre gangues existentes em bairros e desacertos nas ações ilícitas, por disputa de território, pela 

                                                           
13 Os sonhos dos moradores se traduzem na revitalização do espaço, calçamento, água e energia, equipamentos 

públicos e condições qualitativas para se viver, além de “posto para fazer curativo, vacina, consultórios pediátricos 

e para adultos, com requisição de exames, ter farmácia principalmente com remédios para vermes e pressão” 

(DEPOIMENTO DE ENTREVISTADA 2, 2019).  
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grande circulação da droga nos bairros localizados nas periferias, além da pauperização e 

desemprego. 

 No entanto, o que se deseja alcançar é que o sujeito periférico possa re-elaborar o seu 

lugar e, ainda, ressignificar positivamente o “ser periférico”, passando a atuar de forma política 

no curso das mutações econômicas, sociais e culturais (D’ANDREA, 2013, p. 15). No mesmo 

ritmo, para Gohn (2000, p. 13) é imprescindível a existência dos movimentos sociais, já que 

criam uma série de novidades nas esferas públicas e privadas, com voz ativa e participando de 

forma direta e/ou indiretamente da luta política de uma nação, ao favorecer para o 

desenvolvimento e transformação da sociedade civil e política (Idem, 2000). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

O cenário exposto descortinou que desde o início do declínio do Welfare State (1945-

1975), nos países centrais, ocorreu uma retração do padrão de consumo, das políticas e 

programas sociais, além da intervenção estatal na economia e sociedade. O modelo de aparelho 

estatal que passou a vigorar, após a crise do capital, alinhou-se ao Estado Penal e Assistencial 

(WACQUANT, 2008), em uma batalha contra os “subversivos” ao sistema, aos ativistas pelas 

causas sociais e, ainda, se inclinou à grande onda de encarceramento na América Latina, palco 

de profundas repercussões como periferia do capital e violações de direitos humanos, sob o 

pretexto de insegurança social e difusão das “classes perigosas”. Tal encarceramento, 

dificilmente visto nas décadas anteriores, exceto no período escravocrata de dura exploração 

dos trabalhadores, se intensifica nas regiões mais atrasadas do globo, onde se encontram as 

camadas mais penalizadas e criminalizadas, especialmente de cor negra e residentes dos bairros 

segregados. 

A partir disso, pode-se compreender como o Estado, no caso brasileiro, via avanço 

neoliberal, além das contrarreformas implementadas, passou a criminalizar e desqualificar as 

lutas e as mobilizações coletivas, se tornando mais punitivo e assistencial (Cf: WACQUANT, 

2008, 2012). Esta lógica assistencial ainda é presente nas políticas e/ou programas de 

transferência de renda, para gerar consumo e ampliar a força de trabalho da classe trabalhadora, 

o que faz, por outro lado, garantir o pagamento dos impostos sob a lógica da tributação 

regressiva no país, como pontilhado por Behring (2010).  

Isto porque após o respaldo do Consenso de Washington (1989), ocorrido nos EUA, 

houve um novo pacto social de enxugamento do atendimento das demandas sociais nos países 

periféricos, com o aprofundamento da mundialização do capital (CHESNAIS, 1996), 

mercantilização e privatização de todas as riquezas e bens produzidos, para as benesses dos 

representantes e agentes políticos do novo padrão de acumulação do capital. Este pacto, com 

ênfase no mercado, instituiu uma das formas de fazer política no solo brasileiro: o retorno dos 

velhos mecanismos de regulação do Estado, com marcas do patrimonialismo, relações arcaicas 

de direitos e trabalho, clientelismo e favorecimento de algumas classes em detrimento de outras. 

Fica visível como o capital, diante da crise de superacumulação, no ano de 1970, 

continuou buscando nichos para a valorização, acumulação e reprodução do capital, através da 

venda da força de trabalho e ampliação dos meios de produção, cujo estudo já foi explorado 

por Marx (1973). Lógico que este processo ocasionou a precarização do mundo do trabalho, 
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com o advento da nova morfologia, desencadeando o exército de sobrantes, para garantias 

lucrativas dos representantes da santíssima trindade do capital, liderada pelo Banco Mundial, 

Fundo Monetário Internacional (FMI) e Organização Mundial do Comércio (OMC) 

(IAMAMOTO, 2008), amparados no ideário neoliberal. 

Não é diferente que, após a crise do capital, se avistou o retorno do pensamento 

conservador, com o neoconservadorismo atuando sob os velhos formatos, sob a lógica de 

preservar os valores da vida privada, dos meios de produção e amparo na religião como 

sustentação da ideologia (SILVA, 2015). O “ethos burguês” passou, então, a se tornar mais 

privativo ao instituir um tipo ideal de sociedade e de Ser social, a partir da elitização dos modos 

de vida e estruturação de culturas, sobretudo dos padrões sociais vinculados ao consumo e a 

individualização das demandas sociais, esvaziando o pacto democrático pelo mesmo bem 

comum, que é a cidadania para todas as classes sociais. As responsabilidades pessoais passaram 

a ser atribuídas para a própria classe trabalhadora que, além de presenciar restrição de oferta de 

serviços e políticas sociais, sofreu o ônus de arcar com a limitação do papel do Estado na área 

social e de pagar mais impostos, como uma forma propagada pelo neoliberalismo de resolver a 

suposta ideologia da falência ou crise estatal.  

Segundo Netto (2001) foi disseminado na sociedade uma “nova” questão social e/ou 

nova pobreza, após o advento da globalização neoliberal. Os pensamentos de Durkheim, sobre 

as disfunções e ameaças sociais – fruto da crise do Estado de Providência - se sobrepuseram na 

nova onda de acumulação, passando a despolitizar e naturalizar as refrações da questão social, 

como se a sociedade não fosse composta pela luta de classes (IAMAMOTO, 2008). Por este 

prisma, se percebe que as ações capitalistas e neoconservadoras são mecanismos para 

invisibilizar direitos e formas de estruturação de existência e cultura, fazendo com que as 

classes e, essencialmente, os grupos subalternos, mergulhassem no contexto de “senso comum”, 

sob a primazia da ideologia neoliberal e mercantil. 

A sociedade civil no sentindo gramsciano, não obstante, mostrou uma atitude ativa e 

propositiva frente ao quadro demonstrado do Brasil, especialmente, durante e após a passagem 

depreciativa da autocracia burguesa (NETTO, 2011). Neste sentido, foram as mobilizações e 

lutas que fizeram surgir os “novos sujeitos sociais”, requerendo-se uma outra sociabilidade e 

pacto social com o Estado, baseado na democracia. Os movimentos sindicais, populares, do 

campo e estudantil aspiravam os direitos sociais e a cidadania, contra os ditames da 

modernização conservadora e exclusão dos grupos subalternos da sociedade e participação 

política. Inscreveram agendas de mobilizações para pressionar o Estado, a fim do nascimento 

de uma nova constituinte que representasse os anseios da classe trabalhadora por qualidade de 
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vida, liberdade de pensamento, direitos e políticas públicas, o que fez, diante disso, surgir a 

Constituição Federal de 1988.  

Estes sujeitos sociais não esperavam que iriam gozar da democracia por pouco tempo, 

uma vez que o neoliberalismo após 1990 no solo brasileiro, veio demarcado por múltiplos 

ataques à Carta Cidadã, afirmando que ela onerava demais o Estado com os gastos sociais. Os 

ataques, conservadores, passaram a atuar para a “contrarreforma” do Estado (BEHRING, 

2008), num desmanche dos projetos emancipatórios e ganhos sociais da classe trabalhadora, 

para inserir o país na ótica de internacionalização do capital e dos serviços. Válido rememorar, 

que este período foi palco da derrocada do Muro de Berlim na Alemanha, com o término da 

Guerra Fria (1989). A partir disto, com a liderança do sistema capitalista como modo de 

produção, ocorreu desmobilização das lutas sociais na órbita mundial por pouco tempo, já que 

os sujeitos sociais protagonizaram outros modos de organização, especialmente na esfera mais 

institucionalizada, como Fóruns, Conferências e Congressos, como ocorreu no caso brasileiro. 

Tais espaços públicos permitiram os encontros e elaboração das demandas para negociar com 

o Estado, representado ainda pelos interesses hegemônicos. 

A situação destes conflitos sociais não é muito diferente na cidade de Campos, já que 

por aqui, a modernização também seguiu o padrão conservador, com a presença exclusiva das 

oligarquias agrárias no aparelho do poder público municipal. A cidade foi e continua sendo 

refém de uma modernização “pelo alto”, com traços elitistas, de exclusão e segregação dos 

grupos subalternos da sociedade, dos espaços públicos e da política, desde os primeiros 

períodos da urbanização no século XIX. Através disto, averígua-se o motivo de que a cidade 

não só é o espaço da produção e reprodução da classe trabalhadora, como é o berço da 

valorização do capital, sobretudo na onda da financeirização e especulação dos bens e obras 

públicas. Os interesses na cidade são diversos entre os atores sociais no espaço urbano, e este 

processo desencadeia conflitos e mobilizações coletivas contra as expropriações e 

desestruturação das formas de vida, de território e culturas. 

Por estas lentes, desde o século salientado, conforme os ensinamentos de Faria (2005), 

se identifica a divisão e diferenciação de territórios e espaços, uns marcados por fartos 

investimentos e outros por processos de pouca valorização, introdução de serviços e bens 

públicos para os moradores. Isto é, tudo ficou mais deplorável, no que concerne às condições 

de sobrevivência das camadas empobrecidas, com a modernização do campo e das atividades 

ligadas à cana de açúcar, bem como as relações de trabalho, quando ocorreu a expropriação de 

trabalhadores rurais, mais em 1960 a 1970, como estudou Cruz (1992, 2003). A vida dos 

trabalhadores foi reproduzida na zona urbana e nas periferias distribuídas da cidade de Campos, 
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mais localizadas no subdistrito de Guarus, com pouca infraestrutura e equipamentos para o 

atendimento das demandas sociais. 

Os trabalhadores, residentes de periferias, presenciaram um cenário de baixíssima 

absorção da força de trabalho no mundo de trabalho formal. A força de trabalho feminina, adulta 

e infantil foram extremamente exploradas, impedindo a sua escolarização durante décadas14. 

Neste sentido, não haveria de ser divergente, como o Estado é capturado pelo capital, que as 

suas ações passaram a ser quase inexistente para os trabalhadores, uma vez que a esfera pública 

foi uma arena vinculada aos grupos dominantes, para que as camadas empobrecidas não 

acessasse os direitos sociais e políticos. 

É sabido, como foi visto, que a crise nacional que assolava o país, conhecida como 

“década perdida”, operou junto à crise da agroindústria da cidade de Campos, visto que as 

usinas de cana de açúcar começaram a entrar em falência entre 1980 a 2000, aumentando-se o 

êxodo rural e a quantidade de trabalhadores sem amparo de trabalho e garantia protetiva. Outro 

fator preponderante para o arrocho das condições de vida dos moradores de periferias da cidade, 

foi a implementação do setor de petróleo na Bacia de Campos e em municípios próximos, o que 

intensificou a segregação socioespacial e os conflitos territoriais, essencialmente ao redor do 

Porto do Açú (SBJ) e do Porto da Barra do Furado.  

De fato, a cidade de Campos está sendo atingida por estes GIs tanto na malha de 

serviços e empregos, quanto no estabelecimento da especulação fundiária e imobiliária, fazendo 

com que milhares de famílias, agricultores, fazendeiros, pescadores e moradores deixem suas 

moradias para a quantidade de hotéis, condomínios fechados, shoppings e outros 

estabelecimentos relacionados ao comércios. Os impactos têm sido observados tanto em 

processos de desestruturação dos espaços públicos, com o andamento da mercantilização e 

privatização, quanto na inscrição de novas remoções urbanas e problemas relacionados ao 

transporte, moradia, saúde, educação, entre outros, sendo questões pertinentes ao planejamento 

público da própria cidade, que por sua vez, não tem propiciado condições dignas de produção 

e reprodução para os grupos subalternos durante décadas. 

Ante à teia de expropriações urbanas lideradas pelos grupos privados da cidade, desde 

2000 em Campos, tem-se a notoriedade do movimento sindical, estudantil e do MST, 

pressionando a cidade e o Estado para a efetivação dos direitos sociais. De acordo com a 

espacialização dos conflitos protagonizados pelos moradores de periferias, a partir do ano de 

2001, percebe-se uma concentração no centro do subdistrito de Guarus e, ainda, outros conflitos 

                                                           
14 Consultar Cruz (1992; 2003). 
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dispersos no distrito-sede, que é Campos. Pondera-se, ademais, as mobilizações nos distritos 

por demandas mais frequentes, como transporte, infraestrutura urbana e segurança pública, o 

que indica a necessidade que a cidade tem de implantar uma política de segurança pública mais 

eficaz e planejada, além de um planejamento urbano qualitativo, que a cidade não foi capaz de 

prover os direitos sociais fundamentais dos cidadãos, conforme preconiza a própria CF/88 e o 

Estatuto da Cidade (2001). 

De acordo com o debate em tela, os conflitos urbanos também ocorreram em função 

do avanço da acumulação por espoliação (HARVEY, 2009), derrocando com os direitos do 

trabalho, moradia, terra, serviços e políticas sociais. Visto que, a nova roupagem do capital é 

buscar fontes de valorização e circulação do valor por meio da privatização, mercantilização e 

abertura dos territórios centrais e periféricos para a especulação imobiliária, requerendo-se, para 

isso, as expropriações dos grupos subalternos, numa lógica higienista e de segregação 

socioespacial.  

Como a cidade de Campos possui duas paisagens urbanas: centro versus periferia, 

sendo que, atualmente, as periferias também estão se enquadrando como locus das camadas 

abastadas via condomínios fechados, existem localidades que são divididas e abastecidas por 

investimentos públicos e serviços de forma desigual. Por isso, se avista a carência de 

oportunidades e instituições para os moradores de periferias, sobretudo para os da localidade 

de Guarus. Este processo, veementemente, dificulta a mobilidade e ascensão social da classe 

trabalhadora, que se sente esquecida e sem fazer parte da cidade como cidadão, que realiza 

como qualquer outro, o pagamento de impostos para garantir a sua reprodução social. 

Todavia, apreendeu-se que as periferias de Campos são localidades que portam atores 

com potencialidade de inscrever nos lugares menos institucionalizados e/ou mais formais, 

formas de organização e resistência para a defesa de direitos. Corolário disto são as 

mobilizações dos moradores da Favela da Margem da Linha contra o processo de remoção, que 

acabou fazendo das ações pontuais e imediatas dos moradores, uma tática orgânica e política, 

onde se formou um movimento social superando os paradigmas das ações espontâneas. A 

experiência dos moradores começou a ser conquistada ante a mobilização dos seus direitos e 

estruturação da Associação de Moradores, para depois conseguirem ter uma unidade através do 

movimento social, especialmente no ano de remoção em 2014.  

Desde 1960, quando tais moradores começaram a fazer das terras da Usina do 

Queimado os seus hábitats, foi, na segunda metade do século XXI, que eles passaram a 

“incomodar” os representantes públicos municipais, a partir da implementação dos GIs, os quais 

produziram novas territorialidades e centralidades urbanas, com foco no movimento da 
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especulação imobiliária e no processo higienista de limpeza étnica, racial e de classe. Pari 

passu, o Programa de Habitação de Interesse Social, o Morar Feliz, representou uma lógica de 

remoção urbana ao invés de democratizar o acesso à moradia popular, com condições 

qualitativas de produção e reprodução social. Foi, logo, uma fonte de lucratividade e 

mercantilização em nome do “risco” social, que não se sustentava e materializava no espaço 

em que habitavam os moradores. Não havia risco de trem, de alagamento, de gás e de 

tubulações, o que ocorria, decerto, era falta de serviços e infraestrutura para o atendimento das 

demandas básicas dos moradores. 

Nota-se, que durante o governo de Rosinha (2009-2016), se estruturou um plano de 

remoção desde 2012, quando vários técnicos foram à comunidade referida para fazer o 

levantamento de dados e informações sobre os moradores e moradias. Após isso, a conversa 

sobre a remoção aconteceu através de conversas truncadas e via “caminhões”. Os moradores, 

nem quando o poder público adquiriu as terras para a implementação da pedra fundamental do 

Morar Feliz, em Ururaí, tiveram acesso à informação de que seriam removidos para este lugar 

de forma coercitiva. Muito menos sabiam que iriam encontrar um deserto ao invés da terra 

prometida e/ou paraíso para morar com suas famílias. 

Reitera-se que, tanto àqueles que resistiram e os que foram para os conjuntos 

habitacionais passam, na contemporaneidade, por diversos dilemas para a reprodução social. 

Estes são problemas na infraestrutura urbana, equipamentos, água, esgoto, saneamento, 

transporte, saúde e educação, além de oportunidade de trabalho. Um fato que merece ser 

refletido é a questão da ruptura da rede de proteção social, no que tange aos vínculos familiares 

e comunitários. Desde o início da remoção, a resposta obtida era de que eles não iriam passar 

por este processo de ser separado de seus entes mais próximos. No entanto, a garantia disto não 

foi reconhecida em 2014 e 2015. 

Importa salientar, o envolvimento dos grupos subalternos na luta contra o processo de 

remoção, sendo que eles se tornaram “micro-formiguinhas”, nas palavras de uma moradora que 

frequenta a Associação de Moradores até hoje. A ação coletiva deles foi além do imediato, 

rotineiro e pragmático, revelando que o cotidiano pode ser ressignificado e reiventado a cada 

momento, especialmente quando se trata de destituir direitos humanos sob a perspectiva das 

áreas de “risco” social, utilizando-se de uma medida ambiental de proteção para as populações 

em situação de desastres, calamidades e/ou alagamentos. A resistência se motivou, logo, pelo 

não distanciamento dos vínculos e, ainda, pela frequentação da localidade, do acesso aos bens 

e serviços, os quais já estavam sendo usufruídos há anos pelos moradores. 
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Os conflitos travados por tais moradores foram contra o descaso, o desrespeito e a 

injustiça na concepção dos grupos subalternos. Por isso, a transformação da injustiça em 

resistência, como forma de organização e pressão exercida na localidade contra o processo de 

remoção e destituição de direitos. Se verifica que a Favela da Margem da Linha foi a única 

periferia da cidade de Campos que não cedeu à remoção e aos interesses do poder público. Este 

elemento se explica também devido aos apoios, parcerias e redes no processo, como o CJSP, as 

Universidades e o Sistema Jurídico. Por isso, se torna essencial o estabelecimento de possíveis 

articulações e negociações entre pesquisadores, profissionais, estudantes e população para o 

retorno dos direitos desmontados, sob a dimensão de socializar direitos e informações para a 

dignidade dos povos atingidos pelos grandes projetos de desestruturação de culturas, territórios, 

estruturação de vidas e resistências. 

A agenda das mobilizações precisa ser ativa e propositiva para a reinvenção e 

negociação das demandas dos moradores, como forma de exercer pressão sobre o poder público 

municipal, especialmente quando se trata da participação na esfera pública e controle social. 

Por causa da ampliação do Estado Penal e Assistencial (WACQUANT, 2008; 2012) as camadas 

empobrecidas e resistentes precisam se lançar nos espaços democráticos de direitos para a 

construção de uma cidadania cotidiana, pautada na consciência de “classe para si” e do “bom 

senso”, delimitado pela criticidade das condições de vida dos grupos subalternos. A conquista 

de hegemonia, segundo Coutinho (1994), amparado nas lentes gramscianas, precisa da Guerra 

de Posições, de disputas de projetos políticos, introdução de direção e consenso entre os 

sujeitos. É necessário que estes atores se tornem os intelectuais orgânicos capazes de fazer da 

política um espaço global democrático de negociação e articulação de demandas da classe 

trabalhadora, em um nível de desenho de novas possibilidades de debates e de pluralismo entre 

os representantes políticos e a população. 

Por último, é bom chamar para o debate, como guisa de futuras problematizações – 

como não foi o objeto deste trabalho –, o trabalho profissional de assistentes sociais na ótica do 

projeto ético-político com os grupos subalternos, populações atingidas por grandes projetos do 

capital e, ainda, as que passam por processos de remoções urbanas. Uma vez que, conforme 

indica Roio (2007), o pesquisador é um intelectual orgânico, capaz de construir a história com 

as classes subalternas, na perspectiva da filosofia da práxis, tanto via universidades quanto via 

espaços sócio-ocupacionais. Neste ângulo, cabe analisar se a ação social (RIBEIRO, 2009, p. 

154) dos moradores de áreas periféricas de Campos, através de suas mobilizações, vem sendo 

acompanhada pelo trabalho de assistentes sociais na perspectiva de potencializar tais conflitos 

e direitos. Essencialmente, se a profissão, em consonância com Lopes, Abreu e Cardoso (2014), 
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alinha-se a dimensão interventiva, resgatando sua função pedagógica e o vínculo com as lutas 

sociais. Isto é, sem se esquecer da ação de cunho socioeducativo, da produção de conhecimentos 

via projetos e pesquisas, do trabalho de base, da dimensão educativa e política (IAMAMOTO, 

2008).  

Ainda mais, sabendo-se como expõe Abramides (2017, p. 381-382), que após o ano de 

1979, no Brasil, o Serviço Social teve no III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais sua 

intenção de ruptura com o conservadorismo. Para Netto (2006), após este período, os assistentes 

têm perseguido construir alternativas de ruptura contra o conservadorismo e as raízes 

tradicionais da profissão, sobretudo a partir da aproximação destes profissionais com os 

trabalhadores. 

Sant’Anna (2014, p. 270) contribui apontando que os assistentes sociais têm perseguido, 

junto aos espaços institucionais, para o alargamento da participação e controle social em várias 

esferas, principalmente nos conselhos de direitos derivados da Constituição Federal de 1988, 

em um trânsito das necessidades sociais do âmbito privado para a luta por direitos na esfera 

pública, potencializando-a em fóruns e em espaços coletivos. 

Por fim, necessário é, também, conjugar como o trabalho profissional de assistentes de 

Campos pode auxiliar para a construção de novos intelectuais orgânicos nas áreas periféricas e 

na Favela da Margem da Linha, juntamente com os apoios e parcerias, como é o caso do Centro 

Juvenil São Pedro (CJSP). Especialmente, quando se observa que os assistentes sociais 

formulam e implementam políticas sociais à luz das novas expressões sociais na cidade e dos 

processos de remoção ocasionados pelos GIs, o que requer um trabalho relacionado à 

comunicação, socialização de direitos e informações para os grupos subalternos, como estudado 

por Iamamoto (2008) e Raichelis (2006). 
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APÊNDICE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Universidade Federal Fluminense 

Pesquisa de Iniciação Científica 

Coordenadora: Profa. Érica Almeida 

Bolsista de IC: Pollyanna de Souza Carvalho  

Tema da pesquisa: Questão urbana e protagonismo dos grupos subalternos 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está convidado a participar da pesquisa intitulada “Trabalho, Precarização e Resistência 

na Periferia do Capitalismo: a região Norte Fluminense como cenário”, da Universidade Federal 

Fluminense em Campos dos Goytacazes/RJ. Esta pesquisa tem por principal objetivo de 

"Identificar e problematizar sobre os conflitos urbanos, mobilizações coletivas e os móveis dos 

moradores de áreas periféricas, no limiar do século XXI, na Região de Campos dos 

Goytacazes/RJ” 

Sua participação não é obrigatória e ocorrerá através de entrevistas, fornecendo informações 

referentes à temática destacada anteriormente. A qualquer momento você pode desistir de 

participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação 

com o/a pesquisador(a). 

As informações obtidas através da pesquisa serão confidenciais e seu arquivamento será feito 

pelos pesquisadores do projeto. 

Os dados coletados serão analisados e poderão ser publicados de modo a propiciar um processo 

de divulgação e debate dos resultados obtidos. Esta divulgação não ameaçará o sigilo das 

informações, uma vez que ocorrerá de forma, predominantemente, agregada, ou recorrerá a 

nomes fictícios. Somente serão identificados os sujeitos que manifestarem sua autorização neste 

sentido, o mesmo ocorrendo com imagens pessoais, registradas através de fotos e/ou filmagens. 

Uma cópia do relatório final da pesquisa ficará disponível na instituição. 

Você receberá uma cópia deste termo e poderá esclarecer qualquer dúvida com os próprios 

pesquisadores. 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Declaro que entendi a proposta da pesquisa e aceito participar da mesma.  

 

Campos dos Goytacazes/RJ, XxXx de julho de 2019 

__________________________________________________________________________ 

Assinatura do entrevistado 

 

__________________________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador 
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PESQUISA DE CAMPO COM PROFISSIONAIS E MORADORES DA FAVELA DA 

MARGEM DA LINHA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF 

POLO UNIVERSITÁRIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PUGC 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL  

CURSO DE GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL DE CAMPOS – SGM 

PESQUISA: “TRABALHO, PRECARIZAÇÃO E RESISTÊNCIA NA PERIFERIA DO 

CAPITALISMO: A REGIÃO NORTE FLUMINENSE COMO CENÁRIO”.  

 

 

ENTREVISTA COM PROFISSIONAIS DO CENTRO JUVENIL SÃO PEDRO 

 

 

1 – Como ocorreu o processo de remoção da Favela da Margem da Linha? 

2 – Quais foram as fases desta remoção? 

3 – Quais foram as parcerias e/ou apoios (institucionais) contra este processo? 

4 – Quais foram os recursos ao sistema de Justiça? 

5 – Como o poder público atuou neste caso? 

6 – Por que os moradores resistiram? 

7 – O que mudou após o ato de remoção? 

8 – Como ficou a situação dos que resistiram? 

9 – Quais são os problemas atuais e como eles estão enfrentando-os? 

10 - Em quais anos ocorreram as mobilizações coletivas dos moradores da Favela? 

11- Quais os interesses do poder público do ponto de vista dos profissionais? 

 

DATA DA ENTREVISTA: ____/____/____ 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

ENTREVISTA COM LIDERANÇAS E MORADORES DA FAVELA MARGEM DA 

LINHA 

 

 

1 – Como ocorreu o processo de remoção da Favela da Margem da Linha? 

2 – Quais foram as fases desta remoção? 

3 – Quais foram as parcerias e/ou apoios (institucionais) contra este processo? 
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4 – Quais foram os recursos ao sistema de Justiça? 

5 – Como o poder público atuou neste caso? 

6 – Por que os moradores resistiram? Quais foram os principais motivos? 

7 – O que mudou após o ato de remoção? 

8 – Como ficou a situação dos que resistiram e foram removidos? 

9 – Quais são os problemas atuais e como eles estão enfrentando-os? 

10 - Em quais anos ocorreram as mobilizações coletivas dos moradores da Favela? 

11 - Como era e ainda é a relação dos moradores com a cidade de Campos? 

12 – Quais são os espaços públicos da cidade frequentados pelos moradores da Favela? 

13 – Como funciona a Associação de Moradores? 

14 – Quais os sonhos e expectativas que possuem para o futuro? 

 

DATA DA ENTREVISTA: ____/____/____ 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

 


